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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 339 คน   โดยใช้การสุ่ม
แบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จากจํานวนประชากร 2,219 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) พนักงานสายสนับสนุนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X
= 3.90,S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเต็มใจและทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือองค์การ ( X = 4.09 ,S.D.= 0.79) และมีคาเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ( X = 3.73 ,S.D.= 0.85) 

2) พนักงานสายสนับสนุนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 3.73 ,S.D.= 0.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ   ( X = 4.11 
,S.D.= 0.71) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความก้าวหน้า (X = 3.20 ,S.D.= 0.92) 

3) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิงบวกในระดับสูง มีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้าน ทั้งด้านความ สําเร็จใน
การทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่เพ่ือองค์การ  และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the organizational commitment of 
supporting staff in Thammasat University,  2) to study the work motivation of supporting staff in 
Thammasat University, 3) to study the relationship between Work Motivation with the 
organizational commitment of supporting staff in Thammasat University. The sample group used 
in this research was 339 selected supporting staff in Thammasat University by proportional 
stratified sampling and simple random sampling using a formula of Taro Yamane,1967. The level of 
confidence 0.05.  Form the population 2 ,219.The data were collected by using the 
questionnaire.  The data were analyzed by the statisitics consisting of percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. 
 The research findings revealed that : 
 1) The selected supporting staff in Thammasat University had the organizational 
commitment in overall at the high level. ( X =3.90, S.D.=0.86).  While considering in each 
commitment of organizational commitment, it was found that the commitment of willingness to 
work for the organization was at the highest level ( X =4.09, S.D.=0.79) while the 
confidence level for  accepting the goal and organizational value  was at the lowest 
level. ( X =3.73 , S.D.= 0.85). 
 2)  The selected supporting staff in Thammasat University had the  work  motivation in 
overall at a high level.( X = 3.73 ,S.D.= 0.80) while considering in each commitment of the 
work motivation, it was found that the responsibility component  was at the highest 
level  ( X = 4.11 ,S.D.= 0.71) while the advancement component was at the lowest 
level ( X = 3.20 ,S.D.= 0.92). 
 3)  The result of hypothesis testing revealed that the work motivation in overall 
had significant positive correlation with organizational commitment at 0.01 level of 
significance. While considering in each component of the work motivation consisting 
of achievement, recognition, performed work type, responsibility, and advancement 
the significant positive correlation with all components of the organizational 
commitment was revealed. Such components consisted of strong confidence in 
accepting the organization’s goals and values, willingness to put the greatest   attempt 
on behalf of the organization, and a stronger desire to maintain the membership in the 
organization. 
 
Keywords: Work Motivation, Organizational Commitment 



 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 
  
 

3 

 
บทนํา 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งเคยมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เ น่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกนอกระบบเรียบร้อยแล้ว (ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66ก หน้า 
49 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558) การเป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบมีสถานะเป็นนิติบุคล แต่ยังอยู่
ในกํากับของรัฐ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก ทั้งนโยบาย รูปแบบการบริหาร 
โครงสร้างองค์การ  เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงน้ีมีผลทั้งด้านบวกและทางด้านลบ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีจําเป็นต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภายใต้นโยบายและการ
บริหารท่ีเปลี่ยนแปลง   
 การเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับน้ีทําให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเชิงรุกที่เน้นเป้าหมายเป็นสถาบันช้ันนําที่ได้มาตรฐานสากล (บันทึกธรรมศาสตร์สร้างผู้นําแห่ง
ศตวรรษ ที่21,2558) แต่ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานาน บุคลากรคุ้นชินกับระบบ
ราชการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด พฤติกรรม ทําให้
บุคลากรอาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อเทียบกับระบบราชการเดิมด้วยการนําระบบการประเมินผล
งานเพ่ือต่อสัญญาจ้างมาใช้ซึ่งไม่มีในระบบราชการเดิม อีกทั้งด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่จาก
เดิมสามารถเลื่อนระดับได้โดยกรอบอัตราที่ครองอยู่เปลี่ยนเป็นต้องขอกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม่ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราปีละ 2 ครั้ง
เปลี่ยนเป็นปีละ 1 ครั้ง การโยกย้ายที่ต้องเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารบุคคล ภาระ
ความรับผิดชอบงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานเพ่ิมขึ้น ความสําเร็จความ
มั่นคงในการทํางานขึ้นอยู่กับการประเมินผลที่ถูกกําหนด  ซึ่งความคิด ทัศนคติ ของคนน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพและสถานการณ์ หากบุคลากรมีความคิด ทัศนคติไปในทางลบ กังวลกับ
ระบบประเมิน ความก้าวหน้าและการบริหารงานที่เปลี่ยนไป ตลอดจนความโปร่งใสเป็นธรรม ทําให้
เกิดความไม่พึงพอใจ จะทําให้มีปัญหาในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามจะ
ประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรสูง (อนุสรณ์ ทองสําราญ,2541) 
 องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ต้องการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพให้อยู่กับองค์การ คาดหวังให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทํางานเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายขององค์การให้บรรลุผล ในทางกลับกันบุคลากรก็ย่อมมีเป้าหมายของตนเอง มีความคาดหวังว่า
องค์การจะตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการเช่นกัน ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็จะส่งผลให้เกิดความ
จงรักภักดีผูกพันต่อองค์การ ซึ่งมี 3 ประการที่สําคัญ คือ ความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เก่ ประโยชน์แก่องค์การ และความ



 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 
  
 

4 

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ (Steers,1977) การสร้างความผูกพันต่อ
องค์การเป็นหนทางในการท่ีดํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าขององค์การไว้ ต้องทําให้คนอยู่ในองค์การ
มีความสุขซึ่งต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน มีทั้ งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน (Herzberg,1959) ซึ่งมีหลายประการ เช่น 
ความสําเร็จในการทํางาน ความก้าวหน้า ความมั่นคงในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น 
แรงจูงใจมีประโยชน์ต่อองค์การ ช่วยลดอัตราการขาดงาน ลดการทํางานที่เฉื่อยชา จะทําให้มีขวัญและ
กําลังใจ เกิดความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ดีขึ้น ความตึงเครียดคับข้องใจลดน้อยลง นําไปสู่การ
พัฒนาการปฏิบัติงานทําให้เพ่ิมผลผลิตลดอัตราการสูญเสียขององค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันต่อองค์การนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมาก สามารถเป็นสิ่งที่ใช้ทํานายการเข้าออกงาน เป็น
แรงผลักดันให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใช้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา และความผูกพันต่อองค์การน้ันยังเป็น
ตัวช้ีวัดถึงประสิทธิผลขององค์การได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมีภารกิจที่สําคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ให้ความรู้ ผลิต
บัณฑิต สาขาต่างๆให้ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการสร้างบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถให้กับภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมอยู่ร่วมกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้มาก
ขึ้น พนักงานสายสนับสนุนเป็นบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องทํางานควบคู่กับพนักงานสาย
วิชาการ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดที่องค์กรต้องการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
สร้างความผูกพันต่อองค์การเพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรอันเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จขององค์การ  
ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) ซึ่งส่วนราชการและองค์กรต่างๆสามารถนําหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัไป
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการขององค์การ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการขององค์การ เพ่ือให้
สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนับเป็น
การตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ได้อีกด้วย ดังน้ันการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือที่จะค้นหาคําตอบ
ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมความความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
3.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยได้มีการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตําราและ
วิทยานิพนธ์  เพ่ือนํามาเป็นแนวความคิดและข้อมูลในการวิจัย มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 339 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วน 
(Proportional Stratified) และการสุ่ มอย่าง ง่าย  (Simple Random Sampling) จากจํานวน
ประชากร 2,219 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นําปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors) ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,1959)  และ ความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิด
ของสเตียร์ (Steers,1977) ซึ่งตรงกับ อัลแลนและเมเยอร์ (Allen & Meyer,1993) 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้า    
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
3.เคร่ืองมือ และการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะคําถามปลายปิด (Closed Form) แบบเลือกตอบ 
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล (Likert’s Scale) ซึ่ง
มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแบ่งระดับความเห็นด้วยในแต่ละข้อคําถามเป็น 5 ระดับ   
4. คุณภาพของเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพ่ือการวิจัยในครั้งน้ี ไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลดังน้ี 
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
    นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหา  ความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
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(Content Validity) จากน้ันนํามาหาเพ่ือหาค่าความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: 
Index of item objective Consistence) และเลือกแบบสอบถามท่ีค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.60 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  0.97 และความผูกพันต่อองค์การ 
0.93 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) 
     ผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) กับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ครอนบาซส์ แอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coeffcient) เป็นสถิติวิเคราะห์ที่สัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ตํ่ากว่า 0.70 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยสําคัญเพ่ือให้แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่จะมาใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งได้ค่าเช่ือมั่นของแบบสอบถามของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.90 และความผูกพันต่อ
องค์การ 0.86 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือรับรองการศึกษาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือนําไปขออนุญาตแจกแบบสอบถามและขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน แล้วทําการตรวจสอบเพ่ือนําไปดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 
6. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมดมาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามลักษณะ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเป็นเคร่ืองมือ โดยสถิติที่ใช้มีดังน้ี 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) การนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการพรรณนาข้อมูล  

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - S.D.) การนําเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบการพรรณนาข้อมูล  

ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
   พบว่า พนักงานสายสนับสนุนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน้ัน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.39

อายุ น้ันส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 39.23 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.97 
รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 65.49 ระดับการศึกษาสูงสุด 
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มีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 86.14 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี 
ร้อยละ 38.64  
 2. ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  จากการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของพนักงานสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้ันพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานรายด้านที่ได้อยู่ในระดับมากมี จํานวน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน มีค่าเฉล่ีย 4.02 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ีย 
3.65 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.20 ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานราย
ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.11 และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้าน
ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.20 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ 
   ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของพนักงานสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้ันพบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.90 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์การทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3  ด้าน ซึ่งด้านความ
เช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.73  ด้านความเต็มใจและทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือองค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.09 และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือองค์การ 
มีค่าเฉลี่ย 4.09 และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.73 

4. ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   ผลการวิเคราะห์ พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  ในระดับสูง ( r = .730) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทุกด้าน โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ( r = .713) ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
องค์การ ( r = .626) และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ   
( r = .615) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลเป็นเชิงบวกตาม
สมมุติฐาน 
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  สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสําเร็จในการทํางานมีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผล
เป็นเชิงบวกตามสมมุติฐาน 
  สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผล
เป็นเชิงบวกตามสมมุติฐาน 
  สมมติฐานที่  4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลเป็นเชิง
บวกตามสมมุติฐาน 
  สมมติฐานที่ 5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลเป็นเชิง
บวกตามสมมุติฐาน 
  สมมติฐานที่ 6 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลเป็นเชิงบวก
ตามสมมุติฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   1. สรุปและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
     จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ ส่วนที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า  
      ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะเป็นด้านที่เก่ียวข้องกับตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ด้วยด้านความรับผิดชอบเป็น
การสอบถามเก่ียวกับความสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจ มีความมุ่งมันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ใหม่อยู่เสมอและสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สามารถกระทําได้ด้วยตนเองจึงทําให้ผลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย
ในระดับสูงกว่าด้านอ่ืน และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความก้าวหน้าน้ัน ก็อาจเป็นเพราะ
เป็นด้านที่เก่ียวข้องกับตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยตรงแต่ไม่สามารถกระทําหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
ด้วยมีความเกี่ยวข้องกับส่วนอ่ืนๆเพราะเป็นการตอบคําถามถึงเส้นทางการเจริญเติบโตในตําแหน่ง
หน้าที่ที่ชัดเจน การได้รับการเลื่อนตําแหน่งเน่ืองจากผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีแผนในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าตําแหน่งงานของพนักงานทุกระดับ การได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น การวางแผนการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นได้ตาม
เป้าหมาย ซึ่งความก้าวหน้าน้ันต้องอยู่ในอํานาจการตัดสินใจการสนับสนุนของระดับผู้บริหาร กลุ่ม
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ตัวอย่างไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้ด้วยตนเองหากไม่ผ่านการตัดสินใจการแต่งต้ังการสนับสนุนจาก
ระดับผู้บริหารขององค์การ 
     เมื่อผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าพนักงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของปาริชาติ ฤทธ์ิทรงเมือง(2558) พบว่า ระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ สุจิตรา วงษ์สด(2551) ที่
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
   2. สรุปและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ 
  การการศึกษาค้นคว้า พบว่าพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าความผูกพันต่อองค์การทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ  
   ซึ่งความผูกพันต่อองค์การด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือด้านความเต็มใจและทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความเช่ือมั่น
ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  อาจเป็นด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรู้สึกว่าทุกอย่าง
เกี่ยวข้องกับตนเองและตนเองสามารถปฏิบัติได้ จึงทําให้มีความผูกพันต่อองค์การเกิดข้ึนในระดับมาก 
ด้วยมีความเช่ือมั่นยอมรับในองค์การ จึงความทุ่มเทความรู้ความสามารถพยายามอย่างเต็มที่ เพ่ือทํา
ให้องค์การได้รับประโยชน์ เมื่อองค์การอยู่ได้ความเป็นสมาชิกภาพของตนเองก็จะคงอยู่ต่อไปด้วย 
       เมื่อผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าพนักงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของปาริชาติ ฤทธ์ิทรงเมือง(2558) พบว่า ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ สุจิตรา วงษ์สด(2551) ที่ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 
    3. สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   เมื่อผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ัง
ไว้ และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานสาย
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สนับสนุนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป มีความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างมาก 
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเคยมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วก็ตาม พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนตนเองและยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไม่ได้มีผลต่อขวัญกําลังใจ 
หรือกระทบกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พนักงานยังสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จ มีความพึงพอใจในผลสําเร็จน้ัน
เป็นอย่างย่ิง ได้รับการยอมรับนับถือ พึงพอใจในผลของการยอมรับนับถือน้ัน ได้รับการมอบหมายงาน
ที่มีลักษณะงานตรงกับความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นพึงพอใจในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย การที่ผลวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง อาจจะเป็นเพราะได้รับโอกาสด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที่ได้ไม่เท่ากัน ด้วยยังมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มีระบบกฎเกณฑ์ระเบียบทางด้านการบริหารบุคคล
ซึ่งต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้ถูกต้องทุกข้ันตอน แต่ไม่ได้มีผลใดกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลการวิจัยจึง
เป็นเชิงบวกในระดับสูง ผลวิจัยน้ีเป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัยตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg,1959) ที่กล่าวว่าปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่สําคัญในการสร้างความพอใจ สร้างแรงกระตุ้น มี
ความเกี่ยวข้องกับผลของงานโดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ และแนวคิดของสเตียร์ 
(Steers,1977) ซึ่งตรงกับ อัลแลนและเมเยอร์ (Allen & Meyer,1993) ที่กล่าวถึงความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์การ มีลักษณะที่สําคญั 
3 ประการ คือ ความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจและทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ ซึ่งผลวิจัยน้ีได้มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาติ      ฤทธ์ิ
ทรงเมือง (2558) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมมีความ สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  อีกทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนิสา นพรัตน์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งพบว่า แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา วงษ์สด (2551) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาย  สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวก อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในผลการค้นคว้าวิจัยในครั้งน้ี 

    จากผลการค้นคว้าวิจัยในครั้งน้ี ได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูง ส่วนความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และแรงจูงในในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง 
ขอเสนอแนะว่าผู้บริหารควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพของพนักงานให้ชัดเจนเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตําแหน่ง เพ่ือให้พนักงานได้ทราบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของตน รวมทั้งควรส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาทิเช่น 
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ การศึกษาต่อหรือการศึกษาดูงาน สนับสนุน
ให้พนักงานได้ทํางานที่ท้าทายซึ่งจะช่วยจูงใจให้พนักงานทํางานด้วยความมั่นใจหรือโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าต่อไปจะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจ เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลดีต่อองค์การ
ต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เก่ียวกับ เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เป็น
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกํากับของรัฐ เพ่ือจะได้ศึกษาเปรียบเทียบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จะ
ทําให้ได้ผลที่ชัดเจนย่ิงขึ้นและสามารถนําผลน้ันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและสมาชิกของ
องค์การ 
 2) ควรที่จะมีการศึกษาแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อความผูกพันในองค์การอาทิเช่น  
สวัสดิการ สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การให้ดีพร้อมย่ิงข้ึนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจาก อาจารย์ ดร.พรนภา 
เตียสุธิกุล ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาส  ให้ความรู้ ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นอย่างย่ิง รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ 
นเรศเสนีย์ และอาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใช้วิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจอย่างย่ิง 
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 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตา
บูชาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนเสริมสร้างพ้ืนฐาน
การศึกษาให้แก่ผู้วิจัย จนกระทั่งทําให้ผู้วิจัยสามารถทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จเรียบร้อย 
 

บรรณานุกรม 
ปาริชาต ฤทธ์ิทรงเมือง.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ

องค์การของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ภาคนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(2558). บันทึกธรรมศาสตร์สร้างผู้นําแห่งศตวรรษ ที่ 21.กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สุจิตรา วงษ์สด.(2551). ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จํากัด.ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สุนิสา นพรัตน์.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ภาคนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อนุสรณ์ ทองสําราญ.(2541). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ: ศึกษากรณี
สํานักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์. 

Allen,N.J., & Meyor,J.P.(1993). The Measureand Antecedents of Affective,          
Continuance and Normative Commitment to the Organizational Commitment. 
Journal of Occupational Psychology.63: 1-18. 

Herberg,F.Mausner,B.,& Synderman,B.(1959).The Motivation to Work. New York:   
         Jhon Wiley and Sons Inc. 
Steers,R.M.(1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. 
 Administrative Science Quarterly. 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

คุณภาพในการให้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี  
 

SERVICE QUALITY FOR LOANS OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK 
ROBINSON BRANCH SARABURI PROVINCE 

 
ชยพล  บุญบ ารุง1 และภัทรพล  ชุ่มมี2 

Chayapon Boonbumrung 1 and Pattarapon Chummee2 
 

1สังกัด หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ PK2885@gmail.com 

2สังกัด หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะ วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขา
โรบินสัน สระบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพในการให้บริการของธนาคารออมสิน 
สาขาโรบินสัน สระบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาประเภทสินเชื่อที่มีผลต่อคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรีประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขา
โรบินสัน สระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน 
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 782 ราย เครื่องมือ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน 
สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี  เป็นเพศหญิงและเพศชายจ านวนเท่ากันมีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี           
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน และมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 - 40,000 บาทลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่คือ ธนาคารมีสถานที่ตั้งสะดวก เหมาะสมที่จอดรถเพียงพอ
พนักงานมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีความน่าเชื่อถือไม่มีความซับซ้อนในกระบวนการให้บริการ ธนาคารมี
การรับประกันหากเกิดกรณีท่ีผิดพลาดต่อการให้บริการและพนักงานมีความเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่ 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. จากการศึกษาระดับคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุรี โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
การให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน   
จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 3. ประเภทสินเชื่อ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพ
ในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน และพบว่าลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจให้ความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี 
มากกว่า ลูกค้าสินเชื่อบุคคล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่สินเชื่อแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
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ต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการให้บริการ, สินเชื่อ 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the loan service quality of 

Government Savings Bank (GSB), Robinson Saraburi Branch, 2) to study the personal 
factors affecting the service quality of GSB, Robinson Saraburi Branch, 3) to study types 
of loan affecting the service quality of GSB, Robinson Saraburi Branch. The population 
of this research consisted of loan customers of GSB, Robinson Saraburi Branch. This 
research used data of total 782 loan customers of GSB, Robinson Saraburi Branch. 
T h e  research instrument of this study was the questionnaire. Data were analyzed 
through statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation and t – test 
and One – Way ANOVA. The results of this study showed as follows: The sample of 
females and males were equal; those aged 26-35 years; those graduated with Bachelor’s 
degree; employees of corporates and private sector; and those with monthly income 
of 25,001 - 40,000 baht. The sample was satisfied with the loan service quality of GSB, 
Robinson Saraburi Branch in the following areas: convenient location; enough parking lots; 
honest, punctual, and reliable employees; uncomplicated process; bank guarantee in 
case of any service related error; friendly and empathic employees.  

The analysis results could be concluded as follows: 
1. Overall sample rated all areas of loan service quality of GSB, Robinson Saraburi 

Branch at high level.   
2. When individual aspects were considered, the sample with different gender had 

indifferent satisfaction with all areas of the service quality, rejecting the established hypothesis.   
 3. Overall sample with different types of loan had indifferent satisfaction with 
the service quality of GSB, Robinson Saraburi Branch. Business loan customers had higher 
level of satisfaction than personal loan customers. When individual aspects were 
considered, customers of different types of loan had different levels of satisfaction with 
the service quality in terms of responsiveness with statistical significance level of 0.05.  
 
Keywords: Service Quality, Loans 
 

บทน ำ 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 จากผลการศึกษาสถาบันการเงิน

ตลอดจนหน่วยงานก ากับอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึง  
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
เนื่องจากมีการชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งความเชื่อมั่นและก าลังซื้อที่ชะลอลง จากภาวะ
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เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงโดยเฉพาะจีนและอาเซียน ท าให้เกิดปัญหาการชะลอตัวของธุรกิจ
ต่าง ๆ ภายในประเทศ ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารรัฐวิสาหกิจ จึงได้รับนโยบายในการให้สินเชื่อ
แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดเล็กรวมถึงบุคคลต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี จึงหันมาให้ความส าคัญในการปรับตัว
ด้านคุณภาพ ในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า  

การบริการเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้การบริการนั้น  ๆ จะต้องเป็น
การบริการที่ดี ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการ  และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งการบริการ
ที่ดี คือ การกระท าของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ให้บริการ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันจะท าให้ผู้มาใช้บริการ
หรือลูกค้าพึงพอใจ มีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการบริการจะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มาใช้บริการหรือลูกค้า ในแต่ละองค์กร 

วิทยา ด่านธ ารงกูล (2549, น.43) กล่าวว่า การบริการลูกค้า (Customer Service) ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งใน การสร้างความแตกต่าง และความสามารถ  ในการแข่งขัน 
การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพยังช่วยผูกใจลูกค้าไว้ได้ในระยะยาวและเพ่ิมคุณค่าให้กับกิจการอีกด้วย อย่างไรก็
ตามแม้ธุรกิจจะตระหนักในความส าคัญของการบริการลูกค้า แต่ลูกค้า ก็ยังพบกับบริการที่ไร้คุณภาพ หลาย
กิจการผูกการบริการลูกค้าไว้กับความบังเอิญที่ได้พนักงาน ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใสหรือมีใจรักบริการ เป็นพิเศษเข้า
มาท างาน หรือไม่ก็ปล่อยให้การปรับปรุงบริการเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการต่อว่าจากผู้มาใช้บริการจนทนไม่
ไหวแล้ว การบริการลูกค้าอย่าง ไร้ทิศทางและขาดการวางแผนที่ดีย่อมท าให้กิจการถดถอยลงไป เรื่อย ๆ และ
ยากที่จะรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ ในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมายแทบจะไม่จ ากัดอย่าง   

ภาวการณ์แข่งขันกันระหว่างธนาคารในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรีที่มีทั้งหมด 8 
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

จากที่กล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ผู้มาใช้บริการ เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนิน
กิจการใด ๆ ก็ตาม หากไม่มีผู้มาใช้บริการงานต่าง ๆ ก็คงไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี 
ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สินเชื่อให้มีศักยภาพสูงสุดในอนาคต และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ ผู้มาใช้บริการ 
อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสินเชื่อในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี จังหวัดสระบุรี นั้นมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในระยะยาว และเป็นการรักษารากฐานความมั่นคงของธนาคารต่อไป 
  

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุฑามาส โกยทา (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของบริษัท  โต
โยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการของบริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากัด จ านวน 387 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 
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 คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง โดยพบว่าด้านการให้ความมั่นใจแก่       
ผู้บริการ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ และการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อ คุณภาพการให้บริการ ไม่มีความแตกต่างกัน 
เปรียบเทียบแผนกการให้บริการต่อ คุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน 
 สุรางคนา ภัทรเมฆินทร์ (2555) การศึกษา SERVQUAL Model กับคุณภาพการบริการของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 สาขา จ านวน 46,044 บัญชี กลุ่มตัวอย่างท าการเลือก          
สุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       
อายุระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีความถี่
ในการใช้บริการกับธนาคาร 2-5 ครั้งต่อ 3 เดือน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท        
ส่วนใหญ่ใช้บริการฝาก – ถอน ที่สาขาเทสโก้โลตัส ท๊อปแลนด์ในช่วงเวลา 17.31 – 20.00 น. มากที่สุด  
 จากการศึกษาคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริการของธนาคารทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริการที่จับต้องได้ ด้านการบริการที่ไว้ใจได้ 
ด้านการมุ่งมั่นเต็มใจให้บริการ ด้านการบริการที่เชื่อมั่น และด้านการบริการที่เอาใจใส่อยู่ในระดับมาก 
และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขา

โรบินสัน จังหวัดสระบุรี    
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน 
สาขาโรบินสัน สระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน 
สาขาโรบินสัน สระบุรี จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรี สามารถก าหนดกรอบแนวคิดโดยตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตามคือ คุณภาพในการให้บริการ 
โดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีของ (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990) ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
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ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม ต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร  คือ ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี จังหวัด
สระบุรี โดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 782 รายกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ค านวณจ านวนของขนาดตัวอย่าง จากจ านวนประชากรทั้งหมด 782 ราย โดยค านวณ
จากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973 ) ดังต่อไปนี้ 

การบริการในด้านสินเชื่อ ข้อมูลลูกค้า ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 
- สินเชื่อบุคคล 
1) สินเชื่อสวัสดิการ   8  ราย 
2) สินเชื่อไทรทอง   62 ราย 
3) สินเชื่อชีวิตสุขสันต์   289 ราย 
4) สินเชื่อเคหะ    67 ราย 
5) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 324 ราย 
- สินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
1) สินเชื่อธุรกิจ   8 ราย 
2) สินเชื่อธุรกิจห้องแถว   24 ราย 
รวม     782 ราย 

คุณภำพในกำรให้บริกำร 
1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได ้
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ                       
4. ด้านการให้ความมั่นใจต่อผูร้ับบริการ 
5. ด้านการเอาใจใสลู่กค้าเป็นรายบุคคล 
 

ประเภทสินเชื่อ 
1. สินเช่ือบุคคล  
2. สินเช่ือธุรกิจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. ระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
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ขั้นตอนที่ 2 ท าการแจกแบบสอบถามผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจทุกคน และสินเชื่อบุคคลตาม
สัดส่วน จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการจ านวน 265 ตัวอย่าง และท าการเก็บเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง
เพ่ือกันการเสียหายของแบบสอบถาม รวมเป็น 280 ตัวอย่าง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ของผู้มาใช้บริการ   
 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของ ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน 

สระบุรี  จังหวัดสระบุรี ในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว    
ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ผู้วิจัยขอหนังสือ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน 
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 2.แจกแบบสอบถามกับลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 – เมษายน พ.ศ.2559 และขอคืนทันทีท่ีกรอกเสร็จ 

3.เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เพ่ือท าการตรวจสอบ และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1.ค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage)  
2.ค่าเฉลี่ย ( X )  
3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard deviation)  
4.การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test  
5.การทดสอบสมมติฐานด้วย F-test และเชฟเฟ่ (Scheffe)  

 
ผลกำรวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เป็นเพศหญิง
และเพศชายจ านวนเท่ากัน   มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน และมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 40,000 บาทลูกค้าให้
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรีส่วนใหญ่คือ ธนาคารมีสถานที่ตั้งสะดวก เหมาะสมที่จอดรถเพียงพอพนักงาน มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลามีความน่าเชื่อถือไม่มีความซับซ้อนในกระบวนการให้บริการ ธนาคารมีการรับประกันหาก
เกิดกรณีท่ีผิดพลาดต่อการให้บริการและพนักงานมีความเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่ 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

19 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. จากการศึกษาระดับคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุรี โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
การให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 
 3. ประเภทสินเชื่อ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพ
ในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน และพบว่าลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจให้ความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี 
มากกว่า ลูกค้าสินเชื่อบุคคล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่สินเชื่อแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับบริการสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ  

 

ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
เพศชำย เพศหญิง 

t P 
  S.D.   S.D. 

ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 4.06 0.38 4.06 0.32 -0.04 0.97 
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 4.01 0.45 4.01 0.37 -0.07 0.94 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4.03 0.41 3.98 0.39 0.98 0.33 
ด้านการให้ความม่ันใจต่อผู้ใช้บริการ 4.04 0.34 4.01 0.35 0.52 0.60 
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 3.99 0.38 4.00 0.37 -0.32 0.75 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.02 0.30 4.01 0.27 0.29 0.77 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของ
ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีเพศที่แตกต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี 
ไม่แตกต่างกัน และพบว่าลูกค้าที่เป็นเพศชายมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการมากกว่าเพศหญิง และพบว่า
ลูกค้าเพศชายมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
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น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เท่ากันกับเพศหญิง และพบว่า ลูกค้าที่เป็นเพศชายมีระดับความพึงพอใจ
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล น้อยกว่าเพศหญิง 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจคุณภาพใน    
การให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับบริการสินเชื่อจากธนาคาร
ออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 

ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธุรกิจ 

t P 
  S.D.   S.D. 

ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 4.05 0.34 4.12 0.40 -1.00 0.32 
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 4.00 0.41 4.10 0.36 -1.30 0.19 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.99 0.39 4.15 0.44 -2.20 0.03* 
ด้านการให้ความม่ันใจต่อ
ผู้ใช้บริการ 

4.02 0.35 4.07 0.29 -0.82 0.41 

ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล 

3.99 0.38 3.98 0.33 0.27 0.79 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.01 0.28 4.08 0.29 -1.36 0.17 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของ
ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามสินเชื่อ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี    
ไม่แตกต่างกัน และพบว่าลูกค้าสินเชื่อธุรกิจให้ความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน
สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี มากกว่า ลูกค้าสินเชื่อบุคคล 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่สินเชื่อแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการ
สินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรำยผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโร
บินสัน จังหวัดสระบุรี เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน และมีระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน      
25,001-40,000 บาท 
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 จากการศึกษาระดับคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุรีโดยรวม พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาคุณภาพในการให้บริการจ าแนกรายด้าน พบว่า  

1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่คือ 
ธนาคารมีสถานที่ตั้งสะดวก เหมาะสมที่จอดรถเพียงพอ (=4.17, S.D.=0.71) รองลงมาคือ แสงสว่าง 
และอุณหภูมิภายในตัวอาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่นั่งพัก (=4.07, S.D.=0.64) อุปกรณ์เครื่องใช้
ในการให้บริการ ได้แก่ ปากกา เอกสารแนะน าสินเชื่อเอกสารค าขอสินเชื่อ (=4.03, S.D.=0.68) และ
ธนาคารมีป้ายบอกบริการ/ชื่อหน่วยงานติดต่อชัดเจนและเข้าใจง่าย (=3.98, S.D.=0.70) 

 2) ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ
ให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรีด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่คือ พนักงานมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีความน่าเชื่อถือ (=4.06, 
S.D.=0.69) รองลงมาคือ พนักงานแต่งกายเรียบร้อยมีบุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ  (=4.03, 
S.D.=0.66) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ  (=3.98, 
S.D.=0.66) และพนักงานไม่วิจารณ์ลูกค้าหรือเผยแพร่ข้อมูลส าคัญของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกหรือ
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ (=3.96, SD=0.67) 

 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ
ให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
ทุกข้ออยู่ในระดับมากส่วนใหญ่คือ ไม่มีความซับซ้อนในกระบวนการให้บริการ (=4.09, S.D.=0.72) 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ (=4.01, S.D.=0.68) พนักงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการทันทีที่ลูกค้าต้องการ (=4.00, S.D.=0.72) ประเภทสินเชื่อที่ใช้ตรงกับความต้องการขอ
ผู้ใช้บริการ (=3.98, S.D.=0.69) และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ที่ใช้เหมาะสม (=3.95, S.D.=0.68) 
4) ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการ
สินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการ ทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่คือ ธนาคารมีการรับประกันหากเกิดกรณีที่ผิดพลาดต่อการให้บริการ     
(=4.13, S.D.=0.62) รองลงมา คือ พนักงานมีความรับผิดชอบในการให้บริการ (=4.05, S.D.=0.58) 
ธนาคารมีระบบการจัดการและระบบตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน (=3.96,S.D.=0.70) และพนักงาน
ธนาคาร ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเป็นอย่างดี (=3.96, S.D.=0.67) 
 5) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการในการ
ให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุ รี ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่คือ พนักงานมีความเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่        
(=4.04, S.D.=0.68) รองลงมาคือความกระตือรือร้น เอาใจใส่ให้บริการของพนักงาน (=3.99, 
S.D.=0.58) ธนาคารให้บริการด้วยความเสมอภาค  (=3.98, S.D.=0.61) และมีพนักงานคอยให้
ค าแนะน าในทุกๆ เรื่อง ความต้องการที่เพียงพอต่อ (=3.96, S.D.=0.60) 
 จากผลการวิจัยจะเห็นว่าลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรีให้
ระดับคุณภาพในการให้บริการมาก ในทุกๆ ด้าน  
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จากการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน
สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 เพศ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการ
ให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันและพบว่าลูกค้าที่
เป็นเพศชายมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการมากกว่าเพศหญิง และพบว่าลูกค้าเพศชายมีระดับความพึงพอใจ
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ เท่ากันกับเพศ
หญิง และพบว่า ลูกค้าที่เป็นเพศชายมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ด้ านการ
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล น้อยกว่าเพศหญิง 
  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
การให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 
  อายุ โดยรวมพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันให้ระดับคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ระดับคุณภาพในการให้บริการ
สินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี มีความแตกต่างกันในด้าน การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
  ระดับการศึกษา โดยรวม พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 
  อาชีพ โดยรวมพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการ
สินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี  ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
  ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมพบว่า ลูกค้าที่มีระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน
ให้ระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรี  ไม่แตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าลูกค้าที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ประเภทสินเชื่อ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพใน
การให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันและพบว่าลูกค้า
ทีมีสินเชื่อบุคคลมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
มากกว่าเพศหญิง และพบว่าลูกค้าเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการ ด้านสิ่งที่
สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจ
ต่อผู้ใช้บริการ มากกว่าเพศชาย  
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 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ
ให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ดังนั้นจากผลการวิจัยโดยรวมสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และประเภทสินเชื่อ ที่แตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ  ระดับ
การศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน   
  

อภิปรำยผล 
 1.จากการศึกษาคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุรี สามารถ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการสินเชื่ออยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ทั้ง 5 ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการ และ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล โดยในทุกๆด้านอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
กันยารัตน์  รุณทรัพย์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพในการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส านักงานใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าและศึกษาประเภทการให้บริการของธนาคาร
ทีม่ีผลต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่โดยผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ในการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่พบว่าธนาคารมีคุณภาพในการให้บริการ
ด้านความไว้วางใจได้ด้านความรับผิดชอบด้านความสามารถด้านการเข้าถึงบริการด้านความสุภาพ /
อัธยาศัยไมตรีด้านการติดต่อสื่อสารด้านความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยด้านความเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้าจริงและด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้/บริการที่เป็นรูปธรรมมีระดับคุณภาพมาก 
 ส าหรับผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกันเสรีวงศ์  ทวีลาภ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุจังหวัด
สมุทรสาครมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุจังหวัดสมุทรสาครผลศึกษาพบว่าด้านรูปลักษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงสุด คือ พนักงานธนาคารมีการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย
บริการจริงที่ได้รับสูงสุด คือ พนักงานธนาคารมีการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อยและความไม่พึงพอใจ
สูงสุดคือเอกสารและข้อมูลแนะนาบริการด้านเงินฝาก/สินเชื่อและบริการต่าง ๆ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงสุด 
 2.จากผลการวิจัยโดยรวม สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประเภทสินเชื่อ ที่แตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออม
สินสาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่
แตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโร
บินสัน จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับวิภาคะ  นิรัมย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการ
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ใช้บริการของธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาสี่แยกสาธุประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) พบว่า
ผู้ใช้บริการที่มีเพศสถานภาพอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันส่วนในด้าน
อายุระดับการศึกษารายได้ที่แตกต่างกันมีผลท าให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันและ    
ไม่สอดคล้องกับสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ (2550) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง จังหวัดตรัง พบว่าผู้ใช้บริการที่มี
เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกันส่วนผู้ใช้บริการที่มีอายุอาชีพรายได้แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่าง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรี ได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 1. จากการศึกษาคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุรี สามารถ โดยรวม พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการสินเชื่ออยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ไม่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี มี
ความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งสามารตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นจึงควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี อย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้มีมาตรฐานในการให้บริการสินเชื่อให้มีมาตรฐานที่ดีอย่างสม่ าเสมอที่ดียิ่งขึ้น 
 2. จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรี ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของทุกข้ออยู่ในระดับมาก แต่ข้อที่
ได้น้อยที่สุด คือข้อธนาคารมีป้ายบอกบริการ/ชื่อหน่วยงานตอดต่อชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังนั้นแสดง
ให้เห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ควรมีการปรับปรุงติดป้ายบอกบริการ /ชื่อ
หน่วยงานตอดต่อชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยเร่งด่วน 
 3. จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัด
สระบุรีด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก แต่ข้อที่ได้น้อยที่สุด คือข้อมีพนักงานคอยให้ค าแนะน าในทุกๆเรื่อง ตามความต้องการที่
เพียงพอ แสดให้เห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี พนักงานในสาขายังไม่สามาร
ตอบค าถาม หรือให้ค าแน่น าต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดี จึงควรจัดให้พนักงานเขารับ
การอบรมเพ่ิมเติม และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือหมุนเวียนการท างานเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การ
ท างานในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะสามารตอบค าถาม และให้ค าแนะน าต่างๆกับผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรีได้อย่างถูกต้อง  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม     
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าซึ่งห่าง
จากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส แบริ่งไม่เกิน 1 กิโลเมตร ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะไม่
ทราบจ านวนประชากรจึงใช้สูตรการค านวณโดยวิธีวิลเลี่ยมเกมเมล โคแครน ได้จ านวนขนาดตัวอย่าง 
400 ยูนิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน 400 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31-40 ปีมีสถานภาพสมรส    
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท   
 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ 1-3 เดือน แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม คือ 
อินเทอร์เน็ต บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ คือ คู่สมรสวัตถุประสงค์   
ในการตัดสินใจซื้อ คือ เป็นบ้านหลังที่  2 งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่  คือ      
1,000,001 - 1,500,000  
 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
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 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่     
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research were to study 1) the condominium buying 
behavior in Mueang District, SamutPrakan Province, 2) the personal factors related to 
the condominium buying decision behavior, and 3) the marketing mix factors related 
to condominium buying decision behavior. The population of this research consisted 
of consumes decided to buy condominium located within 1 kilometer from Baring 
BTS in Mueang District, SamutPrakan Province. Number of population was unknown, 
thus William G. Cochran’s formula was used to calculate the sample size, yielding 
400 samples. The questionnaire was used as the research instrument to collect data. 
Data were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Chi - squared test.   
 The results of this study indicated that the sample mostly was females; 
those aged 31 - 40 years; married people; those graduated with bachelor’s degree; 
private employees; and those with monthly income of 25,001 - 35,000 baht.  
 1) In terms of buying behavior, the sample mostly spent 1 - 3 month (s) 
before deciding to buy condominium; internet was the main source of information 
and news; spouse was the most influential person in buying decision; the purpose of 
buying was to possess the second home; and the budget was 1,000,001 - 1,500,000 
baht.  The results of analyzing data could be concluded as follows.  
 2) In terms of personal factors, gender, age, marital status, education, 
occupation, and monthly income were related to condominium buying decision 
behavior in Mueang District, SamutPrakan Province with statistical significance level of 
0.05.  
 3) In terms of marketing mix, price, place, and promotion were related to 
condominium buying decision behavior in Mueang District, SamutPrakan Province with 
statistical significance level of 0.05. Product had statistically insignificant relationship to 
condominium buying decision behavior in Mueang District, SamutPrakan Province.    
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บทน า 
 คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการที่คนนิยมซื้อเป็นที่พักอาศัยกันเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ 
คนในเขตเมืองเนื่องจากมีราคาไม่แพงและคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มักสร้างขึ้นในเขตชุมชนที่มีการ
เดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย เหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกที่อยู่อาศัยในรูปแบบของ
คอนโดมิเนียมและห้องชุด อาจมาจากสาเหตุของครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง สมาชิกภายในครอบครัว   
มีการแยกย้ายออกมาอยู่ต่างหากท าให้คอนโดมิเนียมเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการจึงเร่ง
ตอบสนอง จึงเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก และรายใหญ่ แห่แหนกันลงทุนโดยเฉพาะตามแนว
รถไฟฟ้า BTS ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งผู้คนในปัจจุบันมีค่านิยมในการเลือกที่พักอาศัยของคน  
รุ่นใหม่ก็มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ถึงแม้โครงการคอนโดมิเนียมจะเป็นโครงการที่ไม่ใช่โซนในเมือง
มากนัก แต่การเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้า BTS ก็ถือว่ายังอยู่ติดในเมืองและมีการเชื่อมต่อจากสถานี
ในเมืองเพียงนิดเดียว จึงเป็นย่านท าเลที่คนกรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจเลือกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
ท างานกันเป็นจ านวนมาก อีกทั้งราคาคอนโดมิเนียมมีราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงมากจนเกินไป ในย่านท าเล
นี้มีสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบาย เช่น ห้างสรรพสินค้าและแหล่งช็อปปิ้งชั้นน ามากมาย และด้วยสาเหตุ   
มีผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ในเขตนี้เป็นจ านวนมาก จึงมีโครงการที่สร้าง
เสร็จแล้วและโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นอีกหลายโครงการ เป็นเหตุให้คอนโดมิเนียมบางโครงการ
ประสบปัญหา ขายไม่ได้หรือขายไม่หมด 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ให้มากท่ีสุด 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง 391 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ ทดสอบ      
ค่า     t (t-test), One -Way ANOVA, Regression ผลการศึกษา พบว่า 
 ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านการค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านภาพรวม รายได้ต่อครัวเรือนที่ต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการค้นหาข้อมูล และพฤติกรรมหลังการซื้อที่แตกต่างกัน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
และด้านภาพรวมต่างกัน ปัจจัยด้านจิตวิทยาพบว่าด้านการเรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพ และแนวคิด
เกี่ยวกับตนเองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง      
มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสมการพยากรณ์ในภาพรวมของปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มี อิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม คือ Y1=1.363+0.158X1+0.091X2+0.174X3+0.214X5    
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.649 สามารถท านายสมการของการพยากรณ์ได้ 
41.5 % 
 ธงชัย ชูสุ่น (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
เพ่ือที่จะศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านปัจจัยชื่อเสียงและภาพลักษณ์  โดย    
มีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษา พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี อาชีพนักศึกษา สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มีรายได้เฉลี่ย     
20,001 - 40,000 บาท มีที่อยู่อาศัยเดิม คือ อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น มีงบประมาณในการซื้อ
คอนโดมิเนียมอยู่ที่ 1.51 - 2 ล้านบาท ต้องการพ้ืนที่ใช้สอย 31 - 40 ตารางเมตร มีแหล่งที่ใช้ในการ
ค้นข้อมูล คือ อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้ตัดสินใจซื้อหลังจากเยี่ยมชม 1 - 3 เดือน ผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ คือ บิดา – มารดา/ญาติพ่ีน้อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมีค่า เฉลี่ย 4.85 ปัจจัยด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มั่นใจในชื่อเสียงของบริษัท    
มีค่าเฉลี่ย 4.31 ปัจจัยด้านการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพราะขนาดพ้ืนที่ใช้สอยและการจัดวางต าแหน่งของห้องมีค่าเฉลี่ย 4.57 ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมเนียมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 สมฤทัย  ผุยวรรณ (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จ านวน 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติไควสแควร์ 
ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินเพ่ือ      
อยู่อาศัยเอง เหตุผลที่เลือกซื้อเนื่องจากสะดวกในการเดินทาง โดยก่อนจะตัดสินใจซื้อจะเปรียบเทียบ
โครงการอ่ืน 1-3 โครงการ และตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้บริโภคมีการวางแผน        
ที่จะซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า 3 ปี โดยขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่ต้องการมากที่สุด คือ ขนาด 36  - 40 
ตารางเมตร ส่วนราคาคอนโดมิเนียมที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ 1,500,000 – 2,000,000 บาท ประเภท
ของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และผู้บริโภค
ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมที่มีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าต่ ากว่า 200 เมตร  ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดยมิเนียมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
มากที่สุด ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคารองลงมา และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นอันดับสุดท้าย ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดยมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
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ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน อย่าง                 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตาม      
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ไพศาข์ ภูริลดาพันธ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติ chi - square ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และมีจ านวนสมาชิก         
ในครอบครัว 2 คน ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยวิทยาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เลือกแบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ า ซื้อเพ่ือปล่อยให้เช่า บุคคลในครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีโอกาสซื้อเพราะต้องการที่อยู่เป็นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร 
ราคา 500,000 - 1,000,000 บาท เพราะใกล้ที่ท างานหรือใกล้สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้าซึ่ง
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่งไม่เกิน 1 กิโลเมตร ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้าซึ่ง
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่งไม่เกิน 1 กิโลเมตร ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ William Gemmell 
Cochran 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะของแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close Ended Question) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับตัวเลือกของลิเคิท (Likert) อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม 
 2. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ และรับ
กลับคืนมาท าการตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1) สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  การหาค่าความถี่ ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square)  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ 31 - 40 ปีมีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท 
 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่าระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ 1 - 3 
เดือน แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม คือ อินเตอร์เน็ต บุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ คือ คู่สมรสวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ คือ เป็นบ้าน
หลังที่ 2 งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ คือ 1,000,001 - 1,500,000  
 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านราคา   
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริ โภคที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ มีจ านวน 400 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31 - 40 ปีมีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ 1 - 3 
เดือน แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม คือ อินเตอร์เน็ตบุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ คือ คู่สมรส วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ คือ 
เป็นบ้านหลังที่ 2 งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ คือ 1,000,001 - 1,500,000 บาท 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
(x̄ =3.90, S.D.=0.36) อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( x̄ =3.82, 
S.D.=0.60) อยู่ในระดับมาก ด้านราคา (x̄ =3.78, S.D.=0.43) อยู่ในระดับมาก และด้านที่ให้ระดับ
ความส าคัญน้อยที่ สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด ( x̄ =3.76, S.D.=0.43) อยู่ ในระดับมาก 
เช่นเดียวกัน 
 ด้านผลิตภัณฑ์เม่ือวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ สไตล์ /รูปแบบคอนโดมิ เนียม ทันสมัย ( x̄ =4.44, S.D.=0.67) รองลงมา คือ 
คอนโดมิเนียม มีขนาดของห้องให้เลือกหลากหลายขนาด (x̄ = 3.95, S.D.=0.79) มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเช่น สระว่ายน้ าห้องสมุด ร้านค้า (x̄ =3.80, S.D.=0.89) การจัดวางแบบแปลนภายในแต่ละ
ห้องชุดมีความเหมาะสม (x̄ =3.77, S.D.=0.68) และระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนน, ไฟฟ้า, ประปา               
(x̄ =3.54, S.D.=0.92) ตามล าดับ 
 ด้านราคา เมื่อวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านราคาเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ ราคาขายของโครงการมีความเหมาะสมกับคุณภาพของห้อง ( x̄ =3.92, S.D.=0.84) 
รองลงมา คือ ราคาสาธารณูปโภคเหมาะสมเช่น ค่าน้ าค่าไฟ ( x̄ =3.89, S.D.=0.88) ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางเหมาะสม (x̄ =3.76, S.D.=0.87) จ านวนเงินจองและเงินดาวน์ เหมาะสม ( x̄ =3.75, 
S.D.=0.84) และมีการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า           
(x̄ =3.57, S.D.=0.81) ตามล าดับ 
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เมื่อวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ท างาน (x̄ =4.05, S.D.=0.75) 
รองลงมา คือ ท าเลที่ตั้ งอยู่ ใกล้  รถโดยสาร ประจ าทางหรือรถไฟฟ้า ( x̄ =4.04, S.D.=0.76)                     
ท าเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งที่สาธารณูปโภคหลากหลาย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน                 
(x̄ =3.88, S.D.=0.99) ท าเลที่ตั้งของส านักงานขายในการติดต่อสะดวกในการเดินทาง ( x̄ =3.71, 
S.D.=0.90) และโครงการ มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลที่สามารถดูได้ครบและชัดเจน (x̄ = 3.71, 
S.D.=0.90) ตามล าดับ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการส่งเสริม
การตลาดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการให้ค าแนะน าและการบริการ (x̄ =3.90, S.D.=0.80) 
รองลงมาคือ มีการจัดบูธ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า (x̄ =3.86, S.D.=0.88) มีการแจกของ
สมนาคุณ/ของที่ระลึกในการจอง (x̄ =3.81, S.D.=0.85) มีการให้ส่วนลดเงินสดหรือของแถม                  
เช่น โทรศัพท์มือถือ (x̄ =3.65, S.D.=0.81) และมีการให้บริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ (x̄ =3.60, 
S.D.=0.85) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์           
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้วยสถิติ ไคสแควร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า 
 เพศของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
 อายุของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม ผู้ที่มีส่วนร่วม            
ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และงบประมาณ
ในการซื้อคอนโดมิเนียม  
 สถานภาพของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม แหล่งข้อมลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม ผู้ที่มีส่วนร่วม            
ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และจุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
 ระดับการศึกษาของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และจุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อาชีพ 
ของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม  
 รายได้ต่อเดือนของผู้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กับ  ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และจุดประสงค์หลักในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยสถิติ ไคสแควร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม ผู้ที่มีส่วนร่วม        
ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และจุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม      
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และจุดประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
  

อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้น าประเด็นข้อค้นพบ  
มาอภิปราย ดังนี้ 
 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31 - 40 ปีมีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จากผลการวิจัยในครั้งนี้
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธิชา เจียมจ ารัสศิลป (2553) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ ในอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่ ากว่า 50,000 บาท สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชาฎีกาญจน์  นิคุณรัมย์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 21 - 36 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 20,000 บาท 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
 ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ผู้บริโภคมีระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ 
1 - 3 เดือน แหล่งข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของคอนโดมิเนียม คือ อินเตอร์เน็ต บุคคล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม คือ คู่สมรส มีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ คือ เป็นบ้าน
หลังที่ 2 ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม คือ 1,000,001  - 1,500,000 บาท ในด้าน
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธงชัย ชูสุ่น (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
เพ่ือที่จะศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านปัจจัยชื่อเสียงและภาพลักษณ์ พบว่า 
ผู้บริโภคมีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 1.51 - 2 ล้านบาท ต้องการพ้ืนที่ใช้สอย 31 - 40 
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ตารางเมตร มีแหล่งที่ใช้ในการค้นข้อมูล คือ อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้ตัดสินใจซื้อหลังจากเยี่ยมชม 
1 - 3 เดือน และในงานวิจัยในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤทัย  ผุยวรรณ (2556) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน
ของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี พบว่า ผู้บริโภคมีการวางแผนที่จะซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า 3 ปี โดย
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่ต้องการมากที่สุด คือ ขนาด 36-40 ตารางเมตร ประเภทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และผู้บริโภคต้องการซื้อคอนโดมิเนียมที่มี
ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าต่ ากว่า 200 เมตร และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาข์ ภูริลดาพันธ์ 
(2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เลือกแบบ 1 ห้องนอน 
1 ห้องน้ า ซื้อเพ่ือปล่อยให้เช่า บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีโอกาสซื้อเพราะต้องการ
ที่อยู่เป็นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร ราคา 500,000 - 1,000,000 บาท เพราะใกล้ที่ท างาน
หรือใกล้สถานศึกษา 
 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก ด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก และด้านที่ให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิณัชชา หอมคง 
(2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
วิสต้าการ์เด้น คอนโดมิเนียม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัย
ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชา เจียมจ ารัสศิลป (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้อบ้านทาวน์เฮาส์ ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ความส าคัญ
ระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ความส าคัญในระดับมากในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และความส าคัญในระดับปานกลางในด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ สไตล์/รูปแบบคอนโดมิเนียม ทันสมัย รองลงมา คือ คอนโดมิเนียมมีขนาดของ
ห้องให้เลือกหลากหลายขนาดมีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น สระว่ายน้ าห้องสมุด ร้านค้ามีการจัดวาง
แบบแปลนภายในแต่ละห้องชุดมีความและระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนน,ไฟฟ้า,ประปาท าให้เล็งเห็น
ได้ว่าการที่ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเน้นความส าคัญ
และใส่ใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุดเพราะการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนอกจากท าเลที่สะดวก
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แล้ว คุณภาพของคอนโดมิเนียมที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมักจะต้องมีสไตล์ มีความทันสมัย รวมถึงขนาดห้อง
และสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้นการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัย     
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่แล้วควรเพ่ิมเติมให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพ่ือจะได้
ท าการพัฒนาและปรับปรุง สร้างจุดเด่นเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของโครงการเอง ผู้บริโภคให้ความส าคัญ 
ในเรื่องของสไตล์/รูปแบบคอนโดมิเนียมมากที่สุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จึงท าให้ผู้ประกอบการต้อง
มาค านึงถึงรูปแบบคอนโดมิเนียม ที่มีความสวยและทันสมัยเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะ
ผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมนั้น ส่วนใหญ่ชอบความทันสมัย สะดวก อีกทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ครบครัน ควรมีทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็ต้องให้ความส าคัญท้ังสิ้น ได้แก่ ด้านราคา ควรเป็นราคา
ที่เหมาะสมและเป็นราคาที่ผู้บริโภคเห็นว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ท าเลที่ตั้งก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน เพราะผู้บริโภค  
ที่ซื้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ก็เน้นและให้ความส าคัญกับท าเล ที่สะดวก เดินทางได้ง่าย และถ้ามีปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ดีตรงตามกับผู้บริโภคต้องการก็จะท าให้โครงการคอนโดมิเนียมประสบ
ความส าเร็จได้ง่ายข้ึนด้วย 
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         วีรภรณ์  ศรีสุพรรณ 
 

บรรณานุกรม 
กฤษณา รัตนพฤกษ์. (2545). การตลาดบริการ. เชียงใหม่: ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
กฤษณะ กสิบุตร. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

37 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ชาฎีกาญจน์ นิคุณรัมย์. (2554). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร.ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธงชัย ชูสุ่น. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม.ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ธงชัย สันติวงษ์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์.พิมพ์ครั้งท่ี 11. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 7.  

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
นฤตย์อร ศรีคงแก้ว. (2558). ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ       
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2543). การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ์. (2556). กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคเขตบางกะปิ.
ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.  

ไพศาข์ ภูริลดาพันธ์. (2558). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด       
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

ฝ่ายวิจัยคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย. (2556). ตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยณ ครึ่งปี แรก พ.ศ. 2556. สืบค้นจา http://www.colliers.co.th/images/agency/ 

 tnayPNAjIndusstrial%20Report%202013-th. pdf 
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. (2543). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การจัดการการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น).   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2552

กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม  ในเขตพื้นที่ 
ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 

GUIDELINES IN MANAGING MIGRANT WORKERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN 
AREA OF PHO PRATHAP CHANG SUB-DISTRICT, PHO PRATHAP CHANG DISTRICT, 

PHICHIT PROVINCE 
 

สราวุฒิ  ศาสตร์ทอง1  ทัศนีย์  ปัทมสนธิ์2 และ ธนัช  กนกเทศ3 
Sarawut Sattong1 Tasnee Pattamason2 and Thanach Kanokthet3 

 

1สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
E-mail: sarawut03950@hotmail.com 

2สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม 
3สังกัดคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์

ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร”  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
แรงงานต่างด้าว เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างและเพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์
ประทับช้าง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มของนายจ้างจ านวน 4 คนและกลุ่มของแรงงานต่างด้าว
จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวจะได้รับความช่วยเหลือ และได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกจากนายจ้างในเรื่องของที่พักอาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาหาร น้ าดื่ม เวลา
การท างานที่ชัดเจน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ถูกว่าจ้างมามีมาเพียงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าท างาน ส่วน
การศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างแรงงานต่างด้าวพบว่า 
นายจ้างหรือบุคคลรอบข้างนายจ้างมีความหวั่นวิตก หวาดระแวงกับแรงงานต่างด้าววิธีแก้ไขคือ 
นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการน าเงินจ านวนมากติดตัว เวลานายจ้างกับผู้ค้าท าการค้าขายกัน จะไปช าระ
เงินกันที่บ้านของนายจ้างเท่านั้น และไม่รับเงินต่อหน้าแรงงานต่างด้าวเป็นอันเด็ดขาด นายจ้างจะไม่
อยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าวเวลาสั่งงานนายจ้างจะสั่งงานตอนเช้า ส่วนเวลากลางคืนนายจ้างจะไม่
เดินทางไปหาแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด ในส่วนของแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาค
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า นายจ้างจะกระท าในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมากคือ การท า
ข้อตกลงร่วมกัน โดยนายจ้างจะท าการตกลงเรื่องราคาค่าจ้างการท างาน วันเวลาการหยุดงาน 
สวัสดิการข้าวของเครื่องใช้ ที่พักอาศัย ยานพาหนะ อาหาร ตลอดจนการรักษาพยาบาล เมื่อเวลา
แรงงานต่างด้าวประสบกับปัญหา นายจ้างจะเข้าไปดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมต่อตัวแรงงานต่างด้าว 

ค าส าคัญ : แรงงานต่างด้าว, ภาคเกษตรกรรม, ผู้ประกอบกิจการ  
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ABSTRACT 
To research about the guidelines in managing migrant workers in the agricultural 

sector in area of Pho Prathap Chang sub-district, Pho Prathap Chang district, Phichit 
Province have aim to study the living of the migrant workers for study the safety of life 
and property of the employer and to study the management of migrant workers in the 
agricultural sector in a systematic way. The research is using the methodology of 
qualitative by collecting the data from two specific groups which is collected data from 
employers group as for 4 people and 8 people from foreign workers.  

The research found that the living of migrant workers would receive assistance and 
receive facilities from the employer such as accommodation, food, drinking water and 
clearly working hours. In part of the research of the safety of life and property of the 
employer found that the employer or people around the employers have a paranoid 
fear with the migrants worker. The solution of the problem is that the employers 
should avoid bringing large amounts of money when need to meet the migrant 
workers or even paying for the wage, the employer should do at his home only and 
should not accept any money in front of the migrant worker decisively. In addition, 
the employer will not live with the migrants worker and shall only give assignment to 
the migrant worker in the morning and shall not visit the migrant workers at the night.  

Refer to the research of the management of migrant workers in the agricultural 
sector in a systematic way have found that the employer will act in the ways that are 
very similar by making the agreement or MOU( Memorandum of Understanding ) such 
as the wage, working hours, benefit and welfare , accommodation, transportation , 
food and medical treatment. In case that the migrant workers have problem, the 
employer will take care and give advise and help to solve the problem as systematic 
and to be fair to the migrant workers.  
Keywords : Migrant workers,  Agricultural, Operators  
 

บทน า 
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาท างานยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ

รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งการอพยพโยกย้ายหรือการเคลื่อนย้ายถิ่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ท ากันมาตั้งแต่ใน
อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับระบบภาวะทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 5 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
เป็นการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ประการที่สองเป็นการไหลเวียนของ
ประชากรกลุ่มวัยท างานจากประเทศเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม ประการที่สามแรงผลัดกันจากความ
ยากจนและความต้องการมีโอกาสที่ดีในชีวิต ประการที่สี่เป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากประเทศแม่และ
ประการสุดท้ายเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสาร ซึ่งการ
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ย้ายถิ่นส่วนใหญ่มุ่ง หวังที่จะหางานท าหรือมีความต้องการที่จะสร้างที่พักที่อยู่อาศัยเพ่ือการพักพิงใน
การด ารงชีวิตและมีชีวิตอยู่รอด (ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, 2543: 1-2) 
        ส าหรับในประเทศไทยนั้น สถานการณ์ในด้านการอพยพของแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นมายาวนาน 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามามีทั้งผู้หนีภัยทางเศรษฐกิจ ผู้ลี้ภัยทางด้านสงคราม หรือเกิดจากกระบวนการ
การค้ามนุษย์ จึงท าให้ประเทศไทยได้กลายเป็นที่อยู่และที่พักพิงของผู้คนผลัดถิ่น ซ่ึงกลุ่มคนกลุ่มนี้
มุ่งหวังที่จะเข้ามาหางานท าในประเทศไทย แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาวเขา 
ชาวจีน กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ มอญ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และอีกหลากชาติพันธุ์ที่อพยพผลัดถิ่น
เข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ที่อพยพเข้ามาเพ่ือ
มุ่งหวังที่จะเข้ามาหางานท าในประเทศไทยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้ม
การอพยพเข้ามาท างานสูงขึ้นในทุกๆปี (ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, 2543: 2-3) 
        การที่แรงงานต่างด้าวเกิดการเดินทางอพยพเข้ามาหางานท าในภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมนั้น โดยเฉพาะงานประเภทที่ต้องใช้ก าลังในการท างานหนักและต้องมีความอดทนต่อ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากอาทิเช่น การท านา การท าสวน การยกของหนัก ลูกจ้างกรรมกร จาก
การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจ านวนมากสามารถก่อผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยในด้านบวก 
คือช่วยบรรเทาการขาดแคลนของแรงงานไร้ฝีมือ ลดต้นทุนการผลิต อัตราค่าจ้างแรงงานทีราคาถูก มี
ความอดทนในการท างาน ท างานโดยไม่มีวันหยุดหรือวันพักผ่อน ส่วนในด้านลบนั้นจะส่งผลกระทบ
ในหลายๆเรื่องอาทิ เช่น สังคมวัฒนธรรม การเมือง ปัญหาด้านสาธารณสุข อนามัยแม่และเด็ก 
โรคติดต่อ ปัญหาการเจ็บป่วย ภาระค่ารักษาพยาบาล ยาเสพติด การเข้าออกประเทศที่ขาดการ
ควบคุม ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและการศึกษา ปัญหาการค้าโสเภณี และ
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น (วันเพ็ญ วอกกลาง, 2541: 13-14) 
        ในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมนั้น แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มักมีปัญหากับนายจ้างมาเป็นล าดับ
ต้นๆ อันเนื่องมาจากการที่นายจ้างบางคนบางกลุ่มได้ใช้งานแรงงานต่างด้าวหนักเกินไป บางครัง้มีการ
ดุด่าแรงงานต่างด้าวด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย รุนแรง การใช้งานนอกเหนือเวลางาน จึงท าให้แรงงาน
เหล่านี้เกิดความเครียดสะสมในการท างาน และไม่มีทางออกในการแก้ปัญหา ถึงขั้นในบ้างครั้งก็มีการ
ก่อเหตุอาชญากรรมกับนายจ้าง เช่น การชิงทรัพย์นายจ้าง ท าร้ายร่างกายนายจ้าง จนถึงขั้นน ามาสู่
การฆ่านายจ้าง และเมื่อก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้ว ก็จะอาศัยการหลบหนีกลับสู่ประเทศของตน
ไปจึงท าให้ยากแก่การติดตามตัวน ากลับมาด าเนินคดีในประเทศไทยได้  เมื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ต่างๆที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยทั้งที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย 
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้มีการกระจายตัวออกท างานในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ทั้งที่ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ผู้วิจัยจึงต้องการแสดงให้เห็นว่า แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถ้าหากไร้
ซึ่งกระบวนการการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดีแล้วนั้นก็อาจจะเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมาอีกก็
เป็นไปได้ 
        ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องของการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและพยายามสืบหา
พ้ืนที่ที่มีแรงงานต่างด้าวมาท างานในภาคเกษตรกรรม  ตลอดจนการเลือกพ้ืนที่ที่มีประจักษ์พยานที่
เป็นทางการให้ข้อมูล ว่าพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรนี้ มีแรงงาน
ต่างต่างด้าวเข้ามาท างานในภาคเกษตรกรรมจริง และเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดปัญหาในเรื่องของเหตุ
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อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนายจ้าง ซึ่งไม่เหมือนพ้ืนที่อ่ืนๆที่กล่าวมารวมทั้งต้องการที่จะศึกษาถึงมิติ
ด้านชีวิต และความเป็นอยู่ที่นายจ้างให้กับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ อีกทั้งยังศึกษาถึงเรื่องมิติด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อนายจ้างอีกด้วย  โดยมุ่งหวังที่จะน าผลงานการวิจัย เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในภาคเกษตรกรรมของพ้ืนที่ต าบลโพธิ์
ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
        2.เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างแรงงานต่างด้าวใน
พ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
        3.เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบในเขต
พ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม ในเขตพ้ืนที่

ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร”  โดยมีรูปแบบของการศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) โดยแบ่งการศึกษาดังนี้ 
วิธีการศึกษา  การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แบ่งวิธีการด าเนินการศึกษาออกเป็น คือโดย
ท าการวิจัยภาคสนาม (Field  Research) 
        1.เป็นการสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกต (Observation) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (ที่ฟังและสื่อสารเป็นภาษาไทยได้บ้าง) และนายจ้างในชุมชนต าบลโพธิ์
ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
        2.กระท าโดยการใช้แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นโดยก าหนดประเด็นข้อตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบการศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key  Informants)  ในการสัมภาษณ์  การได้มาของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ศึกษาท า
การ Key Informants ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม โดยในแต่
ละกลุ่มจะเลือกผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่เข้ามาท างานในภาคเกษตรกรรมใน
พ้ืนที่ของต าบลโพธิ์ประทับ จ านวน 8 คน 
        กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวและผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้
คือ  1.การสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ดังนี้ 
1.1.การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นการพูดคุย เป็นการพูดคุยสนทนาทั่วไป 
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1.2.การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จะเป็นการพูดคุยโดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดแรงงานต่างด้าวใน
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบของการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องต่างๆ
อย่างมีเป้าหมายซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการตั้งไว้ 
        2.การสังเกต ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสังเกตโดย ไม่ให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์รู้ตัว ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์และสังเกตจาก
การพบปะพูดคุย โดยจะสังเกตจากการแสดงออก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่อธิบายถึง
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        แนวค าถามจะมี 2 ลักษณะคือ แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในส่วนของแรงงานต่างด้าวและ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่เก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน 
สิงหาคม 2558- เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การ
สัมภาษณ์ โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาวิจัยท าขึ้นเอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ท าการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปสัมภาษณ์เก็บรวมข้อมูล การสังเกต โดยเป็นการสังเกต
ถึงพฤติกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่นายจ้างให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 
การวิเคราะห์ข้อมูล  จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดแล้ว ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ทุกแหล่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา เพ่ือบอกถึงผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ท าความเข้าใจ ในสิ่งที่ศึกษาโดยหลักเหตุผลตามแนวคิด ทฤษฎีที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 2 
เพ่ือให้ค าอธิบายตรงตามประเด็นส าคัญที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
และแนวทางในการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การหาข้อสรุปที่แท้จริงโดยรูปแบบการเขียนงานวิจัยจะท า
การสรุปค าตอบจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และการสังเกต มีขั้นตอนดังนี้ 1.ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลจากการบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูล  2.น า
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ หาความถี่ของข้อมูลที่ซ้ ากัน 3.สรุปข้อค้นพบที่ได้
จากการสัมภาษณ์ 
กรอบแนวคิด 

        กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-สถานภาพ 

-กิจวัตรประจ าวันของแรงงานต่างด้าว 

ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนายจ้าง 

-ปัญหาความวิตกกังวลของนายจ้าง 

-ปัญหาความวิตกกังวลของบุคคลรอบข้าง
นายจ้าง 

-การแก้ไขปัญหาของนายจ้าง 
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 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่ต าบล
โพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 

ผลการวิจัย 
ผลวิจัยข้างต้นในเรื่องของวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวผู้ วิจัยสามารถระบุข้อค้นพบได้ว่า 

แรงงานต่างด้าวในช่วงแรกๆนั้นที่เข้ามาท างานให้กับนายจ้างในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง แรงงาน
ต่างด้าวมีวิถีชีวิตที่แร้นแค้น ยากจน ขัดสน ไร้ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อเข้ามา
ท างานกับนายจ้างแล้ว นายจ้างก็ให้ความช่วยเหลือในการหยิบยืมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งบ้านพักที่
อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาหาร น้ าดื่ม จึงท าให้แรงงานต่างด้าวมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมี
เครื่องอ านวยความสะดวกให้ วิถีชีวิตกิจวัตรประจ าวันที่แรงงานต่างด้าวต้องกระท าและท างานร่วมอยู่
ด้วยก็มีการแบ่งเวลาท างานและเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจนจึงท าให้แรงงานต่างด้าวมีเวลาในการท า
กิจวัตรอย่างอ่ืนๆร่วมอยู่ด้วย ทั้งการหาอาหาร การซื้ออาหารเครื่องครัว ตลอดจนการพักผ่อนในแต่ละวัน 
ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาได้ดังนี้ วิถีชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างด้าว ในรอบ 1 วันประกอบไปด้วย  

เวลา 06.00-08.00 น. เป็นเวลาตื่นนอนและท ากิจวัตรประจ าวัน  
เวลา 08.00-12.00 น. เป็นเวลาการท างาน   
เวลา 12.00-13.00 น. พักกลางวัน  
เวลา 13.00-17.00 น. เวลาท างาน  
เวลา 17.00-22.00 น. เลิกงาน กลับบ้านท ากิจวัตรประจ าวัน  
เวลา 22.00-06.00 น. เป็นเวลาพักผ่อนตอนกลางคืน  
ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะมีวิถีชีวิตประจ าวันในลักษณะเช่นนี้ ในทุกๆวันที่ต้องท างาน ร่วมกับ

นายจ้างในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส่วนในเรื่องของการศึกษา
วิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าว ผู้วิจัยยังพบว่า ในฐานะคนนอก(นายจ้าง) มองว่าวิถีชีวิตของแรงงานต่าง
ด้าวที่นายจ้างน ามาท างานด้วยนั้น แรงงานต่างด้าวทั้งหมดมีวิถีชีวิตที่แรงแค้น ขัดสน ยากจน มา
ท างานโดยมีมาเพียงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าท างาน ถ้าหากนายจ้างไม่ให้การช่วยเหลือหรืออ านวยความ
สะดวกให้ในเรื่องของที่พักอาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แรงงานต่างด้าวจะใช้ชีวิตด้วยความ
ยากล าบากอย่างแน่นอน อีกทั้งเวลาเลิกท างาน นายจ้างจะพบเห็นว่า กลุ่มของแรงงานต่างด้าวจะ
ออกหาพืชผักปลา ในบริเวณภายในสวนส้มหรือบริเวณใกล้เคียง หามาเพ่ือประกอบอาหาร และยัง

แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

44 

สามารถลดต้นทุนการซื้อข้าวปลาอาหารได้อีกด้วย และที่ส าคัญสิ่งที่นายจ้างพบเห็นอีกประการหนึ่ง
นั้นก็คือ การกินหมากของแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการกินหมากจะกินหลังจากเวลาเลิกงาน
หรือเวลาพักกลางวันเท่านั้น ส่วนเวลาท างานนั้น แรงงานต่างด้าวมักไม่ค่อยกิน ส่วนในเรื่องการศึกษา
ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ผู้วิจัยพบว่า นายจ้างและบุคคลรอบ
ข้างของนายจ้างมีความรู้สึกหวาดกลัว หวาดระแวง แรงงานต่างด้าวอยู่ โดยในส่วนของการแก้ไข
สถานการณ์เช่นนี้ สามารถระบุได้คือ นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการน าเงินจ านวนมากติดตัวไปเมื่อเข้าไป
ท างานร่วมกับแรงงานต่างด้าว เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน อีกทั้งเวลารับเงินจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตร นายจ้างกับผู้ค้า จะไปช าระเงินกันที่บ้านของนายจ้างเท่านั้น ไม่รับจ้างเงินใน
พ้ืนที่ท าเกษตรกรรมและรับเงินต่อหน้าแรงงานต่างด้าวเป็นอันเด็ดขาด นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการนอน
กลับพักผ่อนแยกท่ีพักอาศัยไม่อยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว อีกทั้งเวลากลางคืนนายจ้างจะไม่เดินทาง
ไปหาแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด ในส่วนการศึกษาแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาค
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยพบว่าในกรณีของนายจ้างนั้น มีวิธีการในการดูแลแรงงานต่างด้าว
โดยมีการตกลงเรื่องราคาค่าจ้างการท างาน เรื่องของวันเวลาการหยุดงาน นายจ้างจะช่วยอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเรื่องที่พัก ยานพาหนะ อาหาร 
เมื่อเวลาแรงงานต่างด้าวประสบกับปัญหา นายจ้างจะเข้าไปดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม อีกทั้งเมื่อแรงงานต่างด้าวป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
นายจ้างจะรีบด าเนินการน าแรงงานต่างด้าวส่งสถานพยาบาลของภาครัฐหรือภาคเอกชนในทันที เพ่ือ
ท าการรักษาพยาบาลให้กับแรงงานต่างด้าว 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุป ในข้อ 1.เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในภาคเกษตรกรรมของ
พ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง ผู้วิจัยพบว่า ในส่วนของนายจ้างมองแรงงานต่างด้าวว่ามีวิถีชีวิตที่แรงแค้น 
ขัดสน ยากจน มาท างานโดยมีมาเพียงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าท างาน ถ้าหากนายจ้างไม่ให้การช่วยเหลือหรือ
อ านวยความสะดวกให้ในเรื่องของที่พักอาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จะท าให้แรงงานต่างด้าวมีวิถี
ชีวิตที่แร้นแค้น ยากจน ขัดสน แต่เมื่อเข้ามาท างานกับนายจ้าง นายจ้างก็ให้ความช่วยเหลือในกา ร
หยิบยืมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งบ้านพักที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาหาร น้ าดื่ม จึงท าให้
แรงงานต่างด้าวมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเครื่องอ านวยความสะดวกให้ วิถีชีวิตกิจวัตรประจ าวันที่
แรงงานต่างด้าวต้องกระท าและท างานร่วมอยู่ด้วยก็มีการแบ่งเวลาท า งานและเวลาส่วนตัวอย่าง
ชัดเจนจึงท าให้แรงงานต่างด้าวมีเวลาในการท ากิจวัตรอย่างอ่ืนๆร่วมอยู่ด้วย ทั้งการหาอาหาร การซื้อ
อาหารเครื่องครัว การพักผ่อนในแต่ละวัน ส่วนในเรื่องของอาหารการกิน แรงงานต่างด้าวยังคง
รูปแบบวัฒนธรรมการกินอยู่ กล่าวคือ อาหารยังเป็นรูปแบบของน้ าพริกป่า และเครื่องเคียงน้ าพริก
เช่น ผักต้ม ปลาทอดหรือปลาย่าง ซึ่งเป็นอาหารที่หาได้ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้างอยู่แล้ว  ส่วนใน
วิถีชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างด้าว ในรอบ 1 วันนั้น ประกอบไปด้วย  
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงเวลาการท างานของแรงงานต่างด้าวใน 1 วัน  
 

ประเด็นการศึกษาในข้อ 2.เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นายจ้างแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย
พบว่า นายจ้างหรือบุคคลรอบข้างนายจ้างมีความหวั่นวิตกมีความหวาดกลัว หวาดระแวงกับแรงงาน
ต่างด้าว ถึงแม้นายจ้างจะมีความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมาท างานให้กับตน เพ่ือมุ่งหวัง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวนายจ้างเอง อีกทั้งเหตุผลที่นายจ้างได้ท าการจ้างแรงงานต่างด้าวมา
ท างานเพ่ือทดแทนแรงงานไทย เพราะแรงงานต่างด้าว ท างานได้ดีกว่า มีความขยัน อดทน ท างานได้
ในพ้ืนที่ที่สกปรก เลอะเทอะ ซึ่งต่างจากแรงงานไทย จึงท าให้นายจ้างต้องการแรงงานต่างด้าวมา
ท างานด้วย ถึงแม้จะมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของนายจ้างก็ตาม แต่นายจ้างก็ต้องกล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับความกลัว เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ของการท าเกษตรกรรม จากข้อมูลที่ บ่งบอกมาใน
ส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้างตนแล้ว โดยในส่วนของการแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มของ
นายจ้างมีวิธีในการแก้ไขปัญหาคือ  

2.1.นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการน าเงินจ านวนมากติดตัวไปเมื่อเข้าไปท างานร่วมกับแรงงานต่าง
ด้าว เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

เวลา 22.00-
06.00 น. เวลา
นอนหลับพักผ่อน

เวลา 06.00-08.00
น. ตื่นนอน ท า
กิจวัตรประจ าวัน

เวลา 08.00-

12.00 น.

เวลาท างาน

เวลา 12.00-
13.00 น.

เวลาพักกลางวัน

เวลา 13.00-17.00
น. เวลาท างาน

เวลา 17.00-
22.00 น. เวลา
เลิกงาน ท า

กิจวัตรประจ าวัน
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2.2.เวลารับเงินจากการขายผลผลิตทางการเกษตร นายจ้างกับผู้ค้า จะไปช าระเงินกันที่บ้าน
ของนายจ้างเท่านั้น นายจ้างจะไม่รับเงินในพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมและรับเงินต่อหน้าแรงงาน
ต่างด้าวเป็นอันเด็ดขาด 
2.3.นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการนอนหลับพักผ่อนกับแรงงานต่างด้าวโดยการแยกที่พักอาศัย ไม่
อยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าวเด็ดขาด 
2.4.เวลากลางคืนนายจ้างจะไม่เดินทางไปหาแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด 
2.5.เวลาสั่งงาน นายจ้างจะเดินทางไปหาแรงงานต่างด้าวตอนเช้าที่มีแสงสว่างแล้ว 
ประเด็นการศึกษาในข้อ 3.เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาค

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
ผู้วิจัยพบว่า นายจ้างจะกระท าในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมากเปรียบเสมือนการได้รับแนวคิดมาจาก
แนวคิดเดียวกันในการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถชี้แจงได้ดังนี้  

3.1.การตกลงเรื่องราคาค่าจ้างการท างาน และเรื่องของวันเวลาการหยุดงาน 
3.2.นายจ้างอ านวยความสะดวกในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง
เรื่องท่ีพัก ยานพาหนะ อาหาร ให้กับแรงงานต่างด้าว 
3.3.เมื่อแรงงานต่างด้าวป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ นายจ้างจะรีบด าเนินการน าแรงงานต่าง
ด้าวส่งสถานพยาบาลของภาครัฐหรือภาคเอกชนในทันที เพ่ือท าการรักษาพยาบาลให้กับ
แรงงานต่างด้าว 
3.4.เมื่อเวลาแรงงานต่างด้าวประสบกับปัญหา นายจ้างจะเข้าไปดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์

ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงสภาพของวิถีชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในภาคเกษตรกรรม ของพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้างในส่วนของนายจ้าง
และส่วนของแรงงานต่างด้าว พบว่า นายจ้างมองแรงงานต่างด้าวที่น ามาท างานด้วยนั้นมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ยากล าบากซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมสุข ไชยศรี (2553) ว่าแรงงานต่างด้าวมีวิถี
ชีวิตที่ค่อนข้างแรงแค้น ขัดสน ยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบากเมื่อเข้ามาท างานในประเทศ
ไทย เมื่อแรงงานต่างด้าวย้ายสถานที่ท างานแรงงานต่างด้าวจะมีเพียงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของตนเพียง 1-
2 ใบไม่มีทรัพย์สินหรือขอมีค่าอ่ืนๆ แต่เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในพื้นที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง 
วิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวก็เปลี่ยนไป เมื่อนายจ้างให้ความช่วยเหลือในการหยิบยืมข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆ ทั้งบ้านพักที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาหาร น้ าดื่ม จึงท าให้แรงงานต่างด้าวมีวิถีชีวิตที่
ดีขึ้น เนื่องจากมีเครื่องอ านวยความสะดวกให้ วิถีชีวิตกิจวัตรประจ าวันที่แรงงานต่างด้าวต้องกระท า
และท างานร่วมอยู่ด้วยก็มีการแบ่งเวลาการท างานและเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจน จึงท าให้แรงงานต่าง
ด้าวมีเวลาในการท ากิจวัตรอย่างอ่ืนๆร่วมอยู่ด้วย ทั้งการหาอาหาร การซื้ออาหารเครื่องครัว ตลอดจน
การพักผ่อนในแต่ละวัน ตลอดจนสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของแรงงานต่างด้าวที่ทั้งแรงงานต่างด้าว
และนายจ้างให้ค าบอกเล่าที่ตรงกันก็คือ การกินหมากซึ่งส่วนใหญ่จะกินหมากหลังจากเวลาเลิกงาน
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หรือเวลาพักกลางวันเท่านั้น ส่วนเวลาท างานนั้น แรงงานต่างด้าวมักไม่ค่อยกิน อาหารการกิน 
แรงงานต่างด้าวยังคงรูปแบบวัฒนธรรมการกินอยู่ กล่าวคือ อาหารยังเป็นรูปแบบของน้ าพริกป่า และ
เครื่องเคียงน้ าพริกเช่น ผักต้ม ปลาทอดหรือปลาย่าง ซึ่งเป็นอาหารที่หาได้ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับ
ช้างอยู่แล้ว ส่วนในวิถีชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างด้าว ในรอบ 1 วันนั้น ประกอบไปด้วย  
เวลา 06.00-08.00 น. เป็นเวลาตื่นนอนและท ากิจวัตรประจ าวัน  
เวลา 08.00-12.00 น. เป็นเวลาการท างาน  เวลา 12.00-13.00 น. พักกลางวัน  
เวลา 13.00-17.00 น. เวลาท างาน  เวลา 17.00-22.00 น. เลิกงานกลับบ้านท ากิจวัตร  
เวลา 22.00-06.00 น. เป็นเวลาพักผ่อนตอนกลางคืน  

ประเด็นต่อมาคือการศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 
นายจ้างและบุคคลรอบข้างนายจ้างมีความหวั่นวิตกในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิวัฒน์ จันมา (2553)ว่า นายจ้างหรือบุคคล
รอบข้างนายจ้างมีความหวั่นวิตกมีความหวาดกลัว หวาดระแวงกับแรงงานต่างด้าว ถึงแม้นายจ้างจะมี
ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมาท างานให้กับตน เพ่ือมุ่งหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัว
นายจ้างเอง อีกทั้งเหตุผลที่นายจ้างได้ท าการจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างาน ให้กับตนนั้นมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ สุ่มทา (2556) ว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างานเพ่ือ
ทดแทนแรงงานคนไทย เพราะแรงงานต่างด้าว ท างานได้ดีกว่า มีความขยัน อดทน ท างานได้ในพ้ืนที่
ที่สกปรก เลอะเทอะ ซึ่งต่างจากแรงงานไทย จึงท าให้นายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างาน
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อดิศร เกิดมงคล (2550) ว่า แม้นายจ้างจะมีความกลัวจะเกิด
ขึ้นอยู่ภายในจิตใจก็ตาม แต่นายจ้างก็ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว เพ่ือแลกกับผลประโยชน์
ของการท าเกษตรกรรม จากข้อมูลที่บ่งบอกมาในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้างตนแล้ว โดยใน
ส่วนของการแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มของนายจ้างในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง มีวิธีในการแก้ไข
ปัญหาโดย นายจ้างจะหลีกเลี่ยงการน าเงินจ านวนมากติดตัวไปเมื่อเข้าไปท างานร่วมกับแรงงานต่าง
ด้าว เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน ในเวลาที่การค้าขายผลผลิตเกิดขึ้น จะเข้าสู่ช่วงของเวลา
การรับเงินจากการขายผลผลิตทางการเกษตร นายจ้างกับผู้ค้า จะไปช าระเงินกันที่บ้านของนายจ้าง
เท่านั้น นายจ้างจะไม่รับเงินในพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมและรับเงินต่อหน้าแรงงานต่างด้าวเป็นอันเด็ดขาด 
เพ่ือความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ค้าและนายจ้างเอง อีกทั้งนายจ้างจะหลีกเลี่ยงการนอนหลับพักผ่อนกับ
แรงงานต่างด้าวโดยการแยกที่พักอาศัย ไม่อยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าวเด็ดขาด อีกทั้งในเวลาเวลา
การสั่งงาน นายจ้างจะเดินทางไปหาแรงงานต่างด้าวตอนเช้าหรือรุ่งเช้าที่มีแสงสว่างขึ้นแล้วเท่านั้น 
และนายจ้างยังหลีกเลี่ยงเวลาการสั่งงานในช่วงเวลาเวลากลางคืน โดยนายจ้างจะไม่เดินทางไปหา
แรงงานต่างด้าวในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด จากวิธีการที่ผู้เขียนกล่าวมา การแก้ไขด้วยวิธีเช่นนี้ จะ
ท าให้ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ใน
ส่วนประเด็นของการศึกษาแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จั งหวัดพิจิตร ผู้วิจัยพบว่า นายจ้างจะ
ด าเนินการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมาก โดยที่นายจ้างจะกระท าการชี้แจงในเรื่องต่างๆกับแรงงาน
ต่างด้าว ก าท าข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความไม่พอใจกันเกิดขึ้น ก็จะได้
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หาทางออกร่วมกันอย่างมีระบบ ขั้นตอน โดยนายจ้างจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้กับแรงงานต่างด้าว ทั้ง
เรื่องการตกลงเรื่องราคาค่าจ้างการท างาน เรื่องของวันเวลาการหยุดงาน นายจ้างอ านวยความสะดวก
ในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเรื่องที่พัก ยานพาหนะ อาหาร ให้กับ
แรงงานต่างด้าว อีกทั้งเมื่อแรงงานต่างด้าวป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ นายจ้างจะรีบด าเนินการน า
แรงงานต่างด้าวส่งสถานพยาบาลของภารัฐหรือภาคเอกชนในทันที เพ่ือท าการรักษาพยาบาลให้กับ
แรงงานต่างด้าว และเมื่อเวลาแรงงานต่างด้าวก าลังประสบกับปัญหา นายจ้างจะเข้าไปดูแล ให้
ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมต่อแรงงานต่างด้าวให้
ได้มากท่ีสุด ซึ่งในประเด็นข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม
อย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้างของนายจ้างนั้น ยังไม่มีผลการวิจัยใดที่สามารถมามา
สนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือขอนายจ้างที่มีต่อแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้างนี้ได้ 
เพราะนายจ้างต้องมีเสียภาระค่าใช้จ่ายๆต่าง ทั้งภาระค่าต่อใบอนุญาตการท างานในราชอาณาจักร
ไทยอย่างถูกกฎหมาย  สวัสดิการเรื่องเงินเดือน วันหยุด ค่าน้ าค่าไฟฟ้า ข้าวสาร อาหาร ข้าวของ
เครื่องใช้เบล็ตเล็ดต่างๆ ค่าใช้จ่ายเรื่องยวดยานพาหนะ ที่พักที่อยู่อาศัย การให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
ของการอ านวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าว เรื่องการรักษาพยาบาล การขึ้นเงินรายวันให้ใน
ทุกๆรอบ 3 ปี เพราะสวัสดิการเหล่านี้นายจ้างต้อแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง ด้วยจ านวนเงิน
ที่มาก จึงท าให้นายจ้างส่วนใหญ่แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว แต่นายจ้างในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ประทับช้างรับ
ได้และพร้อมที่จะเสริมสร้างสวัสดิการนี้ให้กับแรงงานต่างด้าว นี่จึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้แรงงานต่าง
ด้าวยังคงท างานอยู่ร่วมกับนายจ้างในพ้ืนที่ด้วยความสงบสุข ความเข้าใจกัน และความปรองดองซึ่ง
กันและกัน 

กิตติกรรมประกาศ 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ อาจารย์ ดร.อดุลย์ วัง
ศรีคูณ และ ผศ.ล ายอง ส าเร็จดี คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์
ต่างๆ การแนะแนวให้ค าปรึกษา กับข้าพเจ้า กราบขอบพระคุณครับ   

กราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยให้ค าแนะน าใน
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ให้ความช่วยเหลือในการชี้น าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับ
ข้าพเจ้า กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ที่มีส่วนช่วยในการสร้าง
แรงผลักดันในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นผู้ตรวจวิทยานิพนธ์และชี้แนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณมากครับ 
 ขอขอบคุณพ่ีน้องยุทธศาสตร์การพัฒนารุ่นที่ 14 และรุ่นที่ 14/2 เพ่ือนพ้องที่มีส่วนช่วยใน
การผลักดันและช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง มิตรภาพอันดีที่เกิดขึ้น ต้องขอจดจ าไว้ในหัวใจ ชาว
ยุทธศาสตร์รุ่นที่ 14 และต้องขอขอบคุณรุ่นพ่ียุทธศาสตร์การพัฒนารุ่นที่ 13 ที่มีส่วนช่วยในการให้
ค าปรึกษาต่างๆ  ขอขอบคุณครับ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยในการจัดท าเอกสารและอ านวย
ความสะดวกในทุกๆเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้วิจัย การด าเนินการสอบ การติดตามเรื่องต่างๆ ขอบคุณครับ 
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 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันการศึกษาที่ให้มากกว่าความรู้  ให้
มากกว่ามิตรภาพ เปรียบเสมือนครอบครัวที่พร้อมจะช่วยเหลือกัน ดูแลกัน ในยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน 
ยามสุขก็สุขด้วยกัน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้รู้ว่า สถาบันแห่ งนี้ เป็นสถาบันที่เรียกว่า 
ครอบครัว จริงๆ ขอขอบคุณครับ 
         สราวุฒิ  ศาสตร์ทอง 
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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าธนาคาร
ออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way AONVA) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ 
เพ่ือโอนเงิน โดยใช้บริการเฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อเดือน จ านวนเงินที่ใช้บริการต่อครั้ง 5,001-10,000 บาท 
มีค่าธรรมเนียมใช้บริการต่อครั้ง 21-30 บาท ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ เพราะความ
สะดวก รวดเร็ว ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารออมสินออนไลน์ อยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านราคาบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวนการ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านช่องทางบริการ ตามล าดับ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ธนาคารออมสิน, ธนาคารออนไลน์, การตัดสินใจ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the consumer behavior and 
factors which influenced the decision making on using GSB internet banking service of 
Government Savings Bank, Chaiyaphum branch, Chaiyaphum province, and 2) compare 
the factors which influenced the consumers’ decision making on using GSB internet 
banking service of Government Savings Bank, Chaiyaphum branch, classified by 
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individual factors. Questionnaire was used as research tool for collecting data from 175 
consumers of Government Savings Bank, Chaiyaphum branch. Data analysis included 
mean, percentage, standard deviation statistics. Tests of statistical hypotheses included 
t-test and a one-way analysis of variance (ANOVA).  Results showed the consumer 
behavior on using GSB internet banking service that: most services used were for 
transferring of money, with the average of 4-6 times per month, for 5,001-10,000 baht 
per each transaction, and with bank service fee of 21-30 baht per transaction.  Most 
consumers used the service because of the convenience and time saving.  Marketing 
mix factors, both overall and by each aspect, have influenced the consumer decision 
making on using GSB internet banking service at a high level.  By each aspect, the 
highest averages were on physical evidence, price, product, promotion, process, 
people and place, respectively. Individual factors of the sampling group indicated that 
the differences on gender, age, occupation and monthly income made them focused 
on mix marketing factors differently with statistical significance at 0.05 level.  
 
Keywords: Government Savings Bank, Internet Banking, Decision 
 

บทน า 
 กระแสโลกออนไลน์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงินได้ส่งผลให้เกิด
รูปแบบการให้บริการทางการเงินต่างๆ ที่อ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ที่สามารถท าธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ 
ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
เป็นต้น จากผลส ารวจของบริษัท Gallup ในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่าน
สาขาสูงถึงร้อยละ 83 และมีการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 41 และ โมบายแอพฯ      
ร้อยละ 35 แสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงินออนไลน์ของไทยยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมาก 
ประกอบกับการพัฒนาโครงข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ 
ธนาคารออนไลน์ของไทยมีแนวโน้มเติบโต จึงเป็นโอกาสของผู้ให้บริการทางการเงินที่จะน าระบบ
ธนาคารออนไลน์ ( Digital Banking) มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านทุกช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป      
(ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ, 2559) ผู้บริโภคมีแนวโน้ม ที่จะใช้บริการธนาคารออนไลน์ เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาด้วยตนเองโดยไม่
ต้องไปที่สาขาของธนาคาร (เกศวิทู ทิพยศ, 2557)  
 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 11.96 ล้านบัญชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.76 เมื่อเทียบกับปี         พ.ศ. 
2557 ซึ่งมีจ านวน 10.16 ล้านบัญชี ในขณะที่จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ ณ สิ้นปี 
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พ.ศ. 2558 มีจ านวน 10.43 ล้านบัญชี เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 67.40 เมื่อเทียบกับสิ้นปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมี
จ านวน 6.23 ล้านบัญชี ส่งผลให้มูลค่าการช าระเงินทางระบบออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในด้านปริมาณการช าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2558 ที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 
34.92 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสัดส่วนปริมาณการช าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ มีทั้งผู้ให้บริการที่
เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน อยู่ที่ร้อยละ 64.10 และ 35.90 ตามล าดับ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) จากการเติบโตด้านจ านวนผู้ใช้บริการและปริมาณการช าระเงินผ่าน
ทางระบบออนไลน์ ท าให้เกิดการแข่งขันในการหารายได้จากค่าธรรมเนียมบริการของผู้ให้บริการที่
เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินรุนแรงมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากผู้ให้บริการ
ที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินแต่ละรายต่าง มีกลยุทธ์กระตุ้นเพ่ือจูงใจ 
ดึงดูดใจให้ลุกค้าหันมาเปิดใช้บริการธนาคารออนไลน์ของตน ไปจนถึงการแย่งฐานลูกค้าจากธนาคาร
อ่ืนเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าของตัวเอง เช่น ฟรีค่าธรรมแรกเข้า รายปี ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดบัญชี 
ค่าธรรมเนียมดูรายการบัญชีย้อนหลัง และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตธนาคาร เป็นต้น  
 ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้บริการธนาคารออมสิน ออนไลน์ หรือ ออมสิน Internet 
Banking เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการบริการโอนเงินภายในธนาคาร การ
บริการโอนเงินต่างธนาคาร บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง การรับช าระค่าสินค้า
และบริการ (Bill Payment) และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up) รวมถึงระบบการค้าผ่าน
มือถือการด าเนินงานภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ซับซ้อนสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ซึ่งจากผล
การด าเนินการให้บริการธนาคารออมสิน ออนไลน์ ของสาขาทั้งหมดทั่วประเทศ ปรากฏว่า จ านวน
รายการและค่าธรรมเนียม ในปี 2558 มีจ านวนลดลง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา คือ รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมบริการของธนาคารลดลง (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ , 2558) และจากสถานการณ์การ
ลดลงของจ านวนรายการและค่าธรรมเนียมบริการของธนาคารออมสิน ออนไลน์ข้างต้น ได้ส่งผลให้
จ านวนรายการและค่าธรรมเนียมบริการของธนาคารออมสิน ออนไลน์ สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ลดลงเช่นกัน ซึ่งหากไม่ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบริการ อาจท าให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายประจ าปีที่
ส านักงานใหญ่ก าหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออม
สินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปพัฒนาการ
ให้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์
ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

53 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ว่า การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคจะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ (Phillip 
Kotler, 2003) เพราะผู้บริโภคแต่ละคน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง
กัน ทั้งปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้บริโภคเอง ปัจจัยที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และวิเคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
2.  ด้านราคาบริการ  
3.  ด้านช่องทางบริการ  
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
5.  ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  
6.  ด้านกระบวนการ 
7.  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 

 

 
 
 
 

การใช้บริการธนาคารออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูม ิ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.  เพศ  
2.  อายุ   
3.  สถานภาพสมรส   
4.  ระดับการศึกษา  
5.  อาชีพ  
6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออนไลน ์

สาขาชัยภูมิ จังหวดัชัยภูม ิ
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ สาขาชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 320 คน (ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ สาขา
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 320 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 175 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้
แบ่งรายละเอียดแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ประเภทบริการธนาคารออมสินออนไลน์ที่มักใช้บริการ ความถี่ใน
การใช้บริการ จ านวนเงินที่ใช้บริการแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่อครั้ง เหตุผลในการ
เลือกใช้บริการ และการแนะผู้อ่ืนให้มาใช้บริการ ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท (Likert Scale ) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามที่สมบูรณ์กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด จ านวน 175 คน แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
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 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน
ออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภมูิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการทดสอบความแตกต่างด้วย t-test 
และ F-test (ANOVA) 
 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษานี้สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 52.0)  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 54.9) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 49.7) มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.9) มีอาชีพรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50.9) และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 52.0)  
 2.  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ สาขาชัยภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มักใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ ประเภทโอนเงิน (ร้อยละ 21.5) โดยมีความถี่ในการใช้
บริการเฉลี่ยเดือนละ 4-6 ครั้ง (ร้อยละ 43.4) มีจ านวนเงินที่ใช้บริการระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
ต่อครั้ง (ร้อยละ 49.1) และเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเฉลี่ย 21-30 บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 61.7) 
โดยมีเหตุผลที่เลือกใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ เพราะ ความสะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 34.8) 
และประหยัดค่าธรรมเนียม (ร้อยละ 29.9) โดยกลุ่มตัวอย่าง จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนที่รู้จักให้มาใช้
บริการธนาคารออมสินออนไลน์ (ร้อยละ 90.3)  
 3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออม
สินสาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การบริการหลังการใช้
บริการ เช่น บริการ SMS / Email แจ้งให้ทราบหลังการใช้บริการ การเสนอบริการที่หลากหลาย 
สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ด้านราคาค่าบริการ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครขอใช้
บริการ การท าธุรกรรมผ่านระบบธนาคารออนไลน์ และการท าธุรกรรมบางรายการที่ท ารายการบน
อินเตอร์เน็ต ด้านช่องทางการบริการ เช่น ความสะดวกในการใช้บริการ ค่าสมัครใช้บริการผ่านระบบ
ธนาคารออนไลน์ถูกกว่าการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ การสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์สามารถ
สมัครได้หลายช่องทาง และธนาคารออนไลน์สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น  การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า การมีกิจกรรมออกบูธและท า
กิจกรรม RoadShow การมีพนักงานธนาคาร/พนักงาน Call Center ให้ค าแนะน าและค าปรึกการใช้
งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าใจง่าย ด้านพนักงานผู้ให้บริการ เช่น พนักงานธนาคาร/พนักงาน 
Call Center สามารถตอบค าถาม จัดหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 
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กระตือรือร้นในการให้บริการ อ านวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มติดต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีความ
สุภาพ เต็มใจให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้านกระบวนการให้บริการ เช่น ระบบการป้องกันความ
ปลอดภัยในการเข้ารหัสก่อนใช้งาน ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับโลก การดาวน์โหลดข้อมูล และการท ารายการมีความรวดเร็ว ด้านกระบวนการให้บริการ เช่น 
เว็บไซต์ของธนาคาร ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ทันสมัย/สวยงาม/น่าสนใจ และธนาคารมีความเป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ 
 4.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  
  4.1  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมและบางด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบด้านพนักงานผู้ให้บริการและ
ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ไม่แตกต่างกัน 
  4.2  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมและบางด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบด้านราคาบริการ ด้าน
ช่องทางบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และบริการและด้านพนักงาน                     
ผู้ให้บริการไม่แตกต่างกัน 
  4.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมและบางด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านราคาบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานผู้ให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านช่องทางบริการ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ไม่แตกต่างกัน 
  4.4  กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์  พบว่า 
ลูกค้าธนาคารออมสินออนไลน์ สาขาชัยภูมิ ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ โดยรวมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา
บริการ  ด้านช่องทางบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตน์ธิดา พุฒตาล 
(2556) ได้พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) ที่พบว่า 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างสอดคล้องกับผลการศึกษาของนารีรัตน์ หาญถาวรชัยกิจ 
(2557) ได้พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ e-banking 
แตกต่าง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของหทัยกาญจน์ วรรธนสิทธิโชค (2551) ได้พบว่า ผู้ลงทุนที่
มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีกระบวนการยอมรับบริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการให้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ ดังนี้ 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่อง SMS/Email แจ้งให้
ทราบหลังการใช้บริการ ดังนั้น ควรจัดให้มีแจ้งผลหลังการใช้บริการด้วยการส่งข้อความผ่านทาง 
SMS/Email ทุกครั้ง เพื่อเพ่ิมความม่ันใจการใช้บริการและป้องกันความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 
 2.  ด้านราคาบริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัคร
ใช้บริการ ดังนั้น ควรจัดให้มีการมีโปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าธนาคาร
ออมสินเกิดความสนใจและสมัครใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์เพ่ือมากขึ้น 
 3.  ด้านช่องทางบริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่อง ความสะดวกในการสมัครใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ดังนั้น ควรจัดมีการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนสมัครใช้
บริการธนาคารออมสินออนไลน์ใหม่ ให้มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก มีรูปภาพประกอบที่สามารถท าตามได้ทุก
ขั้นตอนในการสมัครใช้บริการออนไลน์ 
 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องกิจกรรมออกบูธ , 
RoadShow การมีพนักงานธนาคารคอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย ดังนั้น ควรจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการออกพบปะลูกค้าธนาคารออมสิน  โดยให้พนักงาน
ธนาคารออกไป เยี่ยมเยียน แนะน าชักชวน ลูกค้า ณ สถานประกอบการส าคัญๆ ในพื้นที่ เพ่ือกระตุ้น
หรือสร้างให้เกิดการเลือกใช้/สมัครใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์มากข้ึน  
 5.  ด้านพนักงานผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องความรู้ความสามารถใน
การตอบค าถาม จัดหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องของพนักงานธนาคาร ดังนั้น ควรจัดให้มี
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานธนาคาร เพ่ือ ให้พนักงานธนาคารมีความรู้  
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสินที่
ให้บริการอยู่ จะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น 
 6.  ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับระบบการเข้ารหัสใช้ที่ปลอดภัยดังนั้น 
เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการแล้ว ธนาคารควรจัดส่งรหัสลับส าหรับ login ให้ผู้ใช้บริการโดยแยก
การส่ง 2 ทาง เช่น รหัสประจ าตัว (User ID) ส่งผ่านทาง E-mail address ที่ผู้ใช้บริการให้ธนาคารไว้ 
ส่วนรหัสผ่าน (password) ใส่ซองปิดผนึกและส่งถึงมือผู้ใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพ่ือเข้า
มาท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบโดยที่ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องใช้รหัสลับทั้งสองนี้ควบคู่กันในการเข้า
ใช้งานในครั้งแรก โดยที่ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านแรกเมื่อเข้าใช้บริการในครั้งแรก 
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และต้องใช้รหัสดังกล่าวทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ เป็นต้น ควรจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยในการใช้
บริการธนาคารออมสินออนไลน์ เพ่ือแนะน าให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะน าการใช้บริการ เพ่ือ
ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ 
 7.  ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับขั้นตอนในการใช้งานของ
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ไม่ยุ่งยาก ดังนั้น ควรจัดให้มีคู่มือการใช้งานของเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
ออนไลน์ ที่มีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอน จะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโดยง่าย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งหากต้องการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสินออนไลน์ ให้มากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี 3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มสมาชิกอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชลบุรี  จ านวน 292 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย          
2. ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
ภายใน รองลงมา คือ ด้านลูกค้า และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ค าส าคัญ: กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

61 

ABSTRACT 
 purpose of this research were to 1) study the marketing mix of professional 
group community products chonburi province 2) study the achievement in operation 
of professional group community products conburi province 3) study the marketing 
mix affecting to achievement in operation of professional group community products 
conburi province. This research is a survey research. The samples is professional group 
community products chonburi province, number of 292 peoples by simple random 
sampling. The instrument used for this research was questionnaire. The statistical 
analysis used was descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression analysis. 
  The results are as follows: 1. the marketing mix of professional group 
community products chonburi province was found at moderate level. When 
considering each item, the highest point was price, the second was promotion and the 
third was distribution channel. 2. achievement in operation of professional group 
community products conburi province was found at moderate level. When considering 
each item, the highest point was internal process, the second was customers and the 
third was distribution learning and development. 3. The result of the multiple 
regression analysis showed that the independent  
variables that influenced the achievement in operation of professional group 
community products conburi province included distribution channels and promotionto 
achievement in operation of professional group community products conburi province 
have statistically significant at the 0.05  
 
Keywords: Professional Group Community Products, achievement in operation 
 

บทน า 
  ในปี 2544 ได้มีการน าแนวคิดที่จะน ารูปแบบการพัฒนาธุรกิจระดับหมู่บ้าน ของ
จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรียกว่า โอว็อป (OVOP) ซึ่งเป็นรูปแบบของนโยบายการพัฒนา
ภูมิภาค (Regional Development Policy) ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง มาปรับเป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านและได้ใช้ชื่อว่า “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ “โอท็อป” 
(One Tambon One Product : OTOP)  ซึ่ งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยภาครัฐ บริหารโดย
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และได้ก าหนดระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ ซึ่งฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
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นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการด าเนินงาน “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ก าหนดมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบล รวมทั้งสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องถึง 16 หน่วยงาน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการทั้งในส่วนกลาง   ในระดับจังหวัด และอ าเภอ 
ล้วนถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนโครงการนี้ ให้สามารถขับเคลื่อนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังที่
จะน าความเจริญไปสู่ชุมชนรากหญ้า (กรมการพัฒนาชุมชน. 2548)   
 โครงการ “หนึ่ งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ “โอท็อป (OTOP)” เป็นโครงการที่มี
จุดมุ่งหมายส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยพยายามที่จะน า เอาภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
วัตถุดิบ และทรัพยากรในชุมชนมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ภาครัฐจะเข้าไปช่วย
ส่งเสริมทางด้านการบริหารจัดการ การเสริมสร้างทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และช่องทาง 
การตลาด โดยมีการวางเป้าหมายไว้ว่าสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์โอท็อปจะสามารถน าออกสู่ในตลาดโลก
ได้ เป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้มีเพียงทางด้านการสร้างรายได้ สร้างงาน และอาชีพให้กับชุมชน
เท่านั้น แต่ยังมีการวางเป้าหมายถึงการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนใน
การท างานร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ 5 ประการดังนี้ 
  1) สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน   
  2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน      
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องชี้น า ผลักดันให้เกิดการรวมตัวของชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
สนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ที่เน้นหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและประชาสังคม ให้สามารถร่วมบริหารการจัดการท้องถิ่นตามความ
ต้องการของชุมชนได้ โดยการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ศักยภาพ รัฐบาลจึงจัดให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้แต่ละชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ การบริหารจัดการเพื่อ
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้า เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้โดยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิม เป็นที่จ าเป็นของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล การพึ่งตนเอง การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ
สร้างและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ ถือว่าเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
กล่าวคือ กลุ่มอาชีพนี้จะมีการผลิตสินค้าเพ่ือน ามาใช้ในครัวเรือน จ าหน่ายกันเองในชุมชนก็จะ
ก่อให้เกิดรายได้ส าหรับตนเองและครอบครัว ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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อีกประการหนึ่ง จะท าให้ประชาชนเหล่านี้สามารถลดการพึ่งพิงสถาบันรัฐและองค์กรต่างๆ เกิดความ
มั่นคงในอาชีพ และเป็นการลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า   
 โครงการ“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ “โอท็อป (OTOP)” นั้นใช่ว่าจะประสบ
ความส าเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังมีปัญหาเช่นเดียวกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือความร่วมมือ
ในการวิจัย การตลาด การฝึกอบรมแบ่งปัน ทักษะและประสบการณ์และเข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่ง OTOP ในหลายแห่งยังไม่มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
และบางแห่งเป็นการสร้างเครือข่ายเพียงชั่วคราวยังไม่เป็นระบบ 
  2) ปัญหาด้านการจัดการ นอกจากปัญหาความไม่เอาจริงเอาจังในการพัฒนาของคน
ในกลุ่ม OTOP เอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2552) 
  3) ปัญหาด้านการตลาด จะพบว่าสินค้า OTOP ไม่มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน และช่องทางการจ าหน่ายที่ยังมีจ ากัด (พวงเกษร วงค์อนุพรกูล. 
2552) 
  4) ปัญหาด้านการผลิตของ OTOP คือ ขาดวัตถุดิบ ขาดเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย 
และไม่มีทักษะในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ ได้เมื่อต่างชาติสั่งซื้อ มักสั่งซื้อคราวละมากๆ เพราะเหตุผล 
ด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานสินค้าก็ต้องสม่ าเสมอ สินค้าแต่ละครั้งของ OTOP มีคุณภาพไม่เหมือนกัน 
ไม่สม่ าเสมอ กรรมวิธีการผลิตไม่ทันสมัยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้ง ผู้ผลิตทุกกลุ่มก็เกรง
ว่าผลิตออกมาแล้วไม่สามารถหาตลาดได้ปัญหาที่ตามมาคือจากเดิมที่ผลิตแล้วขายเป็นตลาดเชิงรับ จึง
มีการปรับใหม่ให้เป็นตลาดเชิงรุก โดยเริ่มจากการ สร้างความต้องการ (Demand) ให้เกิดขึ้นก่อน แต่
เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นแล้ว กลุ่ม OTOP เองกลับผลิตสินค้าได้ไม่ทันตามความต้องการของ
ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางธุรกิจก็ต้องมีการขยายตัวในด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของโรงงานกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งในภาพรวม และหน่วยการผลิตย่อยและอ่ืนๆ
ส่งผลให้คนงานที่มีความเคยชินกับวิธีการท างานแบบเก่าจ าเป็นต้องยกระดับความรู้ความสามารถ ใน
การใช้งานเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวได้ของคนงานแต่ละคนและ
ประสิทธิภาพของการส่งเสริมอบรมพัฒนาความรู้  
  5) ปัญหาด้านการเงินและแหล่งเงินทุนต่ า เนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดทักษะการ
บริหารการเงินและบัญชี ไม่มีระบบบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและไม่มีการบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง 
ท า ให้ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของตนเอง เมื่อก าหนดต้นทุนตัวเองไม่ได้ 
จึงตั้งราคาสินค้าตนเองไม่ถูกขายดีแต่ไม่ได้ก าไรและ OTOP ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถหาแหล่ง
เงินทุนต้นทุนต่ า เพื่อการลงทุนด้วยตนเองได้จึงต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ และ
สถาบันการเงินต่างๆ OTOP มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุน หรือขยาย
การลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีขาดการท า บัญชี 
อย่างเป็นระบบ ไม่มีความรู้ด้านต้นทุนและจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) และขาดหลักทรัพย์ค้ า
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ประกันเงินกู้ท าให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง (ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. 
2551) 
  6) ปัญหาด้านเทคโนโลยี ขาดการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน ขาดทักษะ
แรงงาน โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา ซึ่ง OTOP ขาดทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และขาดทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี และทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย ทั้งนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้จะท าให้ต้นทุนการด า 
เนินงานทุกด้านต่ าลง และทักษะทางด้านภาษาจะช่วยให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้
OTOP สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธันยมัย เจียรกุล. 2557) 
  7) ปัญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ 
ทั้งในด้านข้อมูลที่ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจใน AEC อันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของประเทศสมาชิกใน AEC รวมถึงความรู้ ในการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดหาแหล่ง
เงินทุนต้นทุนต่ าให้กับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเองก็มักจะรู้สึกว่าการขอการสนับสนุนจากภาครัฐ
บางครั้งค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน (ธันยมัย เจียรกุล. 2557) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” ซึ่งมีสภาพ
การรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยการศึกษาเพ่ือพิจารณาถึงการที่กลุ่มอาชีพจะด ารงอยู่ได้โดยไม่ล้มเลิก
กิจการ และสามารถพัฒนากิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิกนั้นๆว่า มี
ลักษณะการประกอบอาชีพอย่างไร มีการรวมตัวกันอย่างไร   มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะน ามาพัฒนาและส่งเสริม
ให้กลุ่มอาชีพประสพความส าเร็จ เพราะกลุ่มอาชีพที่ประสพความส าเร็จ ก็จะส่งผลให้กลุ่มอาชีพนั้นสามารถ
พ่ึงตนเองได้ และสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนก็พ่ึงตนเองได้เช่นกัน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะได้น าไปพัฒนา 
ปรับปรุงการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
ชุมชน จังหวัดชลบุรี  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(โอท็อป) ในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบ้านบึง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอ
พนัสนิคม อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอพานทอง อ าเภอศรีราชา และอ าเภอเกาะจันทร์ 
ทั้งหมดจ านวน 1,090 คน  
 กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
แบบสะดวก  โดยเก็บข้อมูลจ านวน ตัวอย่าง จากประชากรสมาชิกของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
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เขตอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยจาการค านวณสูตร Taro Yamane ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
292 ตัวอย่าง และจึงค านวณขนาดตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอาชีพโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มอาชีพวิเคราะห์โดยใช้
ความถี่และร้อยละ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี ส่วนที่ 3 การ
วิเคราะห์ความส าเร็จในการด าเนินกิจการของกลุ่มอาชีพ ตามแนวคิด Balance Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
ชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยใช้การค านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  และส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นในการด าเนินกิจการของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรีโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย  ( X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2. 
ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ด้วย 
(multiple regression analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.40 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.60 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.70 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 36.00 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 
    ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี 
 
   modal  ss   df    MS  F        sig 
 regression      21.481  4  5.370         190.318       .000* 
  residual         8,098 287     .028 
    total         29.579  291 
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผล
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ต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี  โดยวิธีสมการถดถอย
พหุคูณ (multiple regression) แบบ enter ต่อไป 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ 
    ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยใช้การ 
    วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง(multiple regression analysis) 

*P<.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x3) 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (x4) สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .852 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .726 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .16798 ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว สามารถท านายปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 67.60 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร   

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านราคา 
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

3. ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงอันดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านกระบวนการภายใน รองลงมา คือ ด้านลูกค้า ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเงิน 

ตัวแปร b S.E.b ß t sig 
ค่าคงที่ (constant) .526 .107  4.927 .000* 
1. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x3) .218 .033 .271 6.633 .000* 
2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (x4) .154 .027 .217 5.607 .000* 

R = .852, R2 = .726, S.E.est = .16798, F-Change = 31.440,  p-value = .000* 
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4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้  

1. ผลการศึกษา ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี การ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินกิจการของกลุ่มอาชีพส่วนประกอบ
ทางการตลาดกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการ
จัดท ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่สนใจ มีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับราคา และได้ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับอัจฉรา 
มลิวงค์ และขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้กล่าวว่า 
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานะ อินพรมมี (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 1. สรุปผลการประเมิน
การออกจากผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมทุกด้านของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แบบมีความเหมาะสมมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า 1) ด้านความมีเอกลักษณ์มีความเหมาะสมมาก ด้านความ สวยงามมีความเหมาะสมมาก 3) ด้าน
ความสะดวกในการใช้งานมีความเหมาะสมมาก 4) ด้านความปลอดภัยมีความเหมาะสมมาก 2. สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจและนักท่องเที่ยว ภาพรวมทุกด้านของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แบบมีความ
เหมาะสมมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความมีเอกลักษณ์มีความเหมาะสมมาก 2) ด้าน ความ
สวยงามมีความเหมาะสมมาก 3) ด้านความสะดวกในการใช้งานมีความเหมาะสมมาก 4) ด้านความปลอดภัยมี
ความเหมาะสมมาก 3. สรุปผลการประเมินจากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ภาพรวมทุก
ด้านของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แบบมีความเหมาะสมมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความมีเอกลักษณ์
มีความเหมาะสมมาก 2) ด้านความสวยงามมีความเหมาะสมมาก  3)  ด้านความสะดวกในการใช้งานมีความ
เหมาะสมมาก 4) ด้านความปลอดภัยมีความเหมาะสมมาก  

 2) ด้านราคา ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินกิจการของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีป้ายบอกราคา
ชัดเจน มีขนาดหรือปริมาณเหมาะสมกับราคา และราคามีความเหมาะสมกับสินค้าในกลุ่มเดียวกันที่มีอยู่ใน
ท้องตลาด สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ สุพรรณี พรภักดี (2558) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 2)ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ และ 3) 
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หมู่บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องปั้นดินเผา จากแหล่งผลิตบ้านด่านเกวียนจ านวนครั้งในการตัดสินใจซื้อ3 เดือนต่อครั้ง เพ่ือ
ใช้ในบ้านและเป็นของฝาก เหตุผลส่วนใหญ่มีผู้แนะน า อีกทั้งคิดว่าจะกลับมาซื้อซ ้า 2) การศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคมีสถานภาพโสดมีผลต่อด้านราคาและด้าน
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แตกต่างจากสถานภาพหย่า/หม้าย 
และ 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่า ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการส่งเสริมขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินกิจการของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการจ าหน่ายในลักษณะแบบปาก
ต่อปาก มีการฝากขายตามร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่น มีรูปแบบของการขายปลีก และขายส่ง และมีการจัด
จ าหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางหัวเสือตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
กล่าวว่าช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากร การศึกษานอกระบบ ถ่ายทอดให้กับชุมชนอ่ืนที่สนใจ เป็นการแบ่งปัน
ระหว่างชุมชน และสร้างเครือข่ายเพ่ือการความยั่งยืนต่อไป  

 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินกิจการของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี  อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการจัดท า
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง มีการจัดท าโปรโมชั่น มีการจัดท าของแถม/ของที่ระลึก รวมทั้งมีการจัดท า
เอกสารแนะน าสินค้า สอดคล้องกับธันยมัย เจียรกุล (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหา
และแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC กล่าวว่าด้านการตลาด ควรสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมาย และช่องทางการตลาดในการกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

2. ผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ก็เนื่องจากมีการปันผลรายได้
ให้กับสมาชิกกลุ่ม และมีการระดมทุนจากทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการปัน
ผลรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ให้กับสมาชิกกลุ่ม มีการระดมทุนจากทั้งภายในกลุ่มและ
นอกกลุ่ม โดยให้มีการออมเงินจากสมาชิกกลุ่ม และมีการจัดท าระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวลักษณ์ จิตติมงคล และคณะ(2558) 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านแปรรูป
เนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มจก.) จ านวน 5 หมวดคือ การบริหารการจัดการด้านบัญชี/การเงิน การบริหารการจัดการตลาด/
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ลูกค้า การบริหารการจัดการกลุ่มและสมาชิก การบริหารจัดการด้านผลิตและงานสนับสนุนการผลิต 
และการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 2. ให้ได้รูปแบบของมาตรฐานระบบการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า 1. ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้าน
นาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) พบว่า 
มีศักยภาพการบริหารจัดการทุกด้านคือ ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบุคลากร และ
ด้านการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือ ด้านการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอกับการผลิต และเครื่องมือ/เครื่องจักรในการผลิตที่ยังไม่ทันสมัย  2. รูปแบบ
ของมาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) ของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มจก.) ได้เพราะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความพร้อมและมีการจัดทาระบบโดยส่วนใหญ่มีการจัดทา
เอกสาร/หลักฐาน การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทางกลุ่มมีการจัดระบบทั้ง 5 หมวด คือ หมวด 1 เป็นการบริหารการจัดการ
ด้านบัญชี/การเงิน หมวด 2 เป็นการบริหารการจัดการตลาด/ลูกค้า หมวด 3 เป็นการบริหารการ
จัดการกลุ่มและสมาชิก หมวด 4 เป็นการบริหารจัดการด้านผลิตและการบริการ และหมวด 5 เป็น
การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

 2) ด้านลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ก็เนื่องจากมีการส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้า และมีการบริการลูกค้าที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
มีการบริการลูกค้า โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และมีการจัดท า
โปรโมชั่น คืนก าไรให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางหัวเสือตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบางหัวเสือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชาใบขลู่ ลูกประคบสมุนไพร สบู่มะเฟือง และน้ าอัญชันพร้อมดื่ม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ ามันหม่องนวดสมุนไพร และกลุ่มผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การ
ออกแบบสัญลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ คือ รูปแบบหัวเสือเพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 อย่าง พบว่า ลูกประคบสมุนไพร สบู่มะเฟือง น้ ามันหม่อง
นวดสมุนไพร และแบบสัญลักษณ์อยู่ในระดับมาก ส่วน ชาใบขลู่ และน้ าอัญชันพร้อมดื่ม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ผลการประชุมวิพากษ์แนวทางการพัฒนาชุมชนบางหัวเสือ พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมลง
มติถึงความเป็นไปได้ในการน าไปผลิตต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ชาใบขลู่ บรรจุภัณฑ์
น้ าอัญชันพร้อมดื่ม และบรรจุภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร และ สมาชิกชุมชนมีความต้องการฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์ยาหม่องนวดสมุนไพร เพ่ือน าไปใช้ในกลุ่มวิสาหกิจนวดสุขภาพบางหัวเสือ เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาหม่องนวด โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และสามารถน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้า
ที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากร การศึกษานอกระบบ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ เป็นการแบ่งปันระหว่างชุมชน และสร้างเครือข่ายเพ่ือการความยั่งยืนต่อไป 

 3) ด้านกระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ก็เนื่องจากมีการ
ก าหนดหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอย่าง
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สม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการก าหนดหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์ผลงานและความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อสู่
สังคมภายนอก มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มว่าด้วยการบริหารงานอย่างชัดเจน  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ สุรพงษ์ ยื่นแก้ว (2557) การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาอ าเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา พบว่า  ขันโตก และเสื่อกลายขิด 
เหมาะสมที่น่าน ามาเป็น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนได้ เมื่อพิจารณา
เอกลักษณ์ของปราสาทหิน พิมายแล้วได้ ลายกลีบบัวเล็ก เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะน ามา ประยุกต์
ใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ขันโตกและเสื่อกลายขิด ในการพัฒนาแบบขันโตกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนพ้ืน
ขันโตก แบบที่น ามาใช้คือแบบที่ 9 2. ส่วนขอบขันโตก แบบที่น ามาใช้คือ คือแบบที่ 2 มีส่วนฐาน
ขันโตก แบบที่น ามาใช้คือ คือแบบที่ 3 ในการพัฒนาแบบเสื่อกลายขิด แบบที่น ามาใช้คือแบบที่ 8 

 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ก็เนื่องจากมี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และมีการส่งสมาชิกไปเรียนรู้เพ่ิมเติมจากภายนอกองค์กร 
สอดคล้องกับธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ 
OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC กล่าวว่า โดยรวมของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน  และแหล่งเงินทุน 
ด้านเทคโนโลยีและด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  ดังนั้น แนวทางในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของAEC ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความจริงใจในการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ เพ่ือช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการเอง รวมทั้งเน้น
ด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ในด้านการบริหาร
จัดการต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทักษะ ด้านภาษารวมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ ของอาเซียน 
ส่วนด้านการตลาด ควรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมาย และ
ช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ต่ าที่สุด ส าหรับด้านการ
ผลิตควรให้มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต หาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ า ด้านการเงินและแหล่ง
เงินทุน ควรมีการใช้ระบบการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน สนับสนุนเรื่อง
แหล่งทุนต้นทุนต่ า ด้านเทคโนโลยีควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการท างาน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ และด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ผู้ประกอบการควรหาพันธมิตรธุรกิจทั้งในด้านการผลิต
และการจัดจ าหน่าย และส าหรับภาครัฐควรให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ AEC 
อบรมให้ความรู้ และประสานแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 
 3. ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัย พบว่า มี 2 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
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ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ต้องค านึงถึงการพัฒนาเรื่องด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ให้มากขึ้นกว่านี้อีก ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดดีอยู่แล้ว แต่ก็ควรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยเครือข่ายทั้งทางภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC กล่าวว่า แนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของAEC ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้น ต้องเกิด
จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความจริงใจในการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ เพ่ือช่วย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจของ
ผู้ประกอบการเอง รวมทั้งเน้นด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน ในด้านการบริหารจัดการต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทักษะ ด้านภาษารวมทั้งให้
ความรู้ด้านต่างๆ ของอาเซียน  
  4. จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี  
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์การ
ทดสอบสมมติฐาน คือ มีการยอมรับสมมติฐาน 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1) ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีการศึกษาลักษณะ รูปแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี
ความหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม เป็นที่สนใจของลูกค้า มีความทันสมัย ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และมีราคาที่เหมาะสมกับท้องตลาด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้ล้าสมัยและมีคุณภาพ 

  2) ด้านราคา ต้องมีการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน-ก าไร และก าหนด
ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับท้องตลาดในปัจจุบัน ติดป้ายบอกราคาให้ชัดเจน 
และให้มีราคาที่หลากหลายให้เลือก  
  3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ต้องมีการศึกษาถึงความสะดวกต่อการเลือกซื้อ
สินค้า ความสะดวกของที่จอดรถและท่ีตั้งของร้านใกล้ชุมชน 
  4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนมากนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในบริเวณแหล่ง
ผลิต เนื่องจากสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและสินค้ามีราคาถูกลงจากท้องตลาด ส่วนใหญ่ไปซื้อเพ่ือ
เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ โดยผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ เพ่ือน และควรมีการปรับ
ราคาสินค้าให้เหมาะสมกับก าลังความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคด้วย 
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ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
 2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี  
 3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี  
    4) ควรศึกษายุทธศาสตร์ในการเสริมสร้าง เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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        ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสมาชิกอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอท็อป)ในจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
     สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีๆ น้องๆ และเพ่ือนๆ ตลอดจนทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ 
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บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพและการขนส่งที่ผลักดันการแข่งขันร้านค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า และความน่าเชื่อถือของการบริการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีตามล าดับ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ทางเลือกในการขนส่งสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ คือ ควรส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกออนไลน์นั้นปรับปรุงด้านทาง เลือกการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือที่จะได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการและ
สามารถท าให้มีความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์เพ่ิมข้ึน 
 

ค าส าคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน การค้าปลีกออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 The research analyzes competitiveness of online retail in Pathumthani. The objective 
are 1) to study the competitiveness ability of online retail in Pathumthani. 2) to a study factors 
that influence to quality and transportation pushing the online retails in Pathumthani. The study 
indicated that influence in the procurement of goods and reliability of services is positively 
correlated with competitiveness, the online retailer in Pathumthani, respectively, with statistical 
significance. Moreover, the alternative to shipping are positively correlated with competitiveness, 
the online retailer in Pathumthani with significant statistically. The recommendations of this study 
should encourage online retailers to improve alternative transport goods more efficiently. In 
order to satisfy the customers and to make competitiveness an online retailer increases. 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตมีความทันสมัยยิ่งขึ้น การซื้อสินค้าออนไลน์ก าลังได้รับความนิยม
อย่างมากและยังคงเติบโตก้าวหน้า เพราะการขยายช่องทางการตลาดใหม่ในรูปแบบการขายผ่านออนไลน์ 
สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกกลุ่มตั้งแต่วัยรุ่น วัยท างาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ช่องทางการค้าออนไลน์มี
ศักยภาพที่ดีในการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมาก
ขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมาก
ขึ้น ส่งผลให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและเป็นที่มาของการ
หันมาท าธุรกรรมหรือขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น แนวโน้มการเจริญเติ บโตของตลาดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไทยในปี 2559 มีการขยายตัวประมาณ 15%-20% จากปีที่แล้ว หรือ 
ประมาณ 230,000-240,000 ล้านบาท มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากรใน
ประเทศ และมีการใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 86% ต่อวันคุณภาพการให้บริการของกระบวนการซื้อสินค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ, การเลือกรูปแบบของระบบการจัดส่งสินค้าและความ
ภักดีต่อร้านค้าปลีกออนไลน์ ดังนั้นจึงมีการแข่งขันของร้านค้าปลีกออนไลน์ขึ้น จะไม่เพียงแต่ให้ผลิตภัณฑ์
ของตนมีความเหนือกว่า แต่ยังมีสภาพแวดล้อมของการจัดซื้อสินค้าที่ดีกว่า ทางเลือกในการซื้อสินค้าที่ดีกว่า
และมีการควบคุมสินค้าที่ดีกว่า และเพ่ือให้แน่ใจว่าขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพส าหรับลูกค้า 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์เป็นที่นิยมกันมากขึ้น จึงท าให้มีการแข่งขันของ
ร้านค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของร้านค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพและการขนส่ง ที่ผลักดันการแข่งขันร้านค้าปลีกออนไลน์ใน
จังหวัดปทุมธานี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. การค้าปลีกออนไลน์ E-retailing  
 คนรุ่นใหม่หลงใหลกับระบบการค้าปลีกออนไลน์ เพราะคิดว่าระบบการค้าแบบนี้มีประโยชน์
ต่อพวกเขา เช่น มีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา มีการจัดการระบบที่ดี มีข้อมูลของสินค้า บริการ
แบบร้านต่อร้าน และ บริการแบบ 24 ชั่วโมง (Liu et al., 2008) ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ที่เก่ียวข้องมีสามขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนก่อนการขาย 2. ขั้นตอนการขายแบบออนไลน์ และ  
3. ขั้นตอนหลังการขาย 
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 ทั้งลูกค้า และร้านค้าปลีกออนไลน์ก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกัน และวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 
ในแต่ละขั้นตอน ในขั้นตอนก่อนการขายร้านค้าปลีกออนไลน์จะพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยการน าเสนอ
สินค้าที่มีราคาประหยัดกว่า และมีบริการที่ดีกว่า ในขณะที่ลูกค้าต้องตัดสินใจที่จะเลือกว่าใช้บริการ
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าปลีกออนไลน์ ในระหว่างขั้นตอนการขายสินค้าออนไลน์ลูกค้าจะท า
อย่างไรกับการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีกออนไลน์ให้บริการความสะดวกในการใช้งานและด้าน
รักษาความปลอดภัย และหลังการขายสินค้าของร้านค้าปลีกออนไลน์มีการส่งมอบสินค้าได้อย่าง
ปลอดภัยและให้การสนับสนุนลูกค้าหากพบว่ามีปัญหาใด ๆ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้า (Bames & 
Vidgen, 2002) 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลให้มีการแข่งขันระหว่างร้านค้าปลีกออนไลน์ E-retailers competing factors 
 การบริการที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาสินค้าที่ประหยัด มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการท างานของเว็บไซต์ และมีระบบการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนในร้านค้าปลีก
ออนไลน์ (Shankar, Amy & Rangaswamy, 2003) นอกจากปัจจัยเหล่านี้ Jarvenpaa และ Todd 
(1997) ในการศึกษาของพวกเขาพบว่ามีอีกเพียงไม่กี่ปัจจัยที่ซึ่งมองในทัศนคติของลูกค้าและความ
ตั้งใจในการเลือกซ้ือสินค้า ปัจจัยเหล่านี้รวมไปถึงลักษณะของสินค้า (เช่น ความหลากหลายของสินค้า 
คุณภาพสินค้า และราคาสินค้า), ประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า (เช่น ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ มีความสะดวกสบาย และมีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้า), การบริการลูกค้า (เช่น มีการ
ตอบสนองที่ดี มีหลักประกัน มีความน่าเชื่อถือทั้งในรูปธรรมและนามธรรม), และความเสี่ยงของ
ผู้บริโภค (เช่น ความเสี่ยงทางสังคม ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความเสี่ยงในความเป็นส่วนตัว และความเสี่ยงด้านนโยบาย)  
3. ปัจจัยท่ีน่าสนใจของลูกค้า Customer attractive factors 
 จากมุมมองของลูกค้า ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่มีชื่อเสียงนั้นได้ถูกแสดงความคิดเห็นหรือ มี
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าต่าง ๆ ว่าควรมีการให้บริการก่อนการขายและการให้บริการหลังการขาย โดยมี
สององค์ประกอบหลักๆ ที่ส าคัญ คือ 1. สามารถที่จะคาดการณ์ระดับของการรักษาความปลอดภัยได้ 
และ 2. มีความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ (Szymanski & Hise, 2000) ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากในการค้าปลีกออนไลน์ ระดับของคุณภาพการให้บริการมีผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าออนไลน์ เช่น การเลือกร้านค้าปลีกออนไลน์ และความภักดีต่อร้านค้าปลีก
ออนไลน์ Lee and Lim (2005) รายงานว่าการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน 
และมีระบบการด าเนินงานทางเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมของข้อมูลการส่งมอบ
สินค้า การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า การช าระเงินและอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผล
การศึกษาในขั้นตอนที่เป็นอิสระอย่างละเอียดของลูกค้าแต่ละคน โดยรวมแล้วพวกเขาสามารถที่จะ
รับรู้ได้แค่ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการให้บริการอย่างไรเท่านั้น (Riel, Liljander and 
Jurriens, 2001) โดยทั่วไปมีประสบการณ์ในการจัดซื้อออนไลน์รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ 
ความรู้สึกทั่วไป และการแสดงออกของลูกค้าออนไลน์กับการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ทั้งหมดของพวก
เขา และในที่สุดก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านออนไลน์  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบออนไลน์ การตัดสินใจซื้อรวมถึงประสิทธิภาพ และชื่อเสียงของร้านค้าปลีกออนไลน์ การ
ให้บริการก่อนการขายและการให้บริการหลังการขาย การเก็บหลักฐานจากผู้ซื้อ หรือความรวดเร็วใน
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การตอบกลับ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาของสินค้า และรูปแบบสินค้า (Koufaris, 2002) 
จากการศึกษาหลายแห่งที่ได้รับการด าเนินการที่ในลักษณะของ Web-based ของระบบร้านค้าปลีก
ออนไลน์ เช่น สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกทางกายภาพ  (70 N Subramanian et al,) หรือ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีการประยุกต์ใช้งาน (41 (2014) 69-80) ระดับของคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพ
ของสินค้า (Liu et al, 2008) ระบุว่าปัจจัยที่ส าคัญของภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกออนไลน์ คือ การ
ออกแบบเว็บไซต์ ในการศึกษาของพวกเขาพบว่าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะดูน่าดึงดูดเป็น
อย่างมาก ลูกค้าประจ าและลูกค้าทั่วไปจะมีทัศนคติในเชิงบวกต่อร้านค้าปลีกออนไลน์ เช่นเดียวกับ
สินค้าและการบริการ ผลการศึกษาโดย Imrie, Cadogan and McNaughton (2002) นอกจากนี้ยัง
พบว่าคุณภาพของการให้บริการออนไลน์ที่สูงขึ้นสามารถน ามาใช้เป็นผลประโยชน์ในเชิงบวกได้ เช่น 
การรักษาหรือดูแลลูกค้าและการเติบโตของตลาด 
 โดยรวมร้านค้าปลีกออนไลน์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและความ
จงรักภักดีที่มีให้กับร้านค้าของพวกเขา โดยการน าเสนอข้อได้เปรียบในการแข่งขันดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นเว็บไซต์ที่สะดวกในการใช้งาน มีการออกแบบที่ดี และการจัดซื้อสินค้าที่มีความสะดวกสบาย มี
ความหลากหลายของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และมีการแข่งขันการตั้งราคา 
(Verhoef & Langerak, 2001) ร้านค้าปลีกออนไลน์เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นนั้นมักจะ
น ามาซึ่งผลประโยชน์ เช่น การรักษาหรือดูแลลูกค้า ก็จะเกิดค าพูดจากปากต่อปากของลูกค้าท าให้มี
ลูกค้าสนใจร้านค้ามากขึ้น และก าไรก็จะเพ่ิมขึ้นในที่สุด(Zeithaml, Parasuraman and Malhotra, 
2002) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับร้านค้าปลีกออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
เพ่ือท าให้ความพยายามในแต่ละด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการค้าออนไลน์ (Buzzell 
และ Gale 1987) นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายท่านยอมรับว่าคุณภาพของการให้บริการโดยรวมของ
ร้านค้าปลีกออนไลน์นั้นมีความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า  (Janda Philip and Gwinner, 
2002) อย่างไรก็ตามการวิจัยจากการสังเกต นั้นมีข้อจ ากัดของความพึงพอใจของลูกค้า และการ
บริการออนไลน์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ใน
บริบทของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี 
4. ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท Firm competitiveness 
 การศึกษารายละเอียดโดย Ambastha and Momaya (2004) ระบุว่าการแข่งขันเป็น
แนวคิดหลายมิติและมีความคิดเห็นที่สัมพันธ์กัน พวกเขามองว่าการแข่งขันเป็นการรวมกันของสินค้า
และกระบวนการผลิตเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่ของปริมาณการขาย เป็นที่คาดได้
ว่าบริษัทสามารถเพ่ิมผลก าไรของพวกเขาขึ้นถึง 36% ผ่านลักษณะที่แตกต่างกันและการด าเนินงานที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้พวกเขาชี้ให้เห็นถึงค าถามทีเ่กี่ยวกับการเปิดการแข่งขัน วิธีการปรับกรอบและ
รูปแบบส าหรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีความสามารถและทรัพยากรที่แตกต่างกัน  พวกเขายัง
ชี้ให้เห็นถึงการใช้งานของ APP เห็นได้ชัดจากการสรุปที่ว่า บริษัทได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต Asset-processes-performance (APP) framework 
 กรอบแนวคิด APP ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท การแข่งขัน คือ การ
รวมกันของสินค้าและกระบวนการผลิตสินค้าที่อาจจะได้มาจาก ทรัพยากรธรรมชาติหรือสร้างขึ้นเอง 
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โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานและกระบวนการแปรรูปสินค้า เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าไปยังลูกค้า  
 ทรัพยากร คือ ทรัพยากรมนุษย์, โครงสร้างพ้ืนฐาน, เทคโนโลยี, โครงสร้างบริษัท, วัฒนธรรม
บริษัทและทรัพยากรอ่ืนๆ 
 กระบวนการจัดกระบวนการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (ความสามารถ, กลยุทธ์ในกาแข่งขัน
และความยืดหยุ่น ฯลฯ, กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย นวัตกรรมระบบไอที ฯลฯ, การ
ด าเนินงานกระบวนการ ประกอบด้วย คุณภาพการผลิตการออกแบบ ฯลฯ, กระบวนการการตลาด 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของการจัดการ การตลาด ฯลฯ 
 ผลการด าเนินงานการผลิตในการท าก าไรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าหลากหลายที่สร้าง
คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาสินค้าใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิด APP ในการวัดระดับ
ของบริษัท คือ ต่ าถึงปานกลางและระดับความซับซ้อนของมัน คือ ปานกลางถึงสูงและเหมาะส าหรับ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนใหม่ (Ambastha and Momaya,2004)  
 
6. ระบบการจัดส่งสินค้าและปัจจัยที่มีคุณภาพในการแข่งขัน Logistics and quality factors 
on competitiveness 
 บทบาทของระบบการขนส่งสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของร้านค้าปลีกออนไลน์
นั้น ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยในสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกออนไลน์ ตามที่ Wang, Lai and 
Zhao (2008) กล่าวว่าความส าคัญของการให้บริการของระบบขนส่งสินค้าได้เพ่ิมข้ึนในสภาพแวดล้อม
ของร้านค้าปลีกออนไลน์ Power, Sharafali, and Bhakoo (2007) พบว่าความสามารถในการขนส่ง
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพของร้านค้าปลีกออนไลน์ในอุตสาหกรรมออนไลน์ และ
ร้านค้าปลีกออนไลน์สร้างความม่ันใจในความภักดีของลูกค้า 
  
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 : การรับรู้ถึงทางเลือกในการขนส่งสินค้าของลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ   

ความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 
สมมติฐานที่ 2: การรับรู้ถึงประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าของลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 
สมมติฐานที่ 3: การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของการบริการในการจัดส่งสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวก

กับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 
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 ตัวแปรภายนอกประกอบด้วย 3 ตัวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีก
ออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี คือ หนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้า สองประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า 
และสามความน่าเชื่อของการบริการ  
 
ภาพที ่1 แบบจ าลองและสมมติฐาน 

 
วิธีการวิจัย 

 1. วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ศึกษา คือ จังหวัดปทุมธานี ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดปทุมธานี โดยมีจ านวนประชากร 1,104,671 คน 
(ข้อมูลประชากรในจังหวัดปทุมธานีอ้างอิงจาก ระบบทางสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ : 1 สิงหาคม 
2559) 
 วิธีการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร (N) จ านวน 1,104,671 คน ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 
5% หรือ 0.05  

     n =
N

1+𝑁 (𝑒)2 
 

     n =
1,104,671

1+1,104,671 (0.05)2 
 

     n = 400  
 

 การส ารวจเก็บข้อมูลจ านวนตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการออกแบบสอบถาม 
โดยออกแบบด้วยการมุ่งเน้นถามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ที่เหมาะสมกับการใช้สถิติการวิเคราะห์พหุตัวแปรควรมีจ านวนอย่างน้อย 5 เท่าของข้อค าถาม หรือตัวแปร 
(Hair et al., 2006) ซึ่งการศึกษานี้มีแบบสอบถามประมาณ 15 ข้อ จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าจึงควรมีประมาณ 384 
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ตัวอย่างหรือตามสูตรของ Lindeman, Merenda & Gold (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 54) 
ก าหนดว่าการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรจ านวนตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรแฝง 
งานวิจัยนี้มีตัวแปรแฝง 20 ตัว ดังนั้นจ านวนจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าตามเกณฑ์นี้คือ 400 งานวิจัยนี้ใช้ตัวอย่าง
จ านวน 400 จึงครอบคลุมตามเกณฑ์ขั้นต่ าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ในสถิติ
อนุมานวิเคราะห์ด้วยแบบสมการโครงก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least square structural equation 
model) บุพปัจจัยคือทางเลือกในการขนส่งสินค้า ประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าและความน่าเชื่อถือของการ
บริการ ผลลัพธ์คือความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 
 2. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน 
 ข้อมูลรวบรวมด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการโครงสร้างแบบก าลังสอง
น้ อ ยที่ สุ ด บ า งส่ ว น  ( Partial Least Square Structural Equation Model : PLS-SEM) วิ ธี นี้ มี
จุดประสงค์ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างบล็อกหรือตัวแปรแฝงในสมการโครงสร้าง (Structural 
model) หรือ Inner model รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรแฝงในสมการ
การวัด (Measurement model) หรือ Outer model และในตัวแปรแฝงโดยวิธีที่อิงสมการถดถอย
เชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน 
ตารางสรุปข้ันตอนการวิเคราะห์วิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน 
 

PLS Algorithm stages 
Stage 1 ค านวณคะแนนของตัวแปรแฝงส าหรับโครงสร้างของตัวแฝงนั้น

โดยวิธีการประเมินภายนอก 
Stage 2 จากคะแนนของตัวแปรแฝงใน Stage 1 ค านวณหาค่าอิทธิพล 

(Path estimation) ระหว่างตัวแปรแฝง (Structural model) 
และค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรแฝง 
(Measurement model) 

Stage 3 ค านวณค่าเฉลี่ยและ Location parameter estimate 

  
วิธีใช้ PLS ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรแฝง ต่างจาก CB-SEM ที่ตัวแปรแฝง

สร้างข้ึนจากการประมาณการตัวแปรแฝง แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ในแบบจ าลอง PLS-SEM การประมาณ
ค่าตัวแปรแฝงนั้นอัลกอลิทึมจะประมาณค่าที่ดีที่สุดออกมาขึ้นอยู่กับการประมาณค่าในแบบจ าลอง 
Inner และ Outer (Lee, Pratter, Frayard & Robinson, 2011) อัลกอลิทึมในการประมาณการ 
PLS ประกอบด้วยสามข้ันตอน ดังนี้  

1. ประมาณค่าตัวเลขต่างๆ เกี่ยวกับตัวแฝงทั้งหมด  
2. ใช้คะแนนของตัวแปรแฝงแต่ละตัวค านวณหาค่าอิทธิพล (Path analysis) ระหว่างตัวแปร

แฝง 
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าคงที่ (Regression constant) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 
The 41st National and International Graduate Research Conference 

  
 

81 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์แบบจ าลอง หรือ Outer model 
 การศึกษานี้เป็นแบบจ าลองของ Reflective คุณภาพแบบจ าลองพิจารณาจากความ
เที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ของมาตรวัด ความเที่ยงตรงแบ่งเป็นความเที่ยงตรงเชิงเหมือน และ
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนวัดด้วยค่าน าหนัก (Loading) ของแต่ละตัวชี้วัดที่
ต้องสูงกว่า 0.50 เป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกวัดจากค่า AVE ที่
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าต่ ากว่ารากที่สองของ AVE (Fornell & Lacker, 1981) และ
ความเชื่อถือได้วัดด้วย Cronbach alpha และ Composite reliability ที่ควรมีค่าสูงกว่า 0.7  
 ตารางที่ 1 และ 2 วัดความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัด ค่าน้ าหนักชี้วัดทุกตัวมีค่าเกิน
กว่า 0.5 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.711 ถึง 1 เนื่องจากตัดตัวแปรที่ค่าต่ ากว่า 0.5 ออก ทุกตัวที่เหลือมีค่าเป็น
บวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพิจารณาได้จากค่า AVE มีค่าตั้งแต่ 0.685 ถึง 1 แสดงว่า
มาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเพราะ AVE ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.5 (Bagozzi & 
Yi, 1998) 
 ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกพิจารณาจาก AVE และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าต่ า
กว่ารากที่สองของ AVE จากตารางที่ 1 ตัวแปรแฝง LOGIS มีค่า AVE เท่ากับ 0.685 และตารางที่ 2 
รากที่สองก าลังสองของตัวแปรแฝง LOGIS มีค่าเท่ากับ 0.828 ซึ่งมีค่ามากกว่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
แฝง LOGIS กับตัวแปรแฝงอ่ืนๆ  คือ LOGIS-PE เท่ากับ 0.816 LOGIS-COMP เท่ากับ 0.709 ยกเว้น 
LOGIS-RELB มีค่าเท่ากับ 0.832 มากกว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง LOGIS นั่นหมายถึง ตัวแปร
แฝงระหว่าง LOGIS-RELB ไม่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก และตัวแปรตัวอ่ืนทุกตัวค่าสถิติที่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่าเครื่องมือวัดมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
 ความเชื่อถือวัดได้จาก Cronbach alpha และ Composite reliability ตารางที่ 1 ค่า 
Cronbach alpha มีค่าระหว่าง 0.849 ถึง 0.911 ตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูงกว่าค่า Cronbach alpha 
หรือมากกว่า 0.70 กล่าวได้ว่าเครื่องมือวัดตัวแปรแฝงมีความเชื่อถือได้  Alarcon & Sanchez (2015) 
เสนอว่า Composite reliability มีอคติในการประมาณการความเชื่อถือได้ต่ ากว่า Cronbach alpha 
เมื่อพิจารณาจากค่า Composite reliability มีค่าตั้งแต่ 0.908 ถึง 0.944 เมื่อพิจารณาจากค่า 
Composite reliability ของตัวแปรแฝงทุกตัวจึงกล่าวได้ว่ามาตรวัดของการศึกษานี้มีความเชื่อถือได้ 
 
ตารางท่ี 1 ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของมาตรวัด 

 
 

 LOGIS PE RELB COMP 
LOGIS 0.828 0.816 0.832 0.709 
PE 0.816 0.845 0.760 0.744 
RELB 0.832 0.760 0.877 0.702 
COMP 0.709 0.744 0.702 0.921 
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ตารางท่ี 2 เกณฑ์ Fornell-Larcker ส าหรับการวัดความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
 

2. การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง หรือ Inner model 
 สมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่แบ่งได้เป็นตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตามคือตัวแปรตัวแปรที่ลูกศรชี้เข้า และตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่อยู่ต้นทางลูกศร 
ตัวแปรตามอาจมีได้หลายตัว นอกจากนั้น Inner models ยังประกอบด้วยตัวแปรแทรกกลาง 
(Intervening variable) และเป็นตัวแปรตามในสมการโครงสร้างด้วยหลักพิจารณาแบบจ าลองมี

ระบบการขนส่งและปัจจัยที่ มี
คุณภาพในการแข่งขัน 

Loading P-
value 

AVE Composite 
reliability 

Cronbach 
alpha 

ทางเลือกในการขนส่งสินค้า LOGIS   0.685 0.915 0.882 
  1. คุณภาพการให้บริการก่อนการขาย 0.711 <0.001    
  2. คุณภาพการให้บริการหลังการขาย 0.814 <0.001    
  3. ขั้นตอนการรับส่งสินค้า 0.901 <0.001    
  4. กระบวนการส่งมอบสินค้า 0.908 <0.001    
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
หรือการร้องเรียน 

0.788 <0.001    

ประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า PE   0.714 0.908 0.864 
  1. มีการแนะน าสินค้า 0.888 <0.001    
  2. มีการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า
ของร้านค้าปลีกออนไลน์ 

0.903 <0.001    

  3. มีความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลสินค้า 

0.834 <0.001    

  4. ทัศนคติของผู้ขาย 0.745 <0.001    
ความน่าเชื่อถือของการบริการ 
RELB 

  0.770 0.909 0.849 

  1. มีการบันทึกข้อมูลที่แม่นย าและ
ถูกต้อง 

0.903 <0.001    

  2. มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 0.917 <0.001    
  3. สินค้ามีความครบถ้วน 0.808 <0.001    
ความสาม ารถ ใ นก า รแข่ ง ขั น 
COMP 

  0.849 0.944 0.911 

  1. ราคาในการจัดส่งสินค้า 0.918 <0.001    
  2. คุณภาพของสินค้ามีความสมบูรณ์ 0.933 <0.001    
  3. ความมีชื่อเสียงของตัวแทนจัดส่ง
สินค้า 

0.914 <0.001    
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คุณภาพดีในแบบจ าลองโครงสร้างคือ ค่าน้ าหนัก (Loading) หรือค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path 
coefficient) และ R2 ที่ค่าสถิติทั้งสองมีค่าสูง มีนัยส าคัญทางสถิติและเป็นบวก 
 ค่า R2 มีเฉพาะตัวแปรแฝงที่ลูกศรชี้เข้าหรือ คือ ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.63 ภาพที่ 2 Chin (1998) ก าหนดให้ R2 เท่ากับ 0.19 ขึ้นไปมีขนาดเล็ก  0.33 ขึ้นไปมีขนาดกลาง 
และ 0.67 ขึ้นไปมีขนาดใหญ่ ในขณะที่ Hair.et.al. (2010) ก าหนดให้ 0.25 ขึ้นไปมีขนาดเล็ก 0.50 
ขึ้นไปมีขนาดกลาง และ 0.75 ขึ้นไปมีขนาดใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า ความสามารถในการแข่งขันการค้า
ปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี (COMP) มีค่า R2 ขนาดกลาง กล่าวได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุก
เส้นทางมีนัยส าคัญทุกเส้นทาง หรือตัวแปรแฝงมีความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ใน
จังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดย 
LOGIS  = 
ทางเลือกในการขนส่งสินค้า 
PE  = ประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า 
RELB  = ความน่าเชื่อถือของการบริการ 
COMP  = ความสามารถในการแข่งขัน 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่หนึ่ง การรับรู้ถึงทางเลือกในการขนส่งสินค้าของลูกค้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษายอมรับ
สมมติฐานนี้ กล่าวคือ ร้านค้าปลีกออนไลน์มีทางเลือกในการขนส่งที่ดีส าหรับลูกค้าออนไลน์  
 สมมติฐานที่สอง  การรับรู้ถึ งประสบการณ์ในการจัดส่ งสินค้าของลูกค้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษายอมรับสมมติฐานนี้ กล่าวคือ ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับการจัดส่งสินค้าของร้านค้าปลีก
ออนไลน์ 
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 สมมติฐานที่สาม การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของการบริการในการจัดส่งสินค้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษายอมรับสมมติฐานนี้ กล่าวคือ ร้านค้าปลีกออนไลน์มีความน่าเชื่อถือของการให้บริการแก่
ลูกค้าออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน 
 
Hypothesis Hypothesis path Path 

coefficient 
(Direct effect) 

P-values Accept/reject 

H1 LOGIS          COMP 0.149*** 0.001 ยอมรับ 

H2 PE             COMP 
 

0.470*** <0.001 ยอมรับ 

H3 RELB          COMP 0.218*** <0.001 ยอมรับ 

*** หมายถึง p ≤.01 
  
 จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวมีอิทธิพลด้านบวกกับ
ความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี นั่นคือทางเลือกในการขนส่งสินค้า 
ประสบการณ์ในการจัดซื้อ และความน่าเชื่อถือของการบริการมีอิทธิพลด้านบวกกับความสามารถใน
การแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีท าให้สามารถขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้น  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายพบว่า  
 ประเด็นที่หนึ่ง คือ ทางเลือกในการขนส่งสินค้า มีอิทธิพลด้านบวกกับความสามารถในการ
แข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ (H1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Power, Sharafali and Bhakoo (2007) พบว่าทางเลือกในการขนส่งสินค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับประสิทธิภาพของร้านค้าปลีกออนไลน์ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าออนไลน์  
 ประเด็นที่สอง คือ การรับรู้ถึงประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าของลูกค้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษายอมรับ
สมมติฐานนี้ (H2) กล่าวคือ ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับการจัดส่งสินค้าของร้านค้าปลีกออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Riel Liljander and Jurriens, (2001) พบว่า ประสบการณ์ในการซื้อ
สินค้าออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากข้ึน 
 ประเด็นที่สาม คือ ความน่าเชื่อถือของการบริการ มีอิทธิพลด้านบวกกับความสามารถในการ
แข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ ท าให้สามารถขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้น ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานนี้ (H3) ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Janda Philip and Gwinner (2002) พบว่าคุณภาพการให้บริการตลอดจนความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าปลีกออนไลน์มีความส าคัญกับระดับความพึงพอใจการซื้อสินค้ามากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า และความน่าเชื่อถือของการบริการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ทางเลือกในการขนส่งสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการแข่งขัน
การคา้ปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงควรส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกออนไลน์นั้น
ปรับปรุงด้านทางเลือกการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือที่จะได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ที่ใช้บริการและสามารถท าให้มีความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของแอพพลิเคชั่น LINE ของ
ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น LINE อย่างต่อเนื่อง จ านวนตัวอย่าง 400 คน รวบรวมตัวอย่างโดยวิธีสมการโครงสร้างแบบก าลัง
สองน้อยที่สุดบางส่วน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธืการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) 
            ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจ นิสัยของการใช้แอพพลิเคชั่น LINE และ การรับรู้ความเพลิดเพลิน มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจที่ต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.  ในด้านของการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความเพลิดเพลิน และความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ. นอกจากนี้การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเพลิดเพลิน และ ความสัมพันธ์ทาง
แอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับนิสัยของการใช้แอพพลิเคชั่น LINE อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น LINE  ความตั้งใจที่อย่างเนื่อง จ านวน 3-5 ค า 
 

ABSTRACT 
 This study explores the factors that influence the continuing LINE application usage of 
population in Phranakornsri Ayutthaya. This research objective is to analyze factors influencing the 
continuing LINE application usage. Samples were 400 respondents collected by Partial Structural 
Equation Model method. Questionnaire was used to analyze by Structural Equation Modeling: 
SEM. 
 The research found that satisfaction, habits of LINE applications usage and enjoyable 
perception are positive correlation with the continuing applications LINE usage at significantly 
statistic. In terms of usefulness perception, enjoyable perception and application Line social 
relation are positive correlation with the satisfaction at significantly statistic. Moreover, usefulness 
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perception, enjoyable perception and application line social relation are positive correlation with 
habits of LINE application usage at significantly statistic.  
 
Keywords: LINE application, continuing LINE application usage, factors 

 
บทน า 

 ในยุคของสังคมสมัยนี้การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก 
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวหน้า ท าให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
ยังท าให้โทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ 
        การเกิดขึ้นของซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้งานทั่ว
โลก แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของผู้ใช้สมาร์ทโฟน เพ่ือเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ครอบครัว และผู้คนทั่วโลก โดยการสนทนาแบบเห็นหน้า การส่งข้อความ 
การอัพเดตสเตตัส รูปภาพและวีดีโอ จึงได้มีการพัฒนาแอพพลิชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน LINE จึงเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่น
ต่าง  ๆ
           LINE เป็นแอพพลิเคชั่นแชทที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย นอกจานี้ LINE ได้ร่วมกับองค์กรที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักต่างๆมากมาย  เพ่ือส่งข้อมูลและผู้ให้บริการตลอดจนรายละเอียดให้กับผู้ใช้ชาวไทย  
LINE ยังคงไม่หยุดพัฒนาเพ่ิมลูกเล่นสนุกๆ ที่ท าให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับการแชทหรือสื่อสารผ่าน LINE เพ่ือให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่คุ้นตา และคงความนิยมมากขึ้น LINE ได้เปิดตัว Official Accounts ที่ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับ
แฟนๆ ชาวไทยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เซเลบที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและเทศ เช่น ดารา ป๊อปสตาร์ของ
เกาหลี ที่สามารถให้ผู้ใช้ชาวไทยติดต่อสื่อสารกับดาราคนโปรดได้มากขึ้น 
            นอกจากผู้มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมเป็น LINE Official Account นั้น LINE ได้ร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงต่าง  ๆ
ไม่ว่าจะเป็น Universal Music Thailand การบินไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
อาหารเสริมสุขภาพแบรนด์ต่าง  ๆซึ่งบริษัทดัง  ๆของเมืองไทยได้ใช้แอพ LINE สุดฮิตในการสร้างความเป็นที่รู้จัก
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีลูกเล่นที่ไม่เหมือนใครและเข้าถึงแฟน  ๆในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
            ซึ่งถือว่าเป็นเพียงแค่หนึ่งในแผนการตลาดที่ LINE ได้เล็งเห็นความส าคัญและศักยภาพของประเทศ
ไทย ที่สามารถน าไปเผยแพร่ต่อยังตลาดทั่วโลก การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ที่เพ่ิงเปิดตัว          
อะเมสซิ่ง ไทยแลนด์ Official Account พร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่ไม่เพียงแต่ชาวไทยที่สามารถโหลดได้ แต่ยังใจดีให้
ชาว สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้สนุกไปกับสติ๊กเกอร์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทยอีกทาง
หนึ่ง 
         ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE อย่างต่อเนื่อง ของกลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันสามารถ
ท าได้ทุกที ทุกเวลา แอพพลิเคชั่น LINE จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากในกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายของช่วงอายุ อาชีพ 
สถานภาพ และประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
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ต่อเนื่องในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้สื่อใหม่ในยุคปัจจุบัน
ต่อไป  
ทบทวนวรรณกรรม 
1.ความพึงพอใจและความตั้งใจต่อเนื่อง 
              ความพึงพอใจกับการใช้งานอย่างต่อเนื่องถูกมองว่าเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างและการรักษา
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้บริโภค เป็นอารมณ์การตอบสนองโดยรวมของช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการ
รับรู้ถึงประสิทธิภาพการท างานก่อนและหลังจากการบริโภค ในการศึกษาในปัจจุบันเราก าหนดความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นความเข้าใจของการบริโภครวมเมื่อใช้ผู้บริโภคแอพพลิเคชันทางสังคม งานวิจัยเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้ใช้และการใช้งานต่อเนื่องได้กลายเป็นปัญหาของนักพัฒนาซอฟแวร์ Bhattacherjee ได้เสนอรูปแบบ
การยอมรับของความต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความตั้งใจต่อเนื่องของผู้ใช้และมุ่งเน้นไปที่การ
น าเสนอที่น่าสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการ การใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ในรูปแบบของผู้ใช้ความ
ตั้งใจต่อเนื่องจะถูกก าหนดโดยความพึงพอใจของพวกเขากับการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นทางสังคมมากขึ้น ความพึงพอใจและมีความตั้งใจต่อเนื่องก็มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ในชีวิตประจ าวันความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจ
ต่อเนื่องจึงควรมีทิศทางเดียวกันจึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค (Bhattacherjee,2001) 
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยส าคัญในส่วนของการตลาดเพ่ือแนะน าให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น
ทางสังคม ความพึงพอใจของผู้ใช้จึงเป็นตัวท านายความตั้งใจของการใช้งานอย่างต่อเนื่องที่เชื่อถือได้ (Thong et 
al, 2006; Wang et al, 2010) ลูกค้าโดยส่วนมากในสังคมออนไลน์มักจะหาหนทางช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นจากตัวสินค้า (Johnson and Lowe, 2015) นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าเครือข่ายออนไลน์ยังให้ค าแนะน า
อย่างเฉพาะเจาะจงได้อีกด้วยเมื่อเกิดปัญหาจากสินค้า (Trept et al, 2015) นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าความพึง
พอใจของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ (Ho, 2015 and Anaza, 2014) 
2.นิสัยและความตั้งใจต่อเนื่อง 
         นิสัยและความตั้งใจต่อเนื่องที่จะอธิบายพฤติกรรมการใช้งานไอที เพราะผู้บริโภคใช้อุปกรณ์ไอทีเหล่านั้น
บ่อยจนมีพฤติกรรมที่จะกลายเป็นอัตโนมัติ (Limayem et al, 2007) จากการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีก าหนด
นิสัยในการใช้แอพพลิเคชั่นทางสังคม เป็นขอบเขตที่ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะเข้าถึงแอพพลิเคชั่นทางสังคมบนมือถือ
อัตโนมัติโดยไม่ต้องคิด (Kim et al, 2005) ทฤษฎีนิสัยสนับสนุนความสัมพันธ์กับความตั้งใจต่อเนื่อง เพราะ
นิสัยสามารถสร้างความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมจึงช่วยเพ่ิมความตั้งใจต่อเนื่อง (Kim et al, 2005) นิสัยผลกระทบ
มีต่อพฤติกรรมการโต้ตอบ ขณะที่งานวิจัยบางส่วนได้น าความตั้งใจต่อเนื่องมาใช้ก่อนนิสัย (Barnes, 2011) 
ขณะที่นักวิจัยคนอ่ืนๆ คิดว่านิสัยคือตัวตัวควบคุมความตั้งใจต่อเนื่องและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง (Guo and 
Barnes, 2011; Kim et al, 2005; Limayem et al, 2007) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางเล่มยืนยันว่ามีการทับ
ซ้อนระหว่างนิสัยกับความคิดค่อนข้างน้อยด้วยความตั้งใจจึงให้ค าอธิบายที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนิสัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรม (Limayem et al, 2007; Lee, 2014) อย่างไรก็ตามนักวิจัยอ่ืน  ๆยังถือจุดยืนตรงกันข้ามว่า
นิสัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจ (Khalifa and Liu, 2007) นิสัยที่จะส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจโดยตรงโดยการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อพฤติกรรม ดังนั้นนิสัยและความพึงพอใจจึงเป็นตัวแปรแบบ
ขนานและแตกต่างกันในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Woisetschlager et al, 2011) ในวิจัยปัจจุบันได้มีการยอม
ข้อโต้แย้งที่สามและทดสอบผลกระทบต่อความตั้งใจต่อเนื่องที่จะท าให้ระหว่างตัวแปรมูลค่าการรับรู้และความ
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พึงพอใจ แม้จะเชื่อว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจต่อเนื่องที่จะกลับมาใช้ ในความพึงพอใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับความตั้งใจต่อเนื่องที่จะเห็นได้ชัดเมื่อมีวิจัยเรื่องการตลาดบอกว่านิสัยเป็น
ปัจจัยบ่งชี้ที่ส าคัญของความภักดีของลูกค้าที่ท าให้เกิดความตั้งใจกลับใช้ซ้ า (Rauyruen et al, 2009) แอพ
พลิเคชันบนมือถือผู้ใช้สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการรูปแบบชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ได้ จึงท าให้มี
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากความพึงพอใจ และอาจจะเป็นผลมาจากการใช้จนเป็น
นิสัย (Kim et al, 2005;.. Limayem et al, 2007) มูลค่าของลูกค้าได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นปัจจัยบ่งชี้ที่
ส าคัญของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในด้านการตลาดและอีคอมเมิร์ซ (Kim et al, 2007) มาจากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการ (Turel et al, 2010) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ได้สร้าง
รูปแบบบูรณาการมีหลายมุมมองในการตรวจสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE  
3.แรงจูงใจที่เป็นประโยชน์ 
          วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศประโยชน์คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้ ดังนั้นการ
ผลิตแอพพลิเคชั่น LINE จึงมุ่งเน้นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมุมมองและ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE แต่ละบุคคล รวมถึงการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความสะดวก
ของการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ ในการใช้เป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ อย่างไร
ก็ตามในขณะที่รับรู้ถึงประโยชน์ที่มีอย่างต่อเนื่องพิสูจน์แล้วว่าเป็นโครงสร้างที่ส าคัญของพฤติกรรม (Bauer et 
al., 2005) การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในทางทฤษฎีการรับรู้ถึง
ประโยชน์สามารถน ามาพิจารณา การสร้างความรู้ความเข้าใจการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ของการกระท าที่
จะได้รับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจง และประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE นี้ ก็มีบทบาทส าคัญในการ
สร้างความตั้งใจของการใช้งานต่อเนื่อง Dorsch et al, (2000) อธิบายว่าประสบการณ์ดังกล่าวอาจลดความไม่
แน่นอนและช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่มีเทคโนโลยีสูง ตั้งแต่นิสัยหมายถึงการเกิดพฤติกรรม
อัตโนมัติเพราะการเรียนรู้ (Limayem et al, 2007) นอกจากนี้ความแตกต่างของสังคมออนไลน์จะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันด้านปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้าด้วยกัน Mendonca and De Fanas Junior, 2015)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE  
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยที่มีอิธิพลต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการใช้
งานแอพพลิเคชั่น LINE 

 
วิธีการวิจัย 

 1. ประชากร  
 ประชากร พ้ืนที่ศึกษาประชากรคือประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนตัวอย่าง ที่
เหมาะสมกับการใช้สถิติการวิเคราะห์พหุตัวแปรควรมีจ านวนอย่างน้อย 5 เท่าของข้อค าถาม หรือตัวแปร (Hair 
et al., 2006) หรือจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมขั้นต่ ามีประมาณ 400 ตัวอย่าง งานวิจัยนี้มีตัวแปรที่สังเกตได้ 18 
ตัว ใช้การวัด 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยตัว
แบบสมการโครงสร้างก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial least square structural equation model) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  
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 2. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน 
 ข้อมูลรวบรวมด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยที่สุด
บางส่วน (Partial Least Square Structural Equation Model : PLS-SEM) วิธีนี้มีจุดประสงค์ประมาณความสัมพันธ์
ระหว่างบล็อคหรือตัวแปรแฝงในสมการโครงสร้าง (Structural model) หรือ Inner model รวมถึงหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ในสมการการวัด (Measurement model)หรือ Outer model และในตัว
แปรแฝงโดยวิธีทีอิงสมการถดถอยเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป 
 วิธี PLS ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรสังเกตได้ ต่างจาก CB-SEM ทีตัวแปรแฝง
สร้างขึ้น จากการประมาณการตัวแปรสังเกตได้ แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ในแบบจ าลอง PLS-SEM การประมาณ
ค่าตัวแปรแฝงนั้นอัลกอลิทึมจะประเมินค่าที่ดีที่สุดออกมาขึ้นอยู่กับการประมาณค่าในแบบจ าลอง Inner และ 
Outer ( Lee, Pratter, Fayard & Robinson, 2011) อัลกอลิทึมในการประมาณการ PLS ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประมาณค่าตัวเลขต่าง เๆกี่ยวกับตัวแปรแฝงทั้งหมด ขั้นตอนที่2 ใช้คะแนนของตัว
แปรแฝงแต่ละตัวค านวณหาค่าอิทธิพล (Path analysis) ระหว่างตัวแปรแฝงขั้นตอนที่  3 ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าคงที่ (Regression constants) ของตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง ดังนี้ 
 

วิธีการวิจัย 
Stage 1 รวบรวมด้วยแบบสอบถาม 
Stage 2 ค านวณคะแนนของตัวแปรแฝงโดยวิธีการประเมินภายนอกและภายใน 
Stage 3 ค านวณหาค่าอิทธิพล (Path estimation) ระหว่างตัวแปรแฝง (Structural model) และค่า 

อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงและตวัแปรสังเกตได้ (Measurement model) 
Stage 4 ค านวณค่าเฉลี่ยและ Location parameter estimate 

 
ภาพที่1 วิธีการวิจัย 
 
 3.สมมุตติฐาน 
สมมุตติฐานที่ 1: ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง 
สมมุตติฐานที่ 2: นิสัยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง 
สมมุตติฐานที่ 3a: รับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
สมมุตติฐานที่ 3b: รับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อนิสัย 
สมมุตติฐานที่ 3c: รับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง 
สมมุตติฐานที่ 4a: การรับรู้ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
สมมุตติฐานที่ 4b: การรับรู้ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อนิสัย 
สมมุตติฐานที่ 4c: การรับรู้ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง 
สมมุตติฐานที่ 5a: ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความพึง

พอใจ 
สมมุตติฐานที่ 5b: ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE e มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อนิสัย 
สมมุตติฐานที่ 5c: ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจที่ต่อเนื่อง 
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4.แบบสอบถาม 
 แบบสอบถาม เป็นแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ โดยแบบสอบถามได้ตัวอย่างจาก Chun-Hua,  

Jung-Jung & Kai-Yu Tang, (2015) เป็นหลัก ข้อมูลจัดเก็บตามตัวแปรแฝงดังนี้ ตัวแปรแฝงแต่ละตัว
ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE จะประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว  

ภาพที่2 แบบจ าลองสมมติฐาน  
ผลการวิจัย 

 1.การวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด หรือ Outer model 
 การศึกษานี้เป็นการพิจารณาปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจต่อเนื่องในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
LINE ของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
การศึกษานี้เป็นแบบจ าลอง Reflective คุณภาพแบบจ าลองพิจารณาจากความเที่ยงตรง และความ
เชื่อถือได้ของมาตรวัด ความเที่ยงตรงแบ่งเป็นความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนวัดด้วยค่าน้ าหนัก Loading ของแต่ละตัวชี้วัดที่ต้องสูงกว่า 0.50 เป็นบวก
และมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกวัดจากค่า AVE ที่ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงมีค่าต่ ากว่ารากที่สองของ AVE (Fornell &Larcker, 1981) และความเชื่อถือได้วัดด้วย 
Cronbach alpha และ Composite reliability ที่ได้ควรมีค่าสูงกว่า 0.70 
 ตารางที่ 2 และ 3 วัดความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัด ค่าน้ าหนักตัวชี้วัดทุกตัวมีค่า
เกินกว่า 0.5 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.763 ถึง 0.853 มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยัง
พิจารณาได้จากค่า AVE มีค่าตั้งแต่ 0.637 ถึง 0.713 แสดงว่ามาตราวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือน
เพราะค่า AVE ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.5 (Bagozzi & Yi, 1991) 
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกพิจารณาจาก AVE และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าต่ ากว่ารากท่ีสอง
ของ AVE จากตารางที่ 2 ตัวแปรแฝงการรับรู้ผลประโยชน์ (PERC) มีค่า AVE เท่ากับ 0.672 และ
ตารางที่ 3 รากที่สองก าลังสองของตัวแปรแฝง PERC  มีค่าเท่ากับ 0.820 ซึ่งมีค่ามากกว่าสหสัมพันธ์
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ของตัวแปรแฝง PERC กับตัวแปรแฝงอ่ืนๆทุกตัว คือ PERC-PERCEN มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.593  
PERC-SOCIAL มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.543  PERC-SATIS ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.530  PERC-
HABIT มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.466 และ PERC-INTENT ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.442  และตัวแปร
แฝงอ่ืนทุกตัวค่าสถิติที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าต่ ากว่า
รากที่สองของ AVE ทุกตัว กล่าวได้ว่าเครื่องมือวัดมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
 ความเชื่อถือได้วัดจาก Cronbach alpha และ Composite reliability ดังตารางที่ 2 ค่า 
Cronbach alpha มีค่าระหว่าง 0.715 ถึง 0.798 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ทุกตัว อาจกล่าวได้ว่า
เครื่องมือวัดตัวแปรแฝงมีความเชื่อถือได้ และเมื่อพิจารณาค่า Composite reliability จะเห็นว่าตัว
แปรแฝงทุกตัวมีค่าตั้งแต่ 0.840 ถึง 0.881 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากค่า Composite reliability ของ
ตัวแปรแฝงทุกตัวแล้วมากกว่า 0.70 ทุกตัว จึงกล่าวได้ว่ามาตรวัดของการศึกษานี้มีความเชื่อถือได้  
 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ Fornell – Larcker ส าหรับการวัดความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของมาตรฐานวัด 
2. การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง หรือ Inner model 
 สมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่แบ่งได้เป็นตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ลูกศรชี้เข้า และตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่อยู่ต้นทางลูกศร 
ตัวแปรตามอาจมีได้หลายตัว นอกจากนั้น Inner models ยังประกอบด้วยตัวแปรแทรกกลาง 
(Intervening variable) และเป็นตัวแปรตามในสมการโครสร้างด้วยหลักพิจารณาแบบจ าลองมี

  PERC PERCEN SOCIAL SATIS HABIT INTENT 
PERC 0.820 0.593 0.543 0.530 0.466 0.442 

PERCEN 0.593 0.827 0.651 0.633 0.527 0.556 
SOCIAL 0.543 0.651 0.839 0.641 0.644 0.569 
SATIS 0.530 0.633 0.641 0.798 0.589 0.585 
HABIT 0.466 0.527 0.644 0.589 0.814 0.660 
INTENT 0.442 0.556 0.569 0.585 0.660 0.844 
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คุณภาพดีในแบบจ าลองโครงสร้างคือ คือค่าน้ าหนัก Loading หรือค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path 

coefficient) และ R2 ที่ค่าสถิติทั้งสองมีค่าสูง มีนัยส าคัญทางสถิติและเป็นบวก ค่า R2 มีเฉพาะตัว 

 Loadi
ng 

P-
value 

AVE Composite 
reliability 

Cronbach 
alpha 

PERC (การรับรู้ประโยชน์)   0.672 0.860 0.756 

A1 (การใช้แอพพลิเคชั่น LINEช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสือ่สารของ
ฉัน) 

0.807 
 

<0.001    

A2 (การใช้แอพพลิเคชั่น LINEช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการชีวิตของฉัน) 0.834 <0.001    

A3 (การใช้แอพพลิเคชั่น LINEช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงที) 

0.819 <0.001    

PERCEN (การรับรู้ความเพลิดเพลิน)   0.684 0.867 0.769 

B1 (ฉันพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น LINE) 0.845 <0.001    

B2 (ฉันมีความสุขและรู้สึกสนุกในการใช้แอพพลิเคชั่น LINE) 0.835 <0.001    

B3 (การใช้แอพพลิเคชั่น LINEนี้เป็นท่ีน่าพอใจ) 0.802 <0.001    

SOCIAL (ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE)   0.703 0.877 0.789 

C1 (ฉันได้ใกล้ชิดกับเพื่อนมากขึ้นโดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE) 0.826 <0.001    

C2 (ฉันใช้เวลามากขึ้นเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านทาง 
แอพพลิเคชั่น LINE) 

0.849 <0.001    

C3 (ฉันติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ่อยมากผ่านทางแอพพลิเคช่ัน LINE) 0.841 <0.001    

SATIS (ความพึงพอใจ)   0.637 0.840 0.715 

D1 (ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจถูกต้องในการใช้แอพพลิเคชั่น LINE) 0.789 <0.001    

D2 (จากประสบการณ์ฉันพอใจกนัการใช้แอพพลิเคชั่น LINE) 0.820 <0.001    

D3 (ฉันพอใจกันแอพพลิเคชั่น LINEที่ฉันได้ดาวน์โหลด) 0.785 <0.001    

HABIT (นิสัย)   0.663 0.855 0.744 

E1 (การใช้แอพพลิเคชั่น LINEกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของฉัน) 0.823 <0.001    

E2 (ฉันติดการใช้แอพพลิเคชั่น LINE) 0.853 <0.001    

E3 (ฉันจ าเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น LINEในการท างาน) 0.763 <0.001    

INTENT (ความต้ังใจที่ต่อเนื่อง)   0.713 0.881 0.798 

F1 (ฉันตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น LINEต่อไปในอนาคต) 0.818 <0.001    

F2 (ฉันจะพยายามใช้แอพพลิเคชัน่ LINEในชีวิตประจ าวันของฉันแทนการใช้
โทรศัพท์) 

0.871 <0.001    

F3 (ฉันยังคงใช้แอพพลิเคชั่น LINEเป็นประจ า เหมือนกับท่ีท าอยู่ตอนนี้) 0.842 <0.001    
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 แปรแฝงที่ลูกศรชี้เข้าหรือคือ แปรตามตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.47 ถึง 0.55 ภาพที่ 2 
Hair.et.al.(2010) ก าหนดให้ R2 0.25 ขึ้นไปมีขนาดเล็ก 0.50 ขึ้นไปมีขนาดกลาง และ 0.75 ขึ้นไปมี
ขนาดใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ด้านความพึงพอใจ (SATIS) ด้านนิสัย (HABIT) และด้านความตั้งใจ
ต่อเนื่อง (INTENT) มีค่า R2 ขนาดกลาง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าทีไม่มีนัยส าคัญ คือเส้นทาง
การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลกระทบกับด้านความตั้งใจต่อเนื่อง กับเส้นทางความสัมพันธ์ทาง
แอพพลิเคชั่น LINE ส่งผลกระทบกับด้านความตั้งใจต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลการศึกษา 
 
โดยก าหนดให้ 
                PERC             = การรับรู้ประโยชน์ 
                PERCEN         = การรับรู้ความเพลิดเพลิน 
                SOCIAL          = ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE 
                SATIS            = ความพึงพอใจ 
                HABIT           = นิสัย 
                INTENT         = ความตั้งใจที่ต่อเนื่อง 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
         สมมุตติฐานที่ 1: ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง การศึกษา
ครั้งนี้วัดความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่ต้องการใช้แอพพลิเคชั่น Line เช่น ผู้ใช้คิดว่า
ตนเองตัดสินใจถูกต้องในการใช้แอพพลิเคชั่น LINE จากประสบการณ์ผู้ใช้พอใจกับการใช้แอพพลิเคชั่น LINE 
และผู้ใช้พอใจกันแอพพลิเคชั่น LINE ที่ตนเองได้ดาวน์โหลด ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจดังกล่าวส่งผลใน
เชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง คือผู้ใช้ตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น LINE ต่อไปในอนาคต ผู้ใช้จะ
พยายามใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในชีวิตประจ าวันของฉันแทนการใช้โทรศัพท์ และผู้ใช้ยังคงใช้แอพพลิเคชั่น 
LINE เป็นประจ า เหมือนกับที่ท าอยู่ในขณะนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim and Malhotra, 2005 พบว่าผู้



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 
The 41St National and International Graduate Research Conference 

  
 

97 

ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Line มีความประทับใจจากการที่ได้ใช้มาก่อนหน้านี้และมีความตั้งใจที่จะใช้มากขึ้นและ
ยังคงต้องการใช้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน 
          สมมุตติฐานที่ 2: นิสัยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้
วัดความจ าเป็นของการใช้แอพพลิเคชั่น Line เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น LINE กลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ ผู้ใช้ติดการใช้แอพพลิเคชั่น LINE และผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในการ
ท างาน นิสัยดังกล่าวส่งผลในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง คือผู้ใช้ตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น 
LINEต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Limayem et al, 2007 & Lee, 2014 ได้ศึกษานิสัยของผู้
ของผู้ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และยังมีความตั้งใจที่จะใช้
มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้จะพยายามใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในชีวิตประจ าวันของฉันแทนการใช้โทรศัพท์ 
และผู้ใช้ยังคงใช้แอพพลิเคชั่น LINE เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน 

สมมุตติฐานที่ 3a: การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
การศึกษาครั้งนี้วัดถึงประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่น Line ซึ่งจ่ะวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ให้มากขึ้น สอดคล้องกับ Hsiao and Yang et al, 2011 พบว่าการมีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งนี้
เทคโนโลยีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นั่นคือเทคโนโลยีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจากการท างานที่
เกี่ยวข้องในชีวิประจ าวันได้ ดังนั้น การใช้แอพพลิเคชั่น LINE จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
ของผู้ใช้  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการชีวิตของผู้ใช้  และการใช้แอพพลิเคชั่น LINE ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที การรับรู้ถึงประโยชน์ดังกล่าวส่งผลในเชิงบวกกับ
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ คือการใช้แอพพลิเคชั่น LINE กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ ผู้ใช้ติด
การใช้แอพพลิเคชั่น LINE และผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในการท างาน ผลการศึกษายอมรับ
สมมติฐาน 

สมมุตติฐานที่ 3b: การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อนิสัย เช่นการใช้
แอพพลิเคชั่น LINE ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ชีวิตของผู้ใช้ และการใช้แอพพลิเคชั่น LINE ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที 
ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน  

สมมุตติฐานที่ 3c: การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง 
ผลการศึกษาปฎิเสธสมมติฐานนี้ การใช้แอพพลิเคชั่น Line มีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ นอกจาก
การใช้แอพพลิเคชั่น LINE ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้แล้ว อีกทั้งยังคงใช้แอพพลิเคชั่น 
Line ในชีวิตประจ าวันเพ่ือความบันเทิง ความสนุกสนาน สอดคล้องกับ Childers et al, 2001 พบว่า การใช้
แอพพลิเคชั่นรวมทั้งอุปกรณ์ไอทีเพ่ือความบันเทิงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย  

สมมุตติฐานที่ 4a 4b และ 4c การรับรู้ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ กับอิทธิพลต่อนิสัย และ อิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้วัดถึง ผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น LINE  ผู้ใช้มีความสุขและรู้สึกสนุกและผู้ใช้พอใจกันแอพพลิเคชั่น LINE ที่ฉันได้ดาวน์โหลด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bauer et al, 2005 เน้นว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะใช้เป็นปกตินิสัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและความบันเทิง ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ  

 สมมุตติฐานที่ 5a และ 5b: ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ และ กับอิทธิพลต่อนิสัย การศึกษาครั้งนี้วัดถึง ผู้ใช้ได้ใกล้ชิดกับเพ่ือนมากขึ้นโดย
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ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ผู้ใช้ใช้เวลามากขึ้นเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE 
และการใช้แอพพลิเคชั่น Line คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Woisetschlager et 
al, 2011 พบว่าทั้งการใช้เทคโนโลยีจนเป็นนิสัยและการติดต่อสื่อสารกันเป็นตัวแปรส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบันและยังคงเป็นที่นิยมต่อไป และ Karaiskos et al, 2012 พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคม
ได้แก่การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการใช้เทคโนโลยีและความตั้งใจของการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ  

สมมุตติฐานที่ 5c: ความสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น LINE มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจบวกต่อเนื่อง ผลการศึกษาปฏิเสธสมมติฐานนี้ ผู้ใช้ใช้เวลามากขึ้นเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับ
เพ่ือนโดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ซึ่งจะมีผลทั้งทางบวกและทางลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wood et 
al, 2005 พบว่าการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนอย่างต่อเนื่องและมากเกินไปจะส่งผล
โดยตรงต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นละยังคงมีความเสี่ยงในการเสียเวลาการท างานมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น               
จึงปฏิเสธ สมมติฐานนี้ 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ทดสอบสมมติฐาน 
 

Hypothesis Hypothesis path Path coefficient 
(Direct effect) 

P-values Accept / 
Reject 

H1 SATIS             INTENT 0.174*** <0.001 ยอมรับ 

H2 HABIT             INTENT 0.413*** <0.001 ยอมรับ 

H3a PERC             SATIS 0.150*** 0.001 ยอมรับ 

H3b PERC              HABIT 0.128*** 0.005 ยอมรับ 

H3c PERC              INTENT 0.036 0.237 ปฏิเสธ 

H4a PERCEN            SATIS 0.298*** <0.001 ยอมรับ 

H4b PERCEN            HABIT 0.133*** 0.004 ยอมรับ 

H4c PERCEN            INTENT 0.171*** <0.001 ยอมรับ 

H5a SOCIAL            SATIS 0.405*** <0.001 ยอมรับ 

H5b SOCIAL            HABIT 0.505*** <0.001 ยอมรับ 
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H5c SOCIAL            INTENT 0.071 0.075 ปฏิเสธ 

*** หมายถึง p  .01, ** หมายถึง p  .05,  * หมายถึง p  .10   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น LINE สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคหรือกลุ่มตัวอย่าง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าใจในประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น LINE เป็นอย่างมาก เช่น
แอพพลิเคชั่น LINE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร  เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
และการรับรู้ความเพลิดเพลิน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการชีวิตของผู้ใช้เป็นอย่าง
มาก ดังนั้นหารผู้ใช้ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่น Line แล้ว ก็ควรมุ่งเน้นให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ให้เต็มที่ เช่น ใช้ในการตลาดสร้างแบรนด์ (Brand Marketing) ส าหรับลูกค้าที่นิยม
ใช้ Mobile Phone หรือการสร้างตราสินค้าของตลาดที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้ชอบแชท 
และใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจ าอยู่แล้ว 

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ใน แอพพลิเคชั่น LINE และรู้สึกม ี
ความสุขสนุกสนานในการใช้ แอพพลิเคชั่น LINE เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น
แอพพลิเคชั่นที่สร้างมา ยังคงตั้งใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ และ LINE เองก็คงจะยังเป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อความอันดับต้นๆ ในใจผู้บริโภคไปได้อีกนาน 
 อภิปรายผล 

1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
ของผู้บริโภคต่อความตั้งใจ ต่อเนื่องในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ได้แก่ความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kim and Malhotra, 2005 พบว่าผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Line จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจอย่างมาก นอกจากนี้สื่อสารผ่าน Line สามารถสนทนาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก็
ได้และยังมึข้อดีอีกคือสามารถ ส่งรูปภาพ หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนได้อีกด้วยรวมทั้งสามารถ
น ามาใช้ร่วมกับรายได้อีกมากมาย เช่น line TV, line tool, line brush เป็นต้น 

2. นิสัยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความตั้งใจต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญ รับรู้ถึง
ประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอิทธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Limayem et al, 2007 & Lee, 2014 ได้ศึกษานิสัยของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่จะ
ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น Line นกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือใช้ในการท างาน ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่นอกเหนือจากการโทร
พูดคุยกันแล้ว มันยังสามารถส่งไฟล์งานที่ท าหรือต้องการน าเสนอทั้งแบบ  รูปภาพและวิดีโอได้อย่าง
สะดวกง่ายดายขึ้น และการเข้าถึงก็ง่ายสามารถใช้งานได้ง่ายส าหรับทุกวัย ซึ่งจากข้อดีที่กล่าวมานี้
สามารถท าให้กลายเป็นช่องทางในการท าการตลาด การค้า การโปรโมทต่างๆได้ง่ายขึ้น ไม่รวมแต่
ประโยชน์เฉพาะด้านการท างานเท่านั้น แอพพลิเคชั่น Line ยังมีประโยชน์ด้านความเพลิดเพลินเช่น
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การได้รับข่าวสารต่างๆมากมายทั้งศิลปินดารา รายการโทรทัศน์ ร้านค้าดังๆ สอดคล้องกับ Childers 
et al, 2001 พบว่าการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิง 

3. นอกจากข้อดีที่กล่าวมาแล้ว การใช้แอพพลิเคชั่น Line ยังมีข้อเสียเช่นการเสพติดการแชท
ในเวลาท างานซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อเรื่องประสิทธิภาพของงานอย่างแน่นอน ยังมีข้อเสียซ่ึงเป็นผลจาก
การเสพติดการแชทคือการไม่สนใจสิ่งอ่ืนๆ รอบตัวท าให้การสื่อสารกับคนรอบข้างนั้นด้อยลง และถ้า
หารผู้ใช้ใช้เวลาไปกับการใช้แอพพลิชั่น Line เพ่ือการบันเทิงมากไป ก็จะส่งผลเสียต่อหน้าที่ประจ าได้ 
สอดคล้องกับ Childers et al, 2001 ได้ท าการศึกษาถึงผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Line ยังคงใช้เพ่ือความ
บันเทิงซ่ึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น LINE 

เป็นต้น อาจจ าแนก 
ประเภทการใช้บริการ LINE  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล หรือจ าแนกตามกลุ่มลักษณะอาชีพ ทั้งนี้
เพ่ือผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการ ให้บริการให้สอดคล้องตรงกับประเภท
การใช้บริการแอพพลิเคชั่น LINE ได้ตามกลุ่มที่จ าแนกไว้ 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาควรศึกษาถึงข้อดีร่วมกับข้อเสียของการใช้
แอพพลิเคชั่น LINE ทั้งนี ้

เนื่องจากผู้วิจัยส่วนมากจะศึกษาแต่เฉพาะข้อดี ดังนั้นการศึกษาถึงข้อเสียของการใช้แอพพลิเคชั่น  
LINE จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้ให้บริการ รัฐบาล หรือนายจ้าง จะ
มีนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเสียดังกล่าวขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์
จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน (2) ศึกษาความ
เข้าใจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ จากการใช้แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์
การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าว
ภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และระยะที่  2 การศึกษาความเข้าใจและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ จากการใช้แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าว
ภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่ างแบบง่าย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่               
1. แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน 2. แบบวัดความเข้าใจของผู้ประกอบการ และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1.แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้า
แรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน มีจ านวน 2 ตอน แบ่งการด าเนินการผลิต
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 2.โดยผู้ประกอบการที่รับชมมีความเข้าใจและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ: แอนิเมชัน, ผู้ประกอบการ, การประชาสัมพันธ์,  แรงงานต่างด้าว 
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ABSTRACT 
 This research is the research and development aiming 1) to develop the simulation 
animation to publicizing of import foreign workers under MOU with the Ministry of Labor, and 2) 
to study the understanding and satisfaction of entrepreneurs after using this simulation 
animation. This research was conducted as two stages. The first stage was to develop simulation 
animation to publicize of import foreign workers under MOU with the Ministry of Labor. The 
second stage was to study the result of using simulation animation to publicize of import foreign 
workers. This research used random sampling of 100 participants from entrepreneurs in Bangkok. 
The instruments used in this study were 1) the simulation animation to publicize of import 
foreign workers under MOU with the Labor Ministry, and 2) the measuring cognitive tests for 
entrepreneurs and 3) the questionnaires of the satisfaction of entrepreneurs. The statistic analysis 
was number, percentile, average and standard deviation. 

The findings indicated that 1) the simulation animation to publicizing of import foreign 
workers under MOU with the Ministry of Labor comprised two episodes. Moreover, it has been 
produced as three steps. 2) The entrepreneurs who watched the simulation animation 
extremely understood and satisfied with it. 
 
Keywords: Animation, Enterpreneur, Public relations, Foreign Worker 
 

บทน า 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการฝึก เพ่ือปรับปรุงความสามารถทางเทคนิค และฝีมือคนงานขึ้นในกรมแรงงาน 
ในส่วนของการด าเนินงานด้านพัฒนาอาชีพนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ขึ้นมาดูแลให้
ค าแนะน าปรึกษาการด าเนินงานฝึกอาชีพด้วย ซึ่งในระยะเวลาต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อ 
และยกฐานะขึ้นเป็น คณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2511 (ที่มา : http://www.mol.go.th/anonymouse/history_department) โดยปัญหาการน าเข้า
แรงงานต่างด้าว ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไข โดยมีจุดประสงค์หลักคือการจัดระเบียบให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เพราะนอกจากการเข้ามา
ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายแล้ว การเข้ามาของแรงงานเหล่านี้ยังกระทบต่อความมั่นคง ในแง่ที่มีการเชื่อมโยงกับ
การค้ามนุษย์อีกด้วย โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการไม่เข้าใจถึงรายละเอียด ขั้นตอนการเตรียม
เอกสารต่างๆ ตลอดจนข้อกฎหมายต่าง  ๆที่มีความเกี่ยวข้อง ความยุ่งยากและซับซ้อน จนก่อให้เกิดปัญหาการ
น าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบน าเข้าชาวต่างด้าว การยื่นและตรวจสอบเอกสารไม่
ครบถ้วน เป็นต้น ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้คณะผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์
จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้กับผู้ประกอบการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ถูกต้องให้แก่
ผู้ประกอบการที่ต้องการน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่าง
ด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
 2. เพ่ือศึกษาความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ จากการใช้แอนิเมชันแบบ
สถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

 
วิธีการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 การพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่าง
ด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จ านวน 2 ตอน ด าเนินการผลิตทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 Pre Production ได้แก่ เขียนเรื่อง (Story) การผลิตสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ขั้นตอนการ
น าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส าหรับนายจ้าง (ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์)               
การออกแบบ (visual design) เริ่มออกแบบตัวละคร แบบฉาก สี และลักษณะของประกอบฉาก เป็นต้น และท า
บทภาพ (Story Board) การศึกษาข้อมูลขั้นตอนเพ่ือน ามาเขียนบทและเรียบเรียงเป็นบทภาพ   
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอน Pre Production 
  1.2 Production ได้แก่ วางผัง (layout) ได้แก่ การก าหนดมุมภาพและต าแหน่ง
ของตัวละครอย่างละเอียด และในแต่ละช็อตภาพนั้น ตัวละครจะต้องเคลื่อนไหว หรือแสดงสีหน้า
อารมณ์ จากนั้นท าให้เคลื่อนไหว (animate) ได้แก่ ท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามบทในแต่ละฉาก 
และก าหนดในแต่ละวินาทีของตัวละครหรือสิ่งของในฉากมีการเปลี่ยนต าแหน่งหรืออิริยาบถ  และใส่
ฉากหลัง ได้แก่ การเพ่ิมฉากช่วยเสริมอารมณ์ของผู้ชม และการใส่สีและแสงที่ต่างกัน 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอน Pro Production 
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  1.3 Post Production ได้แก่ การประกอบภาพรวม (compositing) การน าภาพและ
เสียงมาประกอบให้ตรงกัน และใส่ดนตรีและเสียงประกอบ (music and sound effects) การน า
เสียงเพลงมาประกอบให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ยื่นแจ้งความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตอนที่ 2 การตรวจวีซ่าและการขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอน Post Production 
 

 ระยะที่  2 การศึกษาความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ จากการใช้
แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน จากผู้ประกอบการที่มาติดต่อกระทรวงแรงงาน จ านวน 100 คน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้แบบวัดความเข้าใจแบบมาตราส่วนประกอบด้วย 5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ และ
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประกอบด้วย 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ จากนั้นน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความเข้าใจของผู้ประกอบการ จากการใช้แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลอง
เพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
 

รายการประเมิน  S.D ระดับ
ความ
เข้าใจ 

1. ภาพการ์ตูนและภาพประกอบในสื่อมีความเหมาะสมสวยงาม 4.95 0.324 มากที่สุด 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการน าเข้าแรงงานต่างด้าว
ภายใตM้OU 

4.89 0.435 มากที่สุด 

3. สื่อที่ผลิตขึ้นสามารถบอกข้ันตอนการน าเข้าแรงงงานต่างด้าวภายได้ 
MOU ได้เข้าใจง่ายและชัดเจน 

4.88 0.421 มากที่สุด 
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รายการประเมิน  S.D ระดับ
ความ
เข้าใจ 

1. ภาพการ์ตูนและภาพประกอบในสื่อมีความเหมาะสมสวยงาม 4.95 0.324 มากที่สุด 
4. สื่อที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน 4.83 0.528 มากที่สุด 
5. น้ าเสียงของผู้บรรยายมีน้ าเสียงที่ชัดเจนพูดถูกต้อง ง่ายต่อการฟัง 4.75 0.643 มากที่สุด 
6. หลังจากท่ีท่านได้รับชมสื่อแล้วท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อท่าน 4.69 0.721 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.512 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการมีความเข้าใจแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83 , 
S.D = 0.512 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพการ์ตูนและภาพประกอบ
ในสื่อมีความเหมาะสมสวยงามมากที่สุด (  =4.95 , S.D = 0.324 )  รองลงมา ได้แก่ รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้MOU (  =4.89 , S.D = 0.435) ถัดมา 
ได้แก่ สื่อที่ผลิตขึ้นสามารถบอกขั้นตอนการน าเข้าแรงงงานต่างด้าวภายได้ MOU ได้เข้าใจง่ายและ
ชัดเจน (  =4.88 , S.D = 0.421) สื่อที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน (  =4.83 , S.D = 
0.528) น้ าเสียงของผู้บรรยายมีน้ าเสียงที่ชัดเจนพูดถูกต้อง ง่ายต่อการฟัง (  =4.75 , S.D = 0.643) 
และหลังจากที่ท่านได้รับชมสื่อแล้วท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อท่าน (  =4.69 , S.D = 0.721) 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ จากการใช้แอนิเมชันแบบสถานการณ์
จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

รายการประเมิน  S.D ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. เสียงประกอบช่วยเพิ่มความน่าสนใจดึงดูดให้ชวนติดตาม 4.68 0.472 มากที่สุด 
2. ตัวละคร รูปภาพ สี ที่น ามาใช้ออกแบบได้อย่างสวยงามสะดุดตา
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.56 0.542 มากที่สุด 

3. น้ าเสียงของผู้ด าเนินเรื่องท าให้น่าติดตาม ชวนฟัง 4.48 0.573 มากที่สุด 
4. เนื้อหาที่น าเสนอมีความชัดเจน มีการเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย 4.46 0.643 มากที่สุด 
5. เทคนิคด้านกราฟิกที่ใช้ เช่น การเคลื่อนไหว การย่อขยาย การขยับ
ท่าทางต่างๆ ช่วยเพ่ิมอรรถรสในการรับชม 

4.36 0.591 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.564 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้สื่อแอนิเมชันแบบสถานการณ์
จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU รว่มกับกระทรวงแรงงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50 , S.D = 0.564)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจเสียง
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ประกอบช่วยเพ่ิมความน่าสนใจดึงดูดให้ชวนติดตามมากที่สุด ( = 4.68 , S.D = 0.472)  รองลงมา 
ได้แกต่ัวละคร รูปภาพ สี ที่น ามาใช้ออกแบบได้อย่างสวยงามสะดุดตาเหมาะสมกับเนื้อหา( = 4.56 , 
S.D = 0.542) ถัดมา ได้แก่ น้ าเสียงของผู้ด าเนินเรื่องท าให้น่าติดตาม ชวนฟัง( = 4.48 , S.D = 
0.573) เนื้อหาที่น าเสนอมีความชัดเจน มีการเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย( = 4.46 , S.D = 0.643) และ
เทคนิคด้านกราฟิกที่ใช้ เช่น การเคลื่อนไหว การย่อขยาย การขยับท่าทางต่างๆ ช่วยเพ่ิมอรรถรสใน
การรับชม( = 4.36 , S.D = 0.591) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาแอนิ เมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน มีจ านวน 2 ตอน มี
ด าเนินการผลิตทั้ งหมด 3 ขั้นตอน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้ประกอบการที่มาติดต่อ
กระทรวงแรงงาน โดยผู้ประกอบการที่รับชมมีความเข้าใจและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. ผู้ประกอบการมีความเข้าใจแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้า
แรงงานต่างด้าวภายใต้ MOUในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83 , S.D = 0.512 ) เนื่องจาก
การที่ผู้ประกอบการได้รับการชมแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้า
แรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่อง ขั้นตอนที่ 1 ยื่น
แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ในกรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา และขั้นตอนที่ 2 การตรวจวี
ซ่าและการขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวในเนื้อหามีสะดวก ประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร โดย
ไม่ต้องมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะมาสอบถาม การชมแอนิเมชันแล้วก็สามารถจัดเตรียมเอกสารมา
จากบริษัทได้ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ คลองข่อย (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนานิทานการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจเรื่องความ
พอเพียงจากการดูนิทานการ์ตูนแอนิ เมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียง เพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกัน 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีสื่อแอนิเมชันของธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล (2547) ที่กล่าวถึงข้อดีของ
การใช้สื่อแอนิเมชันที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเข้าใจ
ตรงกัน เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นเนื้อหาที่ต้องการสื่อผ่านทางภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเอ้ือต่อการ
แสดงรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการศึกษาภายในบทเรียน ได้ชัดเจนมากกว่าจะเป็นเพียงตัวหนังสือหรือ
เป็นภาพนิ่ง การสร้างงานแอนิเมชัน เป็นการรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งศาสตร์ทุกแขนง
แบบจ าลองรูปภาพ รวมถึงวัสดุกราฟิกในงาน แอนิเมชัน ที่น ามาใช้ในสื่อการเรียนการสอนจะต้องมี
ความเหมาะสมในการให้รายละเอียดและแสดงข้อมูลหรือสารที่ต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจได้ตรงกันใน
ฐานะของสื่อท่ีดี 

2. ผู้ ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้ แอนิ เมชันแบบสถานการณ์ จ าลองเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.50 , S.D = 0.564) เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้
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แอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับเสียง ภาพ และตัวละครที่มีส่วนประกอบให้มีส่วนช่วยด้านความสนใจให้
หน้าชม เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน การใช้สีให้ได้น่าสนใจจูงใจ สามารถชมได้ทั้งทุกวัย ทุกประเทศ 
เนื่องการให้สัญลักษณ์ที่ภาพประกอบเป็นสากลรู้จักทุกประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา
สินี นิรมลพิศาล และ ณัฐพล ร าไพ (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูน
แอนิเมชั่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พบว่า ผลจาก
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจทางด้านรูปแบบการน าเสนอ และความพึงพอใจ 
ในด้านเนื้อหาการเรียนอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกนั 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนาสื่อ รวมถึงขอบคุณคุณเจนจิรา เดชะรัฐ นักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ กระทรวงแรงงาน ที่ให้ข้อมูล ค าแนะน า และข้อติชมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลงาน และ
ท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิจัยในครั้งนี้ข้อความกล่าวขอบคุณผู้
มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
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ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

 
RESULTS OF SERVICES QUALITY MANAGEMENT OF THA CHANG SUBDISTRICT  

MUNICIPALITY, WISET CHAI CHAN DISTRICT, ANG THONG PROVINCE         
 

โชคนิธิ  ทองสุข1 และ ประสารโชค  ธุวะนุติ2  
Chokenithi  thongsuk1 and Prasarnchoke Thuvanuti2 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และ 3) ศึกษาผลการเปรียบเทียบ
จัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คน ที่เลือกจาก
ประชากรที่เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ การให้บริการอย่าง
ปลอดภัย รองลงมา คือ การให้บริการที่รวดเร็ว, การเข้าถึง/ความสะดวก, ความง่ายต่อการเข้าใจ 
และด้านที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการเป็นอันดับสุดท้าย คือ การ
บริการอย่างถูกต้อง  
        2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกับผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดองค์กร                
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(r = .570) การประสานงาน (r = .564) การวางแผน (r = .555) การรายงาน (r = .545) การ
อ านวยการ (r = .522) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (r = .407) และด้านงบประมาณ (r = .380)       
        3) ผลการเปรียบเทียบจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
ท่าช้างที่มีเพศต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการเข้าถึง/ความสะดวก และด้านความง่ายต่อการเข้าใจไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านการ
บริการอย่างถูกต้อง การให้บริการที่รวดเร็ว และการให้บริการอย่างปลอดภัย มีผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลท่าช้างที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์, การบริหารจัดการ, เทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the results level of 

services quality management of Tha chang subdistrict municipality, Wiset Chai Chan 
district, Ang Thong province, 2) study the relationship between the executives 
authority and the results of services quality management of Tha chang subdistrict 
municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province, and 3) propose the 
guidelines for  services quality management of Tha chang subdistrict municipality, 
Wiset Chai Chan district, Ang Thong province. This study was a quantitative research 
for the sample of  370 respondents from the population of people who lived in 
Thachang subdistrict municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province, 
following Taro Yamane’s formula. The sample was selected by stratified simple 
random sampling. The tool for data collection was a rating scale questionnaire. The 
statistics used to analyze the data consisted of percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one way ANOVA and Pearson product moment correlation 
coefficient. 

The research findings were as follows: 
 1) The results level of services quality management of Tha chang 

subdistrict municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province were, overall, at 
a high level ( X =3.64) considering in each aspect found that the highest mean was 
the safety services, followed by the speedily services, the accessibility and 
convenience, easy to understanding and the accurate services.  

 2) The relationship between the executives authority and the results 
of services quality management of Thachang subdistrict municipality, Wiset Chai Chan 
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district, Ang Thong province found that the overall were at a moderate level and 
ranked from the high to low as following, the organizing (r = .570), the coordinating    
(r = 564), the planning (r =.555), reporting (r =.545), directing (r =.522), staffing           
(r = .407) and budgeting (r= .380).   

 3) The comparison of service quality management of Tha chang 
subdistrict municipality, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province were classified 
by personal factors. The results showed that there was no significant difference in 
the quality of service, accessibility and Intelligibility whereas there was significant 
difference in the properly, fast and safety of the service quality management of Tha 
chang subdistrict municipality who were different in gender at statistical significance 
level of 0.05. Furthermore, there was no significant difference in the all factors of 
service quality management of Tha chang subdistrict municipality who were different 
in age, status, education level, occupation and monthly income. 

 
Keywords: Result, Management, Tha chang subdistrict municipality 
 

บทน า 
 โลกในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
กันสูง การสร้างศักยภาพของระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีด
ความสามารถรวมทั้งมาตรฐานการท างานให้สูงเทียบเท่าระดับสากล ภายใต้แผนปฏิรูประบบการ
บริหารภาคผลักดันให้ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย และการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริหารตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2545 ได้บัญญัติ ให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่
การวัดผลการปฏิบัติงาน (performance measurement) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
ลักษณะนี้ เพราะหากไม่สามารถวัดผลงานได้ เราก็ไม่สามารถปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นได้        
การเทียบงาน (benchmarking) เป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน กระบวนการท างานโดยเทียบวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) คุณภาพการให้บริการ (service quality) เป็นการยกระดับคุณภาพ
ของการบริหารให้ผู้รับบริการพอใจการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (performance auditing) เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล การประเมินผลโครงการ (program evaluation) เป็น
การพิสูจน์ความส าเร็จของโครงการ และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ การมอบ
อ านาจและให้อิสระในการท างาน (devolution and autonomy) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับต้นให้ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา การวางแผน
องค์การและแผนกลยุทธ์ (corporate and strategic planning) เป็นการสร้างความเกี่ยวโยงในการ
ท างานทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ละเลย ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวและการท าสัญญา
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ผลการปฏิบัติงาน (performance contracting) เป็นการสร้างการต่อรองในการก าหนดผลสัมฤทธิ์ 
เงื่อนไขการปฏิบัติงานและสิ่งตอบแทนในระบบราชการ(ทิพาวดี เมฆสวรรค์,2543:6) จะเห็นได้ว่า ทุก
ส่วนราชการที่จะท าภารกิจใดต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนั้นเพ่ือให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน มีการแสดงผลลัพธ์ให้ เห็นได้ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างใน
ภารกิจนั้น มีกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการรับรู้ผลส าเร็จของงานนั้นมีกรอบ
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการรับรู้ผลส าเร็จของงานนั้นว่าเกิดขึ้นจริงตามเป้าหมายได้
เพียงใด  
 เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 5,057 คน มีหน้าที่ในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์และสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการให้บริการยังเกิดปัญหาหลาย
ประการ เช่น ปัญหาความขาดตกบกพร่องในการให้บริการประชาชนของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ค่อยต้อนรับ ชอบดุด่าว่ากล่าวประชาชน ขี้โมโห โทโสฉุนเฉียว มา
ขอรับบริการไม่เลือกเวลา หน้าตาบึ้งตึง ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส แบบฟอร์มของเอกสารมีความซับซ้อน 
เครื่องใช้ส านักงานไม่เพียงพอ เทคโนโลยีที่ให้บริการยังไม่ทันสมัย การติดต่อขอรับบริการมีความล่าช้า 
เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นในการให้บริการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ยังไมช่ัดเจน เป็นต้น  
 จากความส าคัญของปัญหาข้างต้นท าให้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็น
ข้อมูลและใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกับผลสัมฤทธิ์ของ      
การบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 
 3.เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่เชื่อถือจึงได้ก าหนดขั้นตอนในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง อ า เภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง  จ านวน 5,057  คน  
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 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อยู่ในเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง จ านวน 370 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จ านวน 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้าน
คลองนมโค/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้านสี่ร้อย/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้านท านบ/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้าน
ท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้านท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้านลาดเป็ด/ต าบลท่าช้าง ชุมชนบ้านสี่
ร้อย/ต าบลสี่ร้อย ชุมชนบ้านท่าช้าง/ต าบลลี่ร้อย และชุมชนบ้านท านบ/ต าบลสี่ร้อย กรณีประชากร
กลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 โดยใช้สูตรสัดส่วนของ Yamane และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(stratified sampling) โดยท าการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ตามชุมชน 9 ชุมชน จากนั้นท าการ
เลือกขนาดของตัวอย่าง โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองดังตารางที่ 1 

 
ล าดับที่ ชุมชน ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองนมโค/ต าบลท่าช้าง 562 41 
2 หมู่ที่ 2 บ้านสี่ร้อย/ต าบลท่าช้าง 319 23 
3 หมู่ที่ 3 บ้านท านบ/ต าบลท่าช้าง 685 50 
4 หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง 314 23 
5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าช้าง/ต าบลท่าช้าง 1,122 82 
6 หมู่ที่ 6 บ้านลาดเป็ด/ต าบลท่าช้าง 981 71 
7 หมู่ที่ 4 บ้านสี่ร้อย/ต าบลสี่ร้อย 114 10 
8 หมู่ที ่5 บ้านท่าช้าง/ต าบลลี่ร้อย 523 38 
9 หมู่ที่ 7 บ้านท านบ/ต าบลสี่ร้อย 437 32 

รวม 5,057 370 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง     
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 3.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่า
ช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 1.การวางแผน  2.
การจัดองค์การ 3.การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 4.การอ านวยการ 5.การประสานงาน  6.การรายงาน  
7.งบประมาณ  
  ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย 1.การเข้าถึง/ความสะดวก  2.ความง่ายต่อการเข้าใจ  3.การบริการอย่างถูกต้อง 4.การ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 5.การให้บริการอย่างปลอดภัย 
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 4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งจัดท ามาจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องโดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นการตรวจ
คุณภาพความเที่ยงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามในแต่ละข้อ
ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดย
คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 
น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป  และน าไป
ทดลองใช้ (try out) กับบุคคลที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 อ้างถึงใน 
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543:123) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันของค าถามทั้งฉบับ .93 

5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าหลักสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี เชฟเฟ่ ทดสอบนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (pearson’s correlation coefficient) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย โดยปกติจะมีค่าอยู่
ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ   หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก   หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0    หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังนี้ 
  0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
  0.30 - .070  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นเพศชาย จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 55 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมา 
มีอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 มีสถานภาพโสด จ านวน 218 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 58.92 รองลงมา มีสถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32. มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 49.73 รองลงมา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.30 รองลงมา มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 มีรายได้ต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาทจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46 รองลงมา มีรายได้ ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.64) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึง/ความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ 
เวลาที่ใช้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ  (x̄ = 3.84) รองลงมา คือ อยู่ในสถานที่ที่
ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก (x̄ = 3.63) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการ
ให้บริการอันดับสุดท้าย คือ ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อน      
(x̄ = 3.48) ตามล าดับ     
 ด้านความง่ายต่อการเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ แบบฟอร์มของเอกสาร ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน  (x̄ = 3.75)  รองลงมา คือ เทศบาลปรับปรุงวิธีการ
ท างานหรือใช้อุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้สะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ  (x̄ = 3.61) และข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่สื่อความ ท าให้
ผู้ใช้บริการเข้าใจและได้รับค าตอบในข้อสงสัยได้อย่างกระจ่างชัด (x̄ = 3.55) ตามล าดับ 
   ด้านการบริการอย่างถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก   ( x̄ = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ 
ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถหรือสมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ ถูกต้องเหมาะสม ( x̄ = 3.68) รองลงมา 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือการให้บริการใดๆ ต้องถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มารับ
บริการ (x̄ = 3.65, S.D. = .97) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการ
ให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ให้การบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (x̄ = 3.22) ตามล าดับ 
   ด้านการให้บริการที่รวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อ
ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่าง
ตรงต่อเวลา (x̄ = 3.89) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมอยู่ให้บริการตลอดเวลา  (x̄ = 3.73) 
และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (x̄ = 3.58) ตามล าดับ 
 ด้านการให้บริการอย่างปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ 
ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เทศบาลจัดสภาพพ้ืนที่
การท างานให้เป็นมาตรฐานตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีความปลอดภัยสูงสุด ( x̄ = 3.89)
รองลงมา คือ เทศบาลมีระบบรักษาความปลอดภัย (x̄ = 3.65) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการ
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บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลอยู่ในบริเวณที่ปราศจากอันตราย 
ความเสี่ยงภัยหรือปัญหาต่างๆ (x̄ = 3.58) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 ปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
(x̄ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
สูงสุด คือ ลักษณะแผนงานของเทศบาล มีก าหนดการครอบคลุมทั้งองค์กร ( x̄ = 3.87) รองลงมา คือ 
เทศบาลมีการจัดท าแผนงาน และได้ก าหนดกรอบแนวทางการท างานไว้อย่างชัดเจน (x̄ = 3.69) และ
ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีการ
ก าหนดระเบียบในการท างานขององค์กรอย่างเหมาะสม (x̄  = 3.56) ตามล าดับ 
  ด้านการจัดองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เทศบาลจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้
ชัดแจ้ง (x̄ = 3.78) รองลงมา คือ เทศบาลมีการจัดแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้
ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ ( x̄ = 3.69) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลก าหนดโครงสร้างขององค์กรไว้อย่าง
เหมาะสม (x̄ = 3.67) ตามล าดับ 
 ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ ข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เทศบาลมีการ
พิจารณาเรื่องความดีความชอบ และสวัสดิการ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ
บริหาร (x̄ = 3.61) รองลงมา คือ เทศบาลมีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้งบุคคลใหม่ และ
บุคลากรเก่า (x̄ = 3.54) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
อันดับสุดท้าย คือ เทศบาลด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่
หน่วยงาน (x̄ = 3.36) ตามล าดับ  
 ด้านการอ านวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด (x̄ = 3.95) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดลักษณะงาน รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีปฏิบัติให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (x̄ = 3.63) และข้อ
ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารใช้อ านาจ
หน้าที่จูงใจให้เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ( x̄ = 3.47) 
ตามล าดับ 
 ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ เทศบาลมีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  (x̄ = 3.98)  รองลงมา คือ เทศบาลมี
ระบบของความร่วมมือที่ดี กระตุ้นให้สมาชิกภายในองค์กรมีความเต็มใจ จะร่วมมือในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน (x̄ = 3.73) และข้อที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
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อันดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกัน ในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น (x̄ = 3.63) ตามล าดับ 
 ด้านการรายงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ มีการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ท างานหรือการแก้ปัญหา โดยการบันทึก การวิจัย และการตรวจสอบ (x̄ = 4.05) รองลงมา คือ 
เทศบาลมีเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีในการรายงานผลการด าเนินงานการ ( x̄ = 4.03) และข้อที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ มีการแจ้งให้ผู้บริหาร
ตามล าดับชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ (x̄ = 3.93) ตามล าดับ 
 ด้านงบประมาณ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ การเบิกจ่ายของเทศบาลทุกประเภท 
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ ( x̄  = 4.05) รองลงมา คือ โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ด าเนินงานภายใต้ระเบียบที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ (x̄  = 4.04) และข้อที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีกระบวนการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (x̄  = 3.31) ตามล าดับ  
    ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 การทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง เพศหญิงมีระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.69) ส่วนเพศชายมีระดับความ
คิดเห็นการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.52) และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าช้าง ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
เข้าถึง/ความสะดวก (sig = .080) และด้านความง่ายต่อการเข้าใจ (sig =.929) ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการบริการอย่างถูกต้อง (sig = .002) การให้บริการที่รวดเร็ว (sig =.023) และการให้บริการอย่าง
ปลอดภัย (sig = .046) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และประชาชนที่มีอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการคุณภาพการให้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่า
ช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างอ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อันดับแรก คือ การ
ให้บริการอย่างปลอดภัย การให้บริการที่รวดเร็ว การเข้าถึง/ความสะดวก ความง่ายต่อการเข้าใจ และ 
การบริการอย่างถูกต้อง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านการเข้าถึง/ความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาล
อยู่ในพ้ืนที่ที่ผู้ขอรับบริการไปมาสะดวก เวลาเปิดปิดให้บริการเป็นเวลาที่เหมาะสม และการขั้นตอน
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การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวิศนา ทับทิม (2556: บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโ ลก 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัด
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ คือ ด้านการเข้าถึงบริการ  
   ด้านความง่ายต่อการเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แบบฟอร์ม
การขอรับบริการต่างๆ มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เป็นภาษาราชการที่เรียบง่าย และผู้ขอรับบริการ
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประมุข อินทแพทย์ (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
อยู่ในระดับมาก  
 ด้านการบริการอย่างถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
มีความสามารถในการให้บริการ มีความสามารถรอบรู้ และข้อมูลที่แจงให้ผู้ขอรับบริการเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์ ลอลิเลิศ (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
ให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ใน
ระดับดี ด้านที่มีระดับคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 
รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  
  ด้านการให้บริการที่รวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่สม่ าเสมอ และมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าลิน เทียมแก้ว (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว รองลงมา ได้แก่ ให้บริการด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดีและมีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และผู้ให้บริการมีความเข้าใจในความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ด้านการให้บริการอย่างปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
เทศบาลมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีสถานที่ท างานที่
สะอาด เป็นระเบียบ รวมทั้งมีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของน้ าลิน เทียมแก้ว (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีแผ่นป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์และหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสืออย่างชัดเจน 
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   ปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อันดับแรก 
คือ ด้านการรายงาน รองลงมา คือ งบประมาณ การประสานงาน การจัดองค์การ การวางแผน การ
อ านวยการ และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านการวางแผน มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรได้
มีการวางแผนงานและก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยก าหนดแผนงานให้มี
ลักษณะครอบคลุม และมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักการ
บริหารของลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick,1937: 13 อ้างถึง
ใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544:22) การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท า
อะไร ในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการ
ส าคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร  
 ด้านการจัดองค์การ ม ีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การจัด
องค์การของเทศบาล ด าเนินการโดยการจัดแบ่งงาน พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม ตลอดจนก าหนดงานควบคุมและการบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วย สอดคล้องกับหลักการของดาฟฟ์ (Daff, 2006 อ้างใน สาคร 
สุขศรีวงศ์, 2550: 26-27) ที่อธิบาย การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่ง
แผนงาน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดบุคลากรปฏิบัติงานของทาง
เทศบาลนั้นยังไม่ดีเท่าควร เพราะปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นรูปแบบระบบแบบเครือ
ญาติ แบบพวกพ้อง หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ต่อกัน การควบคุมหรือสั่งการก็จะเกิดความเกรงใจ 
ดังนั้นควรจัดท าระบบและแผนการพัฒนาบุคลากรต าแหน่งต่างๆ อย่างยุติธรรม ซึ่งลูเธอร์ กูลิค และ
ลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick,1937: 13 อ้างถึงใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์ , 
2544:22) การด าเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้งบุคคลใหม่ และบุคลากรเก่า มี
การพิจารณาเรื่องความดีความชอบ และสวัสดิการ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของ
กระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแล
ผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงาน
ใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน  
 ด้านการอ านวยการ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในการด าเนินงานกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดลักษณะงาน และมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
รวมทั้งหาวิธีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ สอดคล้องกับลูเธอร์ กูลิค และลินดัล 
เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick,1937: 13 อ้างถึงใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544:22) 
อธิบายว่า การอ านวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารและเป็นบทบาทที่
ส าคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
องค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้การสั่งการเป็น
การตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือด าเนินการในลักษณะใด
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ลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การก็ได้ในการสั่งการนั้นผู้บริหารอาจสั่ง
การได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา 
 ด้านการประสานงาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กร
มีการท างานและการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเต็มใจร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับลูเธอร์ 
กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick,1937: 13 อ้างถึงใน พิมลจรรย์ 
นามวัฒน์ , 2544:22) อธิบายว่า การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประสานงานเป็นขั้นหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้ทุก
หน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วัตถุประสงค์ ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามก าหนดเวลาและสถานที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าในเวลาใด ใครท า
อะไร ที่ไหน และท าอย่างไร เป็นการสะดวก ทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ของการผลิตและผลผลิตต่อไป 
 ด้านการรายงาน  ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ในการปฏิบัติงานมีการรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเรียงตามล าดับชั้น เพ่ือจะได้ทราบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
สอดคล้องกับลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick,1937: 13 อ้าง
ถึงใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544:22) อธิบายว่า การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานผล
การปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารนั้นผู้บริหารจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การ
ประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมาย
ให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่เพียงใด มีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผล
การปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการประเมินผล
งานขององค์การ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 
 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และด าเนินงาน
ภายใต้ระเบียบที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and 
Lyndal Urwick,1937: 13 อ้างถึงใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์ , 2544:22) อธิบายว่า งบประมาณ 
(budgeting) หมายถึง การบริหารงานที่ผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  
 สมมติฐานที่ 1 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการที่รวดเร็ว ด้านการเข้าถึง/ความสะดวก ด้านความง่ายต่อการเข้าใจ และด้านการบริการ
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อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การให้บริการเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี และเป็นที่พอใจแก่ผู้ขอรับบริการนั้นต้อง
ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีศักยภาพในด้านความรู้เชิงวิชาการ มีความสุภาพนอบน้อม 
และมีกริยามารยาทที่เหมาะสม 2) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความน่าเชื่อถือไม่ยุ่งยาก 
และ3) สถานที่ที่ให้บริการต้องมีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งสมชาติ กิจยรรยง (2521 อ้างถึงใน ณัฐิยา ศุภนิรัติศัย, 2550:10 
-11) อธิบายว่า การบริการนั้นเป็น กระบวนการของการปฏิบัติตนเพ่ือผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้ที่จะให้บริการจึง
ควรมีคุณสมบัติที่สามารถจะอ านวยความสะดวกและท าตนเพ่ือผู้อ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบและมี
ความสุข  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ การจัด
องค์การ การประสานงาน การวางแผน การรายงาน การอ านวยการ การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ซึ่งผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  แต่จะเป็นผู้ใช้
ศิลปะในการท าให้ผู้ปฏิบัติ ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ในปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในการบริหารองค์กรจะต้องท างานโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ตลอดเวลา ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน ดังนั้นผู้บริหารควรมุ่งเน้นพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคลแต่ให้พิจารณาที่ผลงานเป็นหลัก สอดคล้องกับหลักการของ   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545:18) อธิบายว่า การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 
วัสดุ อุปกรณ์  (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่ เรียกย่อๆ ว่า 4M’s ถือเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมี
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสอดคล้องกับหลักการของ
ธงชัย สันติวงษ์ (2543:7-8)  และสมคิด บางโม (2545:61–62) อธิบายว่า ปัจจัยการจัดการที่ส าคัญ
และผู้บริหารต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 1) คน (Man) ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะก่อผลส าเร็จให้กับกิจการได้อย่างมาก ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ        
2) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถันเพ่ือใช้ปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 3) เงินทุน (Money) นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ให้การสนับสนุนในการ
จัดหาทรัพยากรเพ่ือหล่อเลี้ยงและเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปโดยไม่ติดขัด และ4) 
วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอ่ืนๆ เพราะ
วัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ด าเนินการผลิต 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
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พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้างที่มีเพศต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
คุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึง/ความสะดวก และด้านความง่ายต่อ
การเข้าใจไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านการบริการอย่างถูกต้อง การให้บริการที่รวด เร็ว และการให้บริการ
อย่างปลอดภัย มีผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้างที่มีอายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
ทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์ ลอลิเลิศ (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
ให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้รวมต่อเดือน และขนาดของ
หอพัก พบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศและอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการให้บริการไม่แตกต่างกัน 
ส่วนผู้ใช้บริการที่มี อาชีพ รายได้รวมต่อเดือน และขนาดของหอพักต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) เทศบาลควรก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ให้บุคลากรในองค์กรลงลายมือชื่อเซ็นรับทราบ และให้ยึดถือปฏิบัติ 
 2) เทศบาลควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม และความสามารถในการปฏิบัติงานโดย
ประกาศลงเว็บไซด์ขององค์กร 
 3) เทศบาลควรจัดอบรมให้แก่พนักงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความถูกต้องและเน้นการท างานเป็นทีม 
 4) เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรมตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
 
  

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่าง

ยิ่ง จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธุวะนุติ ประธานที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า และอาจารย์ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวคิดที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และขอขอบคุณ
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
อัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (2) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี และ (3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยใช้แนวคิดการบริหาร
จัดการไอเทิร์มส์ (ITERMS) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ประสานวิธีซ่ึงให้ความส าคัญกับการวิจัยเชิงคุณปริมาณที่ได้ข้อมูลมาจากการวิจัยเชิงส ารวจด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามซึ่ง
ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงได้ค่าเท่ากับ 1.00 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.934 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรคือประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก จ านวน 11,660 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 386 คน ซึ่งได้จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจ านวน 386 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 9 คน ซ่ึงใช้การเลือกแบบเจาะจงโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสถานะทางเศรษฐกิจ คือ การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่
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ประชาชนโดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสถานะทางเศรษฐกิจ 
คือ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ 
เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 9 ราย ที่เห็นว่า การสนับสนุนและความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก เข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนในทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น  
 3. ข้อเสนอแนะที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหก ควร (1) แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งในรูปเงินและที่ไม่ใช่เงินจากภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทั้งควรประกาศแหล่งที่มาและการใช้จ่ายให้สาธารณชนทราบด้วย (2) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง และ
(3) จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่การจัดหา จัดเก็บ และการเผยแพร่ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและพร้อมใช้ และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของบุคลากร 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, การป้องกันอัคคีภัย, องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to (1) study the problem of administration; (2) 
investigate the development guidelines; and (3) provide the suggestion for administration 
development of fire prevention of KhlongHokSubdistrict Administrative Organization. 
The ITERMS concept was applied for the conceptual framework of this study.The 
research methodology was designed with mixed methods research using quantitative 
research as principal means and supported by qualitative research. The quantitative 
research was survey research using questionnaire which passed pre-test of validity 
check at level of 1.00 and reliability check at level of 0.934 as tool for field data collection. 
Population was all 11,660 residents in the area of KhlongHokSubdistrictAdministrative 
Organization. Total of 386 samples were calculated by using Yamane’s formula. Total of 386 
completed sets of questionnaire which equaled with 100.00% of all samples were 
returned. Statistics exercised were percentage, mean, and standard deviation. For 
qualitative research, in-depth interview of 9 purposeful selected experts with structured in-
depth interview form was applied. 

The findings revealed as follows: 
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 1. The samples had overall opinions towards the problems of administration 
at moderate level, and the most significant problem was KhlongHokSubdistrict 
Administrative Organization’s lack of financial supports from parties concerned such as 
Provincial Administrative Organization, Provincial Disaster Prevention and Mitigation 
Office as well as private sector such as association, foundation, etc. 
 2. The samples had overall opinions towards the development guidelines at 
high level, and the main guideline was KhlongHokSubdistrict Administrative 
Organization should seek financial supports from parties concerned such as Provincial 
Administrative Organization, Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office as well 
as private sector such as association, foundation, etc.which was consistent with the 
interview finding of 9 informants of which the support and collaboration from parties 
concerned enhanced KhlongHokSubdistrict Administrative Organization access and use 
information from various sources to disseminate knowledge and information on fire 
prevention for all groups of people inclusively. 
 3. The suggestion for administration development of fire prevention of 
KhlongHokSubdistrict Administrative Organization included (1) seeking collaboration 
and supports both in in-cash and in-kind and publicizing information on sources and 
spending; (2) applying modern technology with existing ones for rapidly and inclusively 
accessibility of the people; and (3) setting up information system for searching, filing, 
and disseminating as well as providing sufficient and ready-to-use equipment and skills 
development for the officers. 
 
Keywords: Administration, Fire Prevention, KhlongHokSubdistrict Administrative 
Organization 
 

บทน า 
 ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ประเทศไทยประสบเหตุสาธารณภัยและอุบัติภัยที่มีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงและความถี่ในการเกิดสาธารณภัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงจ าเป็นที่ ทุกส่วนในสังคม
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องสาธารณภัย ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญที่จะ
สามารถด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อันเป็น
กฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยปกครอง
ระดับท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองหกจ านวน 14 หมู่ ประชากรมีทั้งสิ้น 
11,660 คน รวม 5,398 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก, 2559, น.3-5) และประสบ สา
ธารณภัยมาโดยต่อเนื่อง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง อาคารถล่ม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อัคคีภัยซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการลักลอบเผาหญ้า และมีแนวโน้มเกิดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
(องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก, 2558) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ประสบภัย หมู่ 1 – 14 จ านวน 55 ครั้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ประสบภัย หมู่ 1 – 14 จ านวน 60 ครั้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ประสบภัย หมู่ 1 – 14 จ านวน 70 ครั้ง 
การศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”เป็นการศึกษาเพ่ือ “พัฒนาหน่วยงาน”คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก โดยมีปัญหาการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก
บริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยอย่างไม่กว้างขวาง ครอบคลุม ทั่วถึงเท่าที่ควร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“การบริหารจัดการ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน” ซึ่งสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์เบื้องต้นของ ดร. น าศักดิ์ อุทัยศรีสม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก (2559) 
ว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ยังขาดการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยอันเกิดจากการ
ลักลอบเผาหญ้าในเขตพ้ืนที่เพ่ือตอบโต้และรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอัคคีภัยที่เกิดจากการลักลอบเผาหญ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการกระท าที่มีผู้ท าให้เกิดขึ้น การ
ประมาท การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน การขาดความระมัดระวัง ซึ่งล้วนก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงของรัฐด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไม่มีมาตรการหรือแนวทางบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยใน
ลักษณะดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน
จึงเป็นการปฏิบัติการก่อนภัยจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ไม่บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนเพ่ือป้องกันอัคคีภัยอันเกิดจากการลักลอบเผาหญ้าย่อมเท่ากับเป็นการปฏิบัติการเชิงรับ 
ซึ่งไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและท าให้การบริหารจัดการเพื่อป้องกันอัคคีภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก ไม่ได้ผลดังนั้น การบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชนจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เช่นนี้ สอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันนี้ของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” โดยร้อยละ 93.71 ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนจ านวน 1,129 
คน ซึ่งเคยประสบสาธารณภัยเห็นว่า การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเป็นการ
ลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัย และเมื่อประสบสาธารณภัย กลุ่มตัวอย่างจะนึก
ถึงเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานแรกเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด และมีบทบาทหน้าที่ดูแล และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นพร้อม
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กันนี้ กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะให้ภาครัฐควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556, น.51-52)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน อัคคีภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่ให้
ความส าคัญกับการวิจัยเชิงคุณปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได้ข้อมูลมาจากการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Study) ด้วยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหก เป็นหลักโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบการหาค่าความเที่ยงตรงได้ค่าเท่ากับ 1.00  
และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.934 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนเป้าหมายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหก จ านวน 11,660 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ท าการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ซึ่งค านวณหาขนาดของกลุ่มตั วอย่างโดยใช้สูตรของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จาก
การค านวณด้วยสูตรดังกล่าว ท าให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 386 คน จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลและ
วิเคราะห์โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามโดยตัวแปรอิสระ  ที่
ส าคัญ ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)    (2) 
ด้านเทคโนโลยี (Technology) (3) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (Economic status) (4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources) (5) ด้านคุณธรรม (Morality) และ (6) ด้านสังคม (Society) ตามล าดับ(วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น.50-51) 
 ส าหรับตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview of Experts) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งผู้ศึกษา
พิจารณาคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคล (Purposeful Sampling) จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 9 คน ส าหรับเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ( Structured In-depth 
Interview Form) โดยผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองแบบตัวต่อตัว (face to face interview) 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการพรรณนา (Descriptive Interpretation)  
 อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Methods Research)  
ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยเชิงคุณปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการวิจัย  
เชิงส ารวจ (Survey Study) ซึ่งเป็นรูปแบบงานวิจัยที่อาจไม่มีการตั้งสมมติฐาน (วรัญญา ภัทรสุข, 
2547, น.25) เนื่องจากผู้ศึกษามุ่งค้นหาข้อเท็จจริง (fact findings) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงไม่ได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัย เพ่ือให้
การศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการตีกรอบหรือก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลเป้าหมายทั้งหมดที่ท าการศึกษาจ านวน 386 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ส่วนใหญ่มีการศึกษาทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ 1 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.61, S.D.= 0.98) และรายด้านทั้ง 
6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ (1) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ( X = 2.95, 
S.D.=1.18) โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือ
ภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น (2) ด้านสังคม ( X = 2.91, S.D.= 1.13) โดยปัญหาที่ส าคัญ 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัย
แก่ประชาชนในทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่มากเพียงพอ เช่น องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลคลองหก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเฉพาะบางพ้ืนที่หรือบางกลุ่มบุคคล (3) ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ( X = 2.85, S.D.= 1.26)  โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหาร
จัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยใช้บุคลากรที่มีทักษะหรือความ
ช านาญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่มากเพียงพอ (4) ด้านคุณธรรม ( X = 2.833, S.D.= 1.20) 
โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจและมุมานะไม่มากเพียงพอ (5) ด้าน
เทคโนโลยี ( X = 2.830, S.D.= 1.20) โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยไม่ได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค มาใช้ (6) ด้านข้อมูลข่าวสาร ( X = 
2.73, S.D.= 1.34) โดยปัญหาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยให้ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือข่าวสารไม่มาก
และไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตามแนวคิดการบริหารจัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D.= 0.62) และรายด้านทั้ง          
6 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ (1) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ ( X = 4.20, S.D.= 
0.80) โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือ
ภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น (2) ด้านเทคโนโลยี ( X = 4.15, S.D.= 0.80) โดยแนวทาง
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค มาใช้ (3) ด้านข้อมูลข่าวสาร ( X = 4.11, S.D.= 0.78) โดยแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยให้ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือข่าวสารอย่างมากเพียงพอและต่อเนื่อง   
(4) ด้านสังคม ( X = 4.11, S.D.= 0.85) โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และทุกกลุ่มบุคคล (5) ด้านคุณธรรม ( X = 4.03, S.D.= 
0.87) โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก          
ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนด้วยความรับผิดชอบ
มากเพียงพอ (6) ด้านทรัพยากรมนุษย์ ( X = 4.00, S.D.= 0.88) โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัย
แก่ประชาชนโดยใช้บุคลากรที่มีทักษะหรือความช านาญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากเพียงพอ  
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 4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ านวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดการบริหารจัดการ        ไอ
เทิร์มส์ 6 ด้าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 9 คน ล้วนเห็นด้วยกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน 
เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น เนื่องจากช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ การใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในทุกกลุ่ม รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการอภิปรายผล ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่ส าคัญ
และจ าเป็น รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาครั้งนี้มาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดการบริหารจัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านสถานะทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยไม่ได้
ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเรื่องคู่มือในการปฏิบัติงานภาคสนามของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีการ
เกิดอัคคีภัยของ เนทา ทองธรรมชาติ  (2557, น.45-54) และผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ของ กระสินธุ์  เจริญกรุง (2548, บทคัดย่อ)   
ที่พบว่า งบประมาณเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารจัดการงานป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
 เหตุผลส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สอดคล้องกับความเห็นของ 
ดร.น าศักดิ์ อุทัยศรีสม (2559) ที่ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก มีงบประมาณจ ากัดทั้งในด้าน
รายรับ-รายจ่าย อีกทั้งการใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก มีงบประมาณจ ากัด     
ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัย  และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและในทาง
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ปฏิบัติที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มี ความใกล้ชิดกับประชาชน     
มากที่สุดจึงมีส่วนส าคัญท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดการบริหารจัดการไอเทิร์มส์ 6 ด้าน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านสถานะทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน 
โดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 9 คน มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในประเด็นข้างต้น 
 ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เหตุผลส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก คือ     
สาธารณภัยเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ เน้นการป้องกัน การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
นั้นๆ จึงเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดความสูญเสียทรัพยากร และลดความเสี่ยงภัยที่อาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้ โดยการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยเป็นสิ่งส าคัญท าให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือ    
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ร่วมมือกันจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็ว และลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556, น.50) เช่นเดียวกับผล
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดเพชรบุรี ของพิทักษ์ มั่นจันทึก และ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2558, น.2351-2368) ซึ่ง
เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ สามารถเบิกจ่ายได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น 
เพ่ือให้องค์กรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่เมื่อเป็นเช่นนี้ 
จึงมีส่วนส าคัญท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ดังนี้ 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส าคัญคือ ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล   
คลองหก บริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนโดยไม่ได้ขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น 
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 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานที่ส าคัญคือ ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหก ควรบริหารจัดการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาองค์กร  
  3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรก าหนดนโยบายและแผนงานในการจัดหา
งบประมาณทั้งในรูปเงิน (in cash) และที่ไม่ใช่เงิน (in kind) ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมถึงควรประกาศแหล่งที่มาและการใช้จ่ายงบประมาณและความช่วยเหลือสนับสนุน
ดังกล่าวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้จ่ายเป็นไปโดย
บริสุทธิ์บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย และคุ้มค่า 
  3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
  3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ควรจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่การจัดหา 
จัดเก็บ และการเผยแพร่ รวมถึงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมใช้ และพัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของบุคลากร 
 4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  4.1 หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนควรน าแนวคิดการบริหารจัดการ        
ไอเทิร์มส์ 6 ด้าน นี้ไปท าการศึกษาวิจัยในหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพิสูจน์ผลการวิจัยว่าเหมือนกัน คล้ายคลึง
กัน หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร อันจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันอัคคีภัย  
ของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
  4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการวิจัยแบบ
เจาะลึกด้านการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ในแต่ละด้าน
อย่างเจาะจง เช่น ด้านสังคม ด้านคุณธรรมเป็นต้น 
  4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ เช่น การบริหารจัดการเพื่อป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก    
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีกรอบภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน 
เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบว่า ผลการวิจัยคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันกับการศึกษาครั้งนี้เพียงใด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูล เพ่ือประกอบการท าการค้นคว้าอิสระ และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่อบรม    
สั่งสอนและให้ความรู้ในทุกวิชา 
 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่ 
บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา และ3)เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล โดยศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 334 คน 
ที่เลือกจากผู้สูงอายุที่เป็นประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X =3.66) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับสูง ( X  = 3.83) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง ( X = 3.68) ด้านการสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน ( X = 3.60) ด้านที่อยู่อาศัย ( X = 3.64) ด้านรายได้ ( X = 3.63) และด้าน
นันทนาการ ( X = 3.51) ตามลําดับ 
 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการ
อํานวยการ (r = 0.674) ด้านการวางแผนงาน  (r = 0.630) ด้านการจัดองค์กร (r = 0.624)         
ด้านบุคลากร (r = 0.603) ด้านงบประมาณ (r = 0.578) และด้านการประสานงาน (r = 0.492) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 3) กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศต่างกัน มีผลต่อการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองอโยธยา  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the results of elderly welfare 
management in Ayothaya town municipality, 2) study the relationship between the 
management and the elderly welfare management in Ayothaya town municipality, 3) 
compare the elderly welfare management in Ayothaya town municipality classified by 
personal factor.This study was qualitative Approach and quantitative research using a 
sample of 334 respondents from the elderly who were lived in Ayothaya town 
municipality.  The sample size was obtained by calculations done with Taro Yamane’s 
formula and selected by stratified random sampling technique. The tool for the data 
collection was a rating scale questionnaire. Statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, t-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient.  
 The research findings were as follows: 
 1) The results of elderly welfare management in Ayothaya town municipality 
were at a high level ( X = 3.66). Considering each aspect individually revealed  that the aspect 
of health and curing was at the highest ( X = 3.83), followed by the aspect of social, family, 
care taker security and protection ( X = 3.68), the aspect of service and supporting network 
( X = 3.60), the aspect of residence ( X = 3.64), the aspect of income ( X = 3.63), and the 
aspect of recreation ( X = 3.51), respectively. 
 2) The relationship between the management and the elderly welfare 
management in Ayothaya town municipality were correlated namely directing (r = 
0.674), planning (r = 0.630), organizing (r = 0.624), staffing (r = 0.603), budgeting (r = 
0.578), and coordinating (r = 0.492) at a statistical significance level of 0.05 
 3) The personal factor showed that different gender was differed for the 
management in Ayothaya town municipality at a statistical significance level of 0.05, 
except for age, education level, occupations and income per month. 
  
Keywords: Elderly Welfare Management, Ayothaya Town Municipality 
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บทนํา 
 ปัจจุบันประชากรสูงอายุหรือประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจํานวนและสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
สาเหตุของการเพิ่มจํานวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะภาวะเจริญพันธ์ุที่เคยสูงในอดีต 
และภาวการณ์ตายที่ลดลง ทําให้ประชากรในรุ่นที่เคยเป็นเด็กทยอยเข้าสู่วัยแรงงานและวัยสูงอายุ    
ในขณะเดียวกันภาระการพ่ึงพิงของประชากรวัยผู้สูงอายุกลับมีจํานวนเพ่ิมข้ึน มีความต้องการสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การดูแลด้านสุขภาพ 
การประกันสุขภาพประกันชีวิต ตลอดจนการออมเพ่ือคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ทั้งน้ีการดําเนินงาน
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ.2496 มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและ
ประชาสงเคราะห์ โดยกําหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
คุณภาพ มีการจัดต้ังสถานสงเคราะห์ สวัสดิการเบ้ียยังชีพ และด้านอ่ืนๆ ซึ่งสามารถทําได้โดยการ
สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการผู้สูงในชุมชน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการสําหรับผู้สูงอายุ โดยจัดต้ังศูนย์การให้บริการ ดังน้ี 1) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 3) ศูนย์การเรียนรู้ 4) ศูนย์การจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน 5) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน และ 6) ศูนย์บริการให้
คําแนะนําปรึกษา 
 ตามที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ในการสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุโดยเน้นการสังเคราะห์ผู้สูงอายุ 6 ด้าน คือ 
1.ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2.ด้านรายได้ 3.ด้านที่อยู่อาศัย 4.ด้านนันทนาการ 5.ด้านความ
มั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ6.ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ ในการประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงานของ
ตนเอง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548)  
 เทศบาลเมืองอโยธยา ฝ่ายสวัสดิการสังคม กองการศึกษา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีนโยบายการให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ได้รับ
การดูแลจากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อพส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จัด
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกลงพ้ืนที่เย่ียมเยียนผู้สูงอายุ จํานวน 23 ชุมชน เพ่ือสํารวจข้อมูลและทราบ
ปัญหาความต้องการในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือ ซึ่งปัญหาที่พบน้ัน เป็นปัญหา
เก่ียวกับรายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมที่เป็นต้น 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะได้ศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการของผู้สูงอายุเพ่ือนําแนวทางใน
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวกสบายตามสิทธิอันพึงมี ซึ่งถือได้
ว่าเป็นปัญหาหลักที่รัฐต้องเร่งดําเนินการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผู้สูงอายุเข้าถึง
การให้บริการได้ง่าย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการ กับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
   

วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.ประชากร คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง    
อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,027 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง 
อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 334 คน ที่เลือกจากกลุ่ม
ประชากร จํานวน 2,027 คน โดยใช้วิธีคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane,1973 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544:140) ที่ได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และความคลาดเคลื่อน 0.05  

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น แบบสอบถามจํานวน 
4 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน 
     ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยบริหาร ซึ่งประกอบด้วย การอํานวยการ การ
วางแผนงาน การจัดการองค์การ บุคลากร งบประมาณ และ การประสานงาน 

 

กําหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ที่ปรึกษาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข 
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  ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย         
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากน้ันจึงนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยกําหนดไว้ 5 
ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert,1961 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2545:93-95) ดังน้ี 

 สูงที่สุด  กําหนดให้  5  คะแนน 
 สูง   กําหนดให้  4  คะแนน 
 ปานกลาง  กําหนดให้  3  คะแนน 
 ตํ่า   กําหนดให้  2  คะแนน 
 ตํ่าที่สุด   กําหนดให้  1  คะแนน 

     นําคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และแปรผล โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
   ระดับค่าเฉลีย่   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ 

 

                                                               จํานวนช้ัน     
=               5  −  1 

                                             5 
=       0.80 

จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยกําหนดค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ของคะแนนแล้วนํามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังน้ี   

ผลการบริหารจัดการสูงที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 
ผลการบริหารจัดการสูง   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 
ผลการบริหารจัดการปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 
ผลการบริหารจัดการตํ่า   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 
ผลการบริหารจัดการตํ่าที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 

 ตอนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยสังเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก (key Informants) โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีความรู้ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ดี จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
   (1) นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา  
   (2) รองปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา  
   (3) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  
   (4) ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
  4. การตรวจคุณภาพเครื่องมือของการวิจัย  
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 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) โดยนํา
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องไปเสนอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ พล.ท.ดร. ประสารโชค ธุวะนุติ อาจารย์ 
ดร.พรนภา เตียสุธิกุล และอาจารย์ ดร.ชมัยพร ถนอมศรี  เดชชัย เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม่ 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป
มาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ    
ซึ่งได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 0.97 หากแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิทํา
การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นําแบบสอบถามนําไปทดสอบ (Try Out) กับผู้ปฏิบัติงานใน
เทศบาลเมืองอโยธยา ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) และวิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.971 

 
4.สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาเพ่ือตรวจหาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังน้ี 

  1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความ
เช่ือถือได้ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

  2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปร
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test (Independent 
Sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยวิธี เชฟเฟ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย ดังน้ี 
 โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 
  0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 - .070  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
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  4. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (key Informants) โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับการดําเนินงานสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุที่ดี ประกอบด้วย 
   (1) นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา  
   (2) รองปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา  
   (3) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  
   (4) ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 และเป็นเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20     
มีอายุ 60 - 70 ปี จํานวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา มีอายุ 71 - 80 ปี จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.60 อายุ 81 – 90 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และมีอายุมากกว่า 90 ปีขึ้น
ไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 295 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.30 รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 มีอาชีพค้าขาย จํานวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.80 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  อาชีพเกษตรกร 
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ว่างงาน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และมีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 มีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จํานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.60 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการ ในภาพรวม พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารจัดการ 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ค่า S.D. เท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.52 – 3.98 ซึ่งสามารถเรียงลําดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุด
ไปตํ่าที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
   ลําดับที่ 1 การประสานงาน   
   ลําดับที่ 2 งบประมาณ   
   ลําดับที่ 3 การวางแผนงาน   
   ลําดับที่ 4 การอํานวยการ  
   ลําดับที่ 5 บุคลากร     
   ลําดับที่ 6 การจัดองค์กร   
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 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง   อโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ค่า S.D. เท่ากับ 0.56 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51 – 3.83 ซึ่งสามารถเรียงลําดับค่า
คะแนนเฉล่ียจากสูงที่สุดไปตํ่าที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
 
  ลําดับที่ 1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล     
  ลําดับที่ 2 ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง    
  ลําดับที่ 3 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน    
  ลําดับที่ 4 ด้านที่อยู่อาศัย        
  ลําดับที่ 5 ด้านรายได้        
  ลําดับที่ 6 ด้านนันทนาการ          
 ผลการทดสอบสมมติฐานการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ
โยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยาท่ีมีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุ ด้านด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว 
ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยาที่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกัน การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการและการบริหารจัดการงาน
สวัส ดิการของผู้ สู งอายุ ใน เขตเทศบาลเมืองอโยธยา  อํ าเภอพระนครศ รีอ ยุธยา  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมีค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 กับการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการของผู้สูงอายุ หมายความว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์บริหารจัดการงาน
สวัสดิการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการอํานวยการ ด้านการวางแผนงาน ด้านการจัดองค์กร ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการประสานงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์ ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์บริหารจัดการงานสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ  ได้แก่ ด้านการวางแผนงาน (r = 0.674) ด้านบุคลากร (r = 0.630)  ด้านการประสานงาน 
(r = 0.624) ด้านการอํานวยการ (r = 0.603)  ด้านงบประมาณ (r = 0.578) และด้านการจัดองค์กร 
(r = 0.492) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการงานวิจัย การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้
ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับการบริหาร
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จัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งผู้สูงอายุให้ความสําคัญในการบริหาร
จัดการ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเป็นอันดับแรก เน่ืองจากวัยสูงอายุที่มีสภาพร่างกาย
อ่อนแอตามกาลเวลา ต้องได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดังน้ันหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ ในประเด็นต่างๆ คือ ให้คําแนะนําปรึกษาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
และโรคภัยไข้เจ็บ มีการตรวจสุขภาพประจําปี จัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน หรือจัดต้ังศูนย์
ผู้สูงอายุที่ให้บริการ ณ ที่เดียวแบบเสร็จสิ้นทุกเรื่อง รวมทั้งออกบัตรประจําตัวให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือ
รักษาฟรีในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะดา ภักดีอํานาจ (2557:บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลกาตอง อําเภอ  
ยะหา จังหวัดยะลา  ผลการศึกษา พบว่า การจัดการสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในเขตบริหารส่วนตําบล 
กาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ระดับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จากเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน ได้ผ่านเกณฑ์
แค่ 1 ด้าน คือ ด้านที่ 5 การสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการดําเนินการกิจกรรม คือ การเปิด
โอกาสในการเรียนรู้สงเคราะห์การจัดงานศพ การรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น และไม่ผ่าน
จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ด้านที่ 2 การจัดสวัสดิการรายได้แก่
ผู้สูงอายุ  ด้านที่ 3 การบริการท่ีพัก แก่ผู้สูงอายุ ด้านที่ 4 การส่งเสริมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ และ
ด้านที่ 6 การบริการและเครือข่ายแก่ผู้สูงอายุ การท่ีจะทําให้ผ่านเกณฑ์น้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล
กาตองจะต้องดําเนินการกิจกรรมเพ่ิมเติม คือ มีการจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ การ
บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุยากจนหรือไม่มีบ้าน การส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ การให้มีที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ การจัดให้มีที่พักแก่ผู้รับการรักษา
ในสถานพยาบาล การมีสโมสรผู้สูงอายุเพ่ือการนันทนาการ การจัดทัศนศึกษาแก่ผู้สูงอายุ การจัดให้มี
ศูนย์เอนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ การมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน การจัดต้ังระบบเฝ้าระวัง
และดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลกาตองและจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตําบลกาตองต่อไป 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนงาน ด้านบุคลากร ด้านการประสานงาน ด้านการอํานวยการ ด้าน
งบประมาณ และด้านการจัดองค์กร มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากปัจจัยทั้ง 6 ด้านเป็นองค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกูลิค ลูเธอร์ (Gulick 
Luther,1939:13 อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์,2552) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ เรียกว่า POSDCORB ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง การวางแผนหรือ
วางโครงการ ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามลําดับ พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานน้ันๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง 
การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของ
ตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน 3) การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ต้ังแต่การแสวงหา การบรรจุ แต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนา การบํารุงขวัญ การเลื่อน
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ขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากตําแหน่งงานรวมทั้งการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานที่
ดีให้มีอยู่ตลอดไป  4) การอํานวยงาน (Directing) หมายถึง การทําหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่ง
การ การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการ
เป็นผู้นําในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร  5) การประสานงาน (Coordinating)  หมายถึง 
การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้ 
เพ่ือให้งานเดินและเกิดประสิทธิภาพ ไม่มีการทํางานซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกัน  ทําให้ทุกหน่วยงาน
ประสานกลมกลืนกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน 6) การรายงาน (Reporting) 
หมายถึง การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่างๆ ทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็น
ระยะๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ การ
เสนอรายงานจําเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล และมีการตรวจสอบ
เป็นระยะๆ เพ่ือการปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต 7) การงบประมาณ (Budgeting) 
หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน การทําบัญชี  และการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม   
  วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศต่างกัน มีผลต่อการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา อยู่สบาย (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 149 คน อายุ60-65 ปี จํานวน 238 คน 
สถานภาพสมรส จํานวน 201 คน ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา จํานวน 226 คน อาชีพรับจ้าง 
จํานวน 119 คน รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 211 คน พบว่า 1) มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต รองลงมา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ และด้านการศึกษา น้อยที่สุด คือ 
ด้านที่อยู่อาศัย 2) การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลศีรษะจระเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  วัตถุประสงค์ ที่ 4 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนางานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แนวทางการ
พัฒนางานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีดังน้ี 1) เทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.)และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ตรวจ
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตามชุมชน 2) สนับสนุนทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม และจัดโครงการฝึกอบรม
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อาชีพที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 3) เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 4) แจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุผ่านสื่อหอกระจาย
ข่าวภายในชุมชน 5) สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ือง และ 6) 
จัดต้ังศูนย์รับแจ้งปัญหาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุในชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 

 1) เทศบาลควรจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุทุกปี เช่น การ
ทําขนมไทย การทําอาหาร เป็นต้น 

 2) เทศบาลควรจัดต้ังศูนย์รับแจ้งปัญหาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุในชุมชน  
  3) การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งทางเทศบาลเมืองอโยธยปฏิบัติงานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) ลงพ้ืนที่เย่ียมผู้สูงอายุที่บ้าน
เป็นประจํา และให้บริการวัดความดันโลหิตอย่างสมํ่าเสมอ 
  4) เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก่อนเข้าวัยสูงอายุ  
  5) เทศบาลส่งเสริมการออมสําหรับผู้สูงอายุ โดยผ่านกองทุนวันละบาทสวัสดิการ
ชุมชนเมืองอโยธยา ตามข้อบังคับของสวัสดิการชุมชน รวมท้ังการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบ
ขั้นบันได  
  6) เทศบาลได้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และไม่มีคน
ดูแล โดยการทําเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายละ 
2,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน สํารวจข้อมูลบ้านผู้สูงอายุที่
ยากไร้ มีสภาพบ้านทรุดโทรม และประสานงานขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่
ผู้สูงอายุ   

7) เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การทํากิจกรรมร้องเล่น
เต้นรํา การจัดทําห้องคาราโอเกะ เป็นต้น รวมท้ังชมรมผู้สูงอายุยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนไฟฟ้า เพ่ือซื้อเคร่ืองดนตรีไทย เช่น ขลุ่ย อังกาลุง เป็นต้น เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุ 
   

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่างย่ิง 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา และอาจารย์ท่านอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ให้แนวคิดที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างย่ิง 
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ขอขอบคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 
 ผู้ สู งอ า ยุที่ อ ยู่ ใน เขต เทศบาล เมื อ งอ โยธยา  อํ า เภอพระนครศรีอ ยุ ธยา  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างย่ิง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกทีพ่ักอาศยัคอนโดลุมพนิีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

FACTORS AFFECTING DECISION TO SELECT LUMPINI CONDOMINIUMS OF CONSUMERS 
IN BANGKOK  

 
ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง1 ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม2 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความภักดีต่อสินค้า ความ
ไว้วางใจต่อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างคือผู้อยู่อาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโด
ลุมพินีในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยให้ความสําคัญกับช่องทางการจําหน่าย  เป็นอันดับ
หน่ึง รองลงมาคือผลิตภัณฑ์  ราคา และการส่งเสริมการขาย ตามลําดับ 2) ความภักดีและความไว้วางใจ
ต่อคอนโดลุมพินีอยู่ในระดับมาก 3) ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความภักดีต่อสินค้าและความ
ไว้วางใจต่อสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจได้ร้อยละ 32.6 
 

คําสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด  ความภักดีต่อตราสินค้า  ความไว้วางใจ  การตัดสินใจ 
 

Abstract 
The objectives of the research were to study on the marketing mixed factors,  

product loyalty and trust that affect the decision to choose Lumpini Condominiums in 
Bangkok. The sample included 400 residents living in Lumpini Condominiums by simple 
random sampling. The questionnaire was used as a research tool to collect the data. The 
statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
multiple regression analysis at 0.05 statistically significant difference. 
 The results of the study were 1) the marketing mixed factors used by the sample 
group to choose to live in  Lumpini Condominiums Bangkok was at high level with the 
importance of the channels ranked the first; followed by the product, the prices and the 
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promotions. 2) the product loyalty and trust to the Lumpini Condominiums was at high 
level.  3) the decision to choose Lumpini Condominiums in Bangkok was at high level. 
 The hypothesis test result found that the marketing mixed factors, the product 
loyalty, and trust mutually affect the decision to choose the Lumpini Condominiums in 
Bangkok with the R-Square of 0.326. 
 
Keyword: marketing mix, brand loyalty, trust, decision 
 

บทนํา 
ที่อยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของชีวิต  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความม่ันคงและ

ความปลอดภัยในชีวิต  ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาก
ครอบครัวเดิมที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เปลี่ยนเป็นแยกออกมามีครอบครัวเองหลังจากแต่งงาน หรือแยก
ออกมาทํางานโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือเขตเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร และจาก
มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตนเองผ่านโครงการบ้านประชารัฐ  มาตรการท้ังด้านการลดหย่อนภาษี  ลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ   จึงทําให้มีผู้บริโภคมองหาที่อยู่อาศัยใหม่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีผลจาก
นโยบายการสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว 
(สรัลรัชว์ สุรธรรมทวี, 2554).  

คอนโดมิเนียมเป็นอสังหาริมทรัพย์หน่ึงที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ โดยจากการสํารวจความต้องการท่ีอยู่
อาศัยจากผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดคร้ังที่ 33 ปี 2558 พบว่าประเภทท่ีอยู่อาศัยที่มีความ
ต้องการสูงสุดคือ บ้านเด่ียว ร้อยละ 42 รองลงมาจะเป็นอาคารชุดมีความต้องการ ร้อยละ 34  และเมื่อ
เปรียบเทียบจํานวนการโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2557 และปี 2558 พบว่า
อาคารชุดมีการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จาก 67,311 หน่วย เป็น 71,833 หน่วย มีผลทํา ให้การ
โอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จาก 173,955 หน่วย เป็น 196,497 หน่วย จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าคอนโดมิเนียม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2559) 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินโครงการคอนโดลุมพินี ซึ่งเป็นหน่ึง
ในบริษัทผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยช้ันนําของประเทศไทย มีโครงการจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร 
ต้ังแต่พ้ืนที่ในเขตกลางเมืองจนถึงชานเมือง โดยผังของคอนโดลุมพินีและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคอนโดลุมพินี ราคาของคอนโดลุมพินีน้ันมีต้ังแต่ระดับ 
ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไปจนถึงราคาที่ค่อนข้างสูง คือ ราคา20 ล้านบาทข้ึนไป โดยราคาเฉลี่ยต่อตาราง
เมตรเริ่มต้นต้ังแต่ ไม่เกิน 25,000 บาท/ตารางเมตร  ไปจนถึงราคา 100,000 บาท/ตารางเมตร  ในขณะที่
บริษัทคอนโดมิเนียมรายอ่ืน อาจจะมีราคา การส่งเสริมการตลาด และ ทําเลท่ีต้ัง ที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็น
การแข่งขันทางการตลาดที่สร้างทางเลือกมากมายให้แก่ผู้อยู่อาศัยและที่สําคัญอย่างย่ิงคือความเช่ือมั่นใน
ตราสินค้า “ลุมพินี” ที่สร้างความไว้วางใจและบอกต่อให้กับผู้อยู่อาศัยมาตลอดระยะเวลา 27 ปี พร้อมที่
จะพัฒนาโครงการในระดับเดียวกันต่อไปในทันทีที่มีที่ดินที่เหมาะสม และ ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้อาศัย (อมรศักด์ิ นพรัมภา, 2559) 
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  จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียมลุมพินี ทั้งองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยปัจจัยที่
สนใจศึกษาครั้งน้ีคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า และปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจต่อสินค้า เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการคอนโดลุมพินีที่จะได้นําผลจากการทําวิจัย
คร้ังน้ีไปประกอบการวางกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเน่ืองในปัจจุบัน และ เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันที่สูงข้ึนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความภักดีต่อสินค้าคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความไว้วางใจต่อสินค้าคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้า ปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจต่อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้ ง น้ี เ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้อยู่อาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานคร   และสุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของคอแครน (Cochran) กรณีไม่ทราบจํานวน
ประชากร จํานวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 3 ความภักดีต่อสินค้าคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4 ความไว้วางใจต่อสินค้าคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจเลือกทีพั่กอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 – 5 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีของ Cronbach  ได้ค่าความ
เช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient)  เท่ากับ 0.726 – 0.842 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้อยู่อาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่
เดือน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกรกฏาคม พ.ศ. 2559 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังน้ี 
 1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

3. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.3 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 48.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.8  มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.8  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อย
ละ 37.2  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7  ที่อยู่อาศัยเดิมของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ อพาร์ทเมนท์ / แมนช่ัน คิดเป็นร้อยละ 46.3  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมที่
ต้องการคือ ขนาด 31-40 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.2  แหล่งข้อมูลที่ส่วนใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูล
คอนโดมิเนียมคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระยะเวลาที่ส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียมคือ หลังจากเย่ียมชม 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมมากที่สุดคือ บิดา-มารดา / ญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ 39.3 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พกัอาศัยคอนโดลุมพิน ี
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.83, S.D.= 0.369)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับด้านช่องทางในการจําหน่าย          
( x =4.01, S.D.= 0.443)  เป็นอันดับหน่ึง   รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x =3.90, S.D.= 0.440)  ด้าน
ราคา ( x =3.74, S.D.= 0.453)  และด้านการส่งเสริมการขาย ( x =3.66, S.D.= 0.540) ตามลําดับ 
(แสดงดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลอืกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความสาํคัญ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.90 0.440 มาก 
2. ด้านราคา 3.74 0.453 มาก 
3. ด้านช่องทางในการจําหน่าย 4.01 0.443 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 3.66 0.540 มาก 

โดยรวม 3.83 0.369 มาก 
 

ความภักดีต่อคอนโดลุมพินขีองผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ความภักดีต่อคอนโดลุมพินีของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ( x =3.67, S.D.= 0.472)  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเกือบทุกข้อมีความภักดีอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีความภักดีอันดับ 1 คือ ถ้า
ต้องการเลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม จะเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินี ( x =3.76, S.D.= 0.587)  
รองลงมาคือ ให้ความสนใจกบัคําแนะนําของพนักงานเก่ียวกับคอนโดมิเนียม ( x =3.74, S.D.= 0.598) 
(แสดงดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ความภักดีต่อคอนโดลุมพิน ี  S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. เมื่อต้องการเลือกที่พักอาศัยจะนึกถึงคอนโดลุมพินีก่อนเสมอ 3.69 0.628 มาก 
2. แนะนําผู้อ่ืนให้มาเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีเสมอ 3.49 0.653 ปานกลาง 
3. คอนโดลุมพินีเป็นคอนโดมิเนียมอันดับหน่ึงหรืออันดับต้น ๆ ใน

ความคิดของท่าน 
3.69 0.610 มาก 

4. ให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงานเก่ียวกับคอนโดมิเนียม 3.74 0.598 มาก 
5. ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมจะเลือกที่

พักอาศัยคอนโดลุมพินี 
3.76 0.587 มาก 

รวม 3.67 0.472 มาก 
ความไว้วางใจต่อคอนโดลมุพินีในกรุงเทพมหานคร 

ความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ( x =3.67, S.D.= 0.445)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีไว้อยู่วางใจอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีความไว้วางใจอันดับ 1 คือ 
ความเช่ือมั่นว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ( x =4.12, S.D.= 0.533)  รองลงมาคือ ความ
เช่ือมั่นในช่ือเสียงของคอนโดลุมพินี ( x =4.04, S.D.= 0.600) (แสดงดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ความไว้วางใจต่อคอนโดลมุพิน ี  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ความมั่นใจในคุณภาพของห้องชุด 3.82 0.615 มาก 
2. ความเช่ือมั่นว่ามีความสุขเมื่อได้เข้าอยู่ 3.95 0.508 มาก 
3. ความเช่ือมั่นว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 4.12 0.533 มาก 
4. ความเช่ือมั่นว่าได้รับการบริการอย่างดี 3.99 0.586 มาก 
5. ความเช่ือมั่นในช่ือเสียงของคอนโดลุมพินี 4.04 0.600 มาก 

รวม 3.98 0.445 มาก 
 

การตัดสนิใจเลือกที่พักอาศยัคอนโดลุมพนิีในกรงุเทพมหานคร 
การตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก    

( x =3.77, S.D.= 0.377) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเกือบทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีการ
ตัดสินใจเป็นอันดับ 1 คือ ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีเพราะตรงกับความต้องการ ( x =4.02, 
S.D.= 0.559)  รองลงมาคือ ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีเพราะเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต     
( x =3.97, S.D.= 0.564) (แสดงดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
การตัดสนิใจเลือกที่พักอาศยัคอนโดลุมพนิ ี  S.D. ระดับการตัดสนิใจ 

1. ตัดสินใจเลือกที่เพราะตรงกับความต้องการของท่าน 4.02 0.559 มาก 
2. ตัดสินใจเลือกที่เพราะช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ

บริษัท 
3.76 0.572 มาก 

3. ตัดสินใจเลือกเพราะเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของ
ท่าน 

3.97 0.564 มาก 

4. ตัดสินใจเลือกเพราะพนักงานและการให้บริการที่ดี 3.74 0.614 มาก 
5. ตัดสินใจเลือกเพราะความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่จะได้รับ 3.91 0.538 มาก 
6. ตัดสินใจเลือกเพราะเอกลักษณ์การตกแต่งเฉพาะตัว 3.49 0.613 ปานกลาง 
7. ตัดสินใจเลือกเพราะขนาดพ้ืนที่ใช้สอย การจัดวาง

ตําแหน่งของห้อง 
3.48 .664 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.377 มาก 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความภักดีต่อ

สินค้า และปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) พบว่า 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีค่า β = 0.126 ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้า มีค่า β = 0.187 
และปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อสินค้า มีค่า β = 0.275 ดังน้ันแสดงว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้า และปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อสินค้า มีผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หากปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้า และปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อสินค้าเพ่ิมขึ้นจะทําให้การ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน  และมีค่า R Square= 
0.326 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจได้ร้อยละ 32.6 (แสดงดัง
ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัย β Std. Error T Sig. VIF 
ค่าคงที่(Constant) 1.506 0.180 8.373 0.000  

ส่วนประสมทางการตลาด 0.126 0.048 2.597 0.010* 1.319 
ความภักดีต่อสินค้า 0.187 0.042 4.480 0.000* 1.601 
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ปัจจัย β Std. Error T Sig. VIF 
ความไว้วางใจ 0.275 0.045 6.076 0.000* 1.680 
R Square= 0.326                  F= 63.796            Sig. = 0.000* 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ที่อยู่อาศัยเดิมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ อพาร์ทเมนท์ / แมนช่ัน คิดเป็นร้อยละ 46.3  
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมที่ต้องการคือ ขนาด 31-40 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.2  
แหล่งข้อมูลที่ส่วนใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียมคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระยะเวลาที่ส่วน
ใหญ่ใช้ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมคือ หลังจากเย่ียมชม 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมมากท่ีสุดคือ บิดา-มารดา / ญาติพ่ีน้อง คิด
เป็นร้อยละ 39.3 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมน ศิริศรชัย (2557)  ศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมของโครงการลุมพินี (LPN) แบบ 1 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ 31 - 40 ตาราง
เมตร ใช้ระยะเวลาที่ ใ ช้พิจารณาคอนโดมิ เนียมก่อนตัดสินใจซื้อ 1 – 3 เดือน ก่อนตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมจากสานักงานขาย ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ    บิดา / มารดา /
ญาติพ่ีน้อง 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก  โดยให้ความสําคัญกับ ด้านช่องทางในการจําหน่าย  เป็นอันดับหน่ึง   รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย ตามลําดับ  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชรพงศ์ พงษ์ลีรัตน์ (2556)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม กรณีศึกษา คอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์ โครงการบดินทรเดชา – รามคําแหง  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยภาพรวมผู้ที่ซื้อ
คอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า เหตุผลที่ใช้ตัดสินใจซื้อ คือ
ทําเลท่ีต้ัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังน้ี ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทาง
ในการจําหน่ายในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 1  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา อรรถมานะ (2555)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  ผลจากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคพบว่า ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมแล้วมี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

3. ความภักดีต่อคอนโดลุมพินีของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
เกือบทุกข้อมีความภักดีอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีความภักดีอันดับ 1 คือ ถ้าต้องการเลือกที่พักอาศัย
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คอนโดมิเนียม จะเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินี รองลงมาคือ ให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงาน
เก่ียวกับคอนโดมิเนียม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคอนโดลุมพินีสามารถตอบโจทย์ความต้องการและการดําเนิน
ชีวิตของลูกค้าได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านราคาที่เหมาะสม  ด้านทําเล ด้านระบบการรักษา
ความปลอดภัย  จึงทําให้ผู้บริโภคมีความความภักดีต่อคอนโดลุมพินีในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ญพิชชา วิชิตพันธ์ (2556) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
เขตบางกะปิ  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางกะปิ การ
ตัดสินใจเลือก ให้ความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังที่มีความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ 
มีแบบที่พักให้เลือก เงินดาวน์เหมาะสม มีระบบสาธารณูปโภคและระบบความปลอดภัยที่ดี 

4. ความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความไว้วางใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความเช่ือมั่นว่ามีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  ความเช่ือมั่นในช่ือเสียงของคอนโดลุมพินี และความเช่ือมั่นว่าได้รับการบริการอย่างดี 
ตามลําดับ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลุมพินีดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มา 26 ปี กว่า 102 โครงการจึง
สามารถเป็นตราสินค้าที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคได้จึงทําให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ชูสุ่น (2558)  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มั่นใจในช่ือเสียงของบริษัทมีค่าเฉลี่ย 4.31 

5. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริโภคต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเองตามกําลังความสามารถ  โดยซื้อ
สินค้าแล้วเกิดความคุ้มค่า ซื้อง่ายตรงความต้องการของตนก็ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ ง่ายขึ้น             
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย นฤตย์อร ศรีคงแก้ว  (2558) ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดทั้งหมด 
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ผลการวิจัยพบว่า การ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณ์สินค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

6. ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่ พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเมื่อผู้บริโภคมีความภักดีต่อคอนโด
ลุมพินี ทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อคอนโดลุมพินีไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมั่น การนึกถึง และหรือตรงความ
ต้องการผู้บริโภค จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน         
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ ใเพชรภา (2557) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซื้อที่
อยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  
ความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบ้านเด่ียวบริเวณชานเมือง  

7. ปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีใน
กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเมื่อผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่อ
คอนโดลุมพินี จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและช่ือเสียงของคอนโดจึงส่งผลให้ตัดสินใจเลือกที่พัก
อาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
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เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเด่ียว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเด่ียวอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 เพ่ือให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกคอนโดลุมพินีเพ่ิมขึ้น ผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด โดยจําแนกเป็นรายปัจจัยดังน้ี 
 1. ควรให้ความสําคัญกับการจัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับความสําคัญดังน้ี 

 1.1 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่ต้ังของคอนโดควรอยู่ในทําเลที่มีระบบคมนาคมสะดวกต่อ
การเดินทางสัญจรไปมา ทางเข้าโครงการมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงอันตราย นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควร
มีการออกบูธตามศูนย์การค้าเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อ และมีเว็บไซค์ให้เข้าชมเพ่ือความ
สะดวกสบายของผู้บริโภค  

 1.2 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับรูปแบบและลักษณะคอนโดที่มีความ
แข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งห้องภายในมีความทันสมัย มีขนาดของห้องให้เลือกหลากหลายขนาด และ
ควรมีระบบป้องกันและเตือนภัยในอาคาร 

 1.3 ด้านราคา ควรมีการต้ังราคาของห้องมีความคุ้มค่าเหมาะสมกับขนาด พ้ืนที่ และอุปกรณ์
ตกแต่งห้องชุด รวมทั้งการจัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย และอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็น
การกระตุ้นความต้องการซื้อซึ่งทําให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อคอนโด โดยระยะเวลาในการชําระเงิน
ควรมีหลายรูปแบบ  

 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมช่ันมีส่วนลดและสิทธิพิเศษหรือของแถม
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีห้องตัวอย่างให้ชม มีบริการให้คําปรึกษาและการต้อนรับที่ดีและควรมีการรับประกัน
ความเสียหายของห้องพักหลังส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นต่อคอนโดลุมพินี 
 2. ปัจจัยด้านความภักดีต่อสินค้า ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า 
ได้แก่ การสร้างความแตกต่างและความประทับใจตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น ควรมีการอบรม
พนักงานขายให้มีทักษะการพูดในการแนะนําคอนโดลลุมพินี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใสเพ่ือดึงดู
ความสนใจของลูกค้าและสร้างความประทับใจต่อตราสินค้า เน่ืองจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าช่วยบ่ง
บอกถึงฐานะทางสังคมของผู้อยู่อาศัยทําให้มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อสินค้า 

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ คอนโดลุมพินีควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ของคอนโด เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรมีใบอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร และควรปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เพ่ือสร้างความเช่ือถือไว้วางใจกับผู้บริโภค 

 
 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ปัจจัยด้านค่านิยม ภาพลักษณ์สินค้า เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมูลที่ ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหาร         
คอนโดลุมพินีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้ความรู้ การช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไข
ข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนงานวิจัยคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนสําเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืนๆที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และสามารถนําวิชาการ
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสน้ี 
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ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด 
ในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 
RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATIVE FACTORS AND PUBLIC PARTICPATION ON 
DRUGS PREVENTION IN THE AREA OF MUAK LEK SUBDISTRICT MUNICIPALITY, MUK 

LEK DISTRICT,SARABURI PROVINCE 
 

ศรัณยู สนิทไชย1 และประสารโชค ธุวะนุติ2  
Sarunyu Santichai1 and Prasarnchoke Thuvanuti2 

 
1นักศึกษา, สังกัด หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2 อาจารย์ ดร., หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยา
เสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยการวิจัยเชิงปริมาณจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ที่เลือกจากประชากรในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 หมู่บ้าน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ และการสุ่มอย่างง่าย กําหนด
กลุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า  
  1) ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด โดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยา
เสพติดสูงสุด คือ ด้านการติดตามและประเมินผล ( X = 3.70, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านการศึกษา
ปัญหา ( X = 3.68, S.D. = 0.70) และด้านที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ
เป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการดําเนินงาน ( X = 3.59, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
        2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยการบริหารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน 
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ด้านการรายงานผล และด้านงบประมาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
        3) ข้อเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในด้านการดําเนินงาน เช่น 
การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่รวมท้ังแจ้งเบาะแสแหล่งมั่วสุม และแหล่งจําหน่ายยาเสพติด
ให้กับผู้ที่ เก่ียวข้องทราบ และเทศบาลจัดให้มีประชาคมหมู่ บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพการให้บริการ 
 
คําสําคัญ: การบริหาร, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การป้องกันยาเสพติด 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of public participation 
on drug prevention in the area of Muak Lek  subdistrict municipality, Muak Lek  district, 
Saraburi  province, 2) study the relationship between the Relationship between the 
administrative factor and public participation on drug prevention in the area of Muak 
Lek subdistrict municipality, Muak Lek district, Saraburi province, and 3) study the 
guidelines for  development planning and operating drug prevention. This study was a 
quantitative research for the sample of 400 respondents from the population of 
people in 3 villages who lived in Muak Lek  subdistrict municipality. The sample size 
was followed by Taro Yamane’s formula. The sample was selected by stratified simple 
random sampling and simple random sampling. The tool for data collection was a 
rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data consisted of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The level of people participation on drug prevention in the area were, 
overall, at a high level, considering in each aspect found that the highest mean was 
the follow up and evaluation ( X =3.70,S.D.=0.69), followed by the study of problems 
( X =3.68,S.D.=0.70), the planning ( X =3.62,S.D.=0.67), and the least was the 
operation( X =3.59,S.D.=0.66), respectively.  
 2) The relationship between the Relationship between the administrative factor 
and public participation on drug prevention in the area of Muak Lek subdistrict 
municipality, Muak Lek district,Saraburi province found that there were correlated 
positively at a moderate level in the aspect of planning, organizing, staffing, directing, 
coordinating, reporting and budgeting at a statistical significance of 0.05 according to 
the hypotheses setting.   
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 3) The proposed guidelines for development planning and operating drug 
prevention composed of the creating the opportunities for people in this area to 
participate in order to beware drug and informed the clue and selling sites to the 
relevance officials. Moreover, held the community hearing for known the problems 
and suggested the opinions of people to prevent the drug problems. 
 
Keywords: Management, Public Participation, Prevention Drug 

 
บทนํา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญเป็นอันดับต้นที่ลุกลามไปทั่วโลก ซึ่งยาเสพติดสามารถ
ทําลายความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก (World Drug Report) พบว่า การใช้ยา
เสพติดทั่วโลกในภาพรวมยังอยู่ในระดับ “คงที่” แต่มีการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มสารกระตุ้นระบบประสาท 
ประเภทแอมเฟตามีน (AST) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเพาะปลูกฝิ่น ยังเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะที่ประเทศพม่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 23 ของการใช้ที่ดินในการ
เพาะปลูกฝิ่นผิดกฎหมาย และคิดเป็นร้อยละ 10 ของการปลูกฝิ่นทั่วโลก และมีจํานวนสารออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาทชนิดใหม่เพ่ิมขึ้นเป็น 251 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 50 จากจํานวน 166 ชนิด  

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ในปี 2558 ด้านการการแพร่ระบาดยาเสพติด พบว่า 
กลุ่มผู้เก่ียวข้องรายใหม่ยังคงมีสัดส่วนที่สูง ทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุ 
15-24 ปี ตัวยาที่แพร่ระบาด คือ ยาบ้า ในขณะที่กลุ่มนักค้ายังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมๆ เพ่ือที่จะ
สร้างความต้องการในตลาดเพ่ิมมากขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558:6) แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ จะกวดขันปราบปรามและจับกุมผู้เสพและผู้ค้าอย่างจริงจัง แต่ไม่ได้ทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลด
น้อยลง จะเห็นได้ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน แพร่
ระบาดไปทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบท ระดับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยและ
สังคมเมือง กลุ่มนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ กลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศ 
ทั้งด้านสังคม ภาวะเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ รวมถึงการส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้
สารเสพติด ซึ่งเป็นภาระท่ีสังคมต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
รัฐบาลต้องรับภาระและสูญเสียงบประมาณ เพ่ือดูแลเฝ้าระวัง บําบัดรักษา และกําจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น  

ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับจังหวัด มีการรายงานผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สํานักงานสถิติแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2558 : 3) ได้สรุปผลการสํารวจแบ่งเป็นรายภาคภูมิศาสตร์และภาคของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจังหวัดสระบุรีอยู่ในภาคกลางและภาคท่ี 1 จาก
รายงานสรุปปัญหาของประชาชนในภาคใต้ มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 
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(ร้อยละ 13.7) รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 6.0) และภาคกลาง (ร้อยละ 5.7) ส่วนปัญหา
ความเดือดร้อนในชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในภาคใต้ ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 12.9) รองลงมา
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 10.7) ภาคกลางร้อยละ 10.4 ขณะที่ภาคอ่ืนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 และ
พ้ืนที่ เฝ้ าระ วังปัญหายาเสพ ติด  29  จั งห วัด  ได้แ ก่  กรุ ง เทพมหานคร  นนท บุรี  ปทุ มธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา 
มุกดาหาร  หนองคาย ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุดรธานี ตรัง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สงขลา แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และสุโขทัย  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดจึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้า
สู่การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด นําคนออกจากวงจรการกระทําเก่ียวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในปี 2558 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ซึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือดําเนินการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก 7,676 แห่ง พัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคีที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเอาชนะยาเสพติด มุ่งเน้นเร่ืองการสร้างกลไกภาคประชาชนใน
หมู่บ้านชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ จึงถือได้ว่ากลไกของภาครัฐมีความสําคัญเป็นอย่าง
มากในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้เล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างมาก และเห็นว่าการเลือกพ้ืนที่นําร่องเพ่ือศึกษาบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง ประชาชนในชุมชนได้มีการร่วมคิด วิเคราะห์และสาเหตุ ร่วมกันวางแผน 
ติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหายาเสพติด จะสามารถสร้างองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินให้สามารถ
เป็นแบบอย่างการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ดังกล่าวไปสู่ชุมชนอ่ืนได้  
 จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลให้เด็ก เยาวชน 
หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นการทําลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ ซึ่งทางเทศบาลตําบลมวกเหล็กตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุก
ภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงได้มีนโยบายการจัดทําโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฝึกอาชีพ เพ่ือให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กเยาวชนในเร่ืองยาเสพติด รวมท้ังส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก 
เยาวชน ตลอดถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 การดําเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดได้ผลตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
จําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการดําเนินงาน ตามแนวคิด POSDCoRB ประกอบด้วย 
1.ด้านการวางแผน (Planning) 2.ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 3.ด้านการบริหารบุคคล(Staffing) 
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4.ด้านการอํานวยการ (Directing) 5.ด้านการประสานงาน (Coordinating) 6.ด้านการรายงานผล 
(Reporting) 7.ด้านงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งเป็นปัจจัยในการบริหารในการดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จะต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการนําใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรด้านกําลังคนเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
อย่างมาก ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เงินเป็นทรัพยากรบริหารท่ี
ทําให้ระบบการบริหาร มีความคล่องตัว และเป็นการสนับสนุนระบบการปฏิบัติงานของกําลังคนให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่กําลังคนสามารถนํามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการดําเนินงาน ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีจะต้องอาศัยกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการควบคุมกํากับ งานจึงจะสามารถ
ดําเนินไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจัยการบริหารเป็น
สิ่งที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานต่างๆ จะนํามาใช้ให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานน้ันๆ  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนํามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนา และดําเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมท้ังนํามาใช้แนวทางการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในชุมชนมากย่ิงขึ้น  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบล
มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 1.ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 6,923 คน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 มิตรภาพ จํานวน
ประชากร 1,966 คน หมู่ที่ 3 มวกเหล็ก จํานวนประชากร 2,948 คน และหมู่ที่ 9 มิตรภาพ จํานวน
ประชากร 2,009 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชากรในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 หมู่บ้าน จํานวน 400 คน โดยใช้สูตรสัดส่วนของ Yamane 
และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน  
 3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังน้ี โดยศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถามชนิดต่างๆ จากเอกสารหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสรา้งแบบสอบถามโดยกําหนด
ขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสามารถวัดตัวแปรที่นิยามไว้ได้ 
       3.2 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 

  3.2.1 การตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และอาจารย์ 
ดร. ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรง
ตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยครั้งน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือกเฉพาะ
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงให้
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการขั้นตอนต่อไป (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ
อัจฉรา ชํานิประศาสน์,2545)  

 3.2.2 แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิทําการปรับปรุงแก้ไข แล้วนํามา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง  

 3.2.3 นําไปทดสอบ (Try Out) บุคคลที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วนํามาหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach,1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543:123) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่น .93 

 
สถิติวิเคราะหข์้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังน้ี 
  1.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test (Independent Sample) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี เชฟ
เฟ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)   
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.71 – 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.00   หมายถึง ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 
ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ผลการวัดทั้งสองลักษณะขึ้นลงตามกัน 
ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่า ผลการวัดทั้งสองลักษณะกลับกัน 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 265 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 และเป็นเพศชาย จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีอายุ 41 – 50 ปี  
จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.25 อายุ มากกว่า 50 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และอายุ 15 – 30  ปี จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมา มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.50 รองลงมา มีอาชีพค้าขายจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 อาชีพเกษตรกร จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และมีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทจํานวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.00 
และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25   ระ ดับ ปั จ จั ย
การบริหาร ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการ
อํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล และด้านงบประมาณ   ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ค่า S.D. เท่ากับ .51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.46 – 3.99 ซึ่งสามารถเรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
  ลําดับที่ 1 ด้านการรายงานผล  (x̄ = 3.99, S.D. = .66)   
  ลําดับที่ 2 ด้านการประสานงาน  (x̄ = 3.78, S.D. = .80)    
  ลําดับที่ 3 ด้านการวางแผน  (x̄ = 3.71, S.D. = .74)   
  ลําดับที่ 4 ด้านการจัดองค์การ  (x̄ = 3.70, S.D. = .70)   
  ลําดับที่ 5 ด้านการอํานวยการ  (x̄ = 3.67, S.D. = .63)    
  ลําดับที่ 6 ด้านการบริหารบุคคล  (x̄ = 3.51, S.D. = .69)   
     ลําดับที่ 7 ด้านงบประมาณ  (x̄ = 3.46, S.D. = .75)   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.71, 
S.D. = .74) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลได้ลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลในชุมชน 
ว่ามีพ้ืนที่ใดเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหายาเสพติด (x̄ = 3.87, S.D. = .89) รองลงมา คือ เทศบาลมี
เป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ปลอดภัย (x̄ = 3.70, S.D. = .90) และข้อที่มี
ระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลได้กําหนดให้ทุกพ้ืนที่ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนทุกชุมชนในการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̄ = 3.54, S.D. = .87)  
  ด้านการจัดองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D. = .70) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลได้ช้ีแจงและกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย แต่ละ
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บุคคลในการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน (x̄ = 3.80, S.D. = .83) รองลงมา คือ เทศบาลได้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ อบรมช้ีแจ้งให้ประชาชนเข้าใจนโยบายและให้ความรู้เก่ียวกับปัญหายาเสพติด (x̄ = 3.67, 
S.D. = .83) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้ศึกษาข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น (x̄ = 3.65, S.D. = .86)  
  ด้านการบริหารบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51, S.D. = .69) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลจัดฝึกอบรม อาสาสมัครชุมชน ให้ความรู้เพ่ือช่วยกันเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด และรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม (x̄ = 3.61, S.D. = .82) 
รองลงมา คือ เทศบาลได้จัดฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นอยู่เสมอ (x̄ = 3.54, 
S.D. = .85) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลได้มีการคัดเลือกและบรรจุคนเข้า
ทํางานอย่างเหมาะสม (x̄ = 3.38, S.D. = .95)  
     ด้านการอํานวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.67, S.D. = .63) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริม
อาชีพแก่ชุมชน (x̄ = 3.92, S.D. = .80) รองลงมา คือ เทศบาลต้ังศูนย์รับแจ้งเบาะแสเก่ียวกับสิ่งเสพ
ติดทั้งในทางลับและเปิดเผย (x̄ = 3.61, S.D. = .82), และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
เทศบาลสนับสนุนทรัพยากร ทุน เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และกําลังคน (x̄ = 3.49, S.D. = .79)  
  ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78, S.D. = .80) เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลจัดให้มีการพบปะของสมาชิกในองค์การ ผู้นําชุมชน และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่เสมอ (x̄ = 3.98, S.D. = .76) รองลงมา คือ เทศบาลสนับสนุน 
และส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชาวบ้านได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม (x̄ = 3.
74, S.D. = .79) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ร่วมกันปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (x̄ = 3.62, S.D. = .80)  
   ด้านการรายงานผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = .66) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลรายงานผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีจุดเส่ียงปัญหายาเสพ
ติดแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือช่วยกันเฝ้าระวัง (x̄ = 4.05, S.D. = .80) รองลงมา คือ เทศบาลรายงาน
ผลการใช้งบประมาณโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในชุมชนน้ันๆ ทราบ (x̄ 
= 4.00, S.D. = .79) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลได้ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานหลังจากดําเนินการตามโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เสร็จแล้ว (x̄ = 3.94, 
S.D. = .89)  
  ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.46, S.D. = .75) เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ จัดเวทีประชาคม ร่วมฟังปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน (x̄ = 3.70, S.D. = .88) รองลงมา คือ เทศบาลสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   (x̄ = 3.58, S.D. = .99) และข้อที่มีระดับปฏิบัติ
เป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมหลัก และเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการดูแลกันเองภายในชุมชน (x̄ = 3.11, S.D. = 1.12)  
  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ด้าน
การศึกษาปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวม 
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พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ค่า S.D. เท่ากับ .58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.59 
– 3.70 ซึ่งสามารถเรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
  ลําดับที่ 1  ด้านการติดตามและประเมินผล (x̄ = 3.70, S.D. = .69)  
  ลําดับที่ 2  ด้านการศึกษาปัญหา (x̄ = 3.68, S.D. = .70)  
  ลําดับที่ 3  ด้านการวางแผน (x̄ = 3.62, S.D. = .67)  
  ลําดับที่ 4  ด้านการดําเนินงาน (x̄ = 3.59, S.D. = .66)  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
3.68, S.D. = .70) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพ่ือลดการกระทําผิด เช่น การสร้างเขตปลอดยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น  (x̄ = 3.83, S.D. = 
.91)  รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุมและแหล่งจําหน่ายยาเสพ
ติดในชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ (x̄ = 3.76, S.D. = .88), มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
ดําเนินการ ประเมินผลและติดตามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน กับผู้นําในชุมชน ประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (x̄ = 3.63,S.D. = .92) และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารเสพติดเข้าสู่ชุมชน เช่น การตรวจค้น การตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัย 
เป็นต้น (x̄ = 3.50, S.D. = 1.06)  
  ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   (x̄ = 3.62, S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ และ
ปลอดสิ่งเสพติด (x̄ = 3.66, S.D. = .95) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายจัดโครงการ
รณรงค์เก่ียวกับสารเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและคนในชุมชน (x̄ = 3.65, S.D. = .91), 
ท่านมีส่วนร่วมกําหนดกฎระเบียบของชุมชน ที่เกิดจากกําหนดร่วมกันใช้บังคับ และลงโทษสําหรับผู้ที่
กระทําผิด (x̄ = 3.62,S.D. = .93) และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ มีส่วนร่วมในการ
จัดประชุมระดับหมู่บ้าน/ ประชุมประชาคมในเร่ืองการแก้ไขปัญหายาเสพติด ( x̄ = 3.56, S.D. = .85)  
  ด้านการดําเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.59, S.D. = .66) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้กับคนในชุมชน เช่น 
กีฬา นันทนาการ ดนตรี กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  (x̄ = 3.87, S.D. = 1.01) รองลงมา คือ ท่าน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การบริการตรวจสุขภาพ การจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน เป็นต้น (x̄ = 3.65, S.D. = .96), ท่านมีส่วนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน โดยผ่านทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
หอกระจายข่าว เสียงตามสายชุมชน เป็นต้น (x̄ = 3.63,S.D. = .96) และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วม
อันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในสรรหางบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน (x̄ = 3.25, S.D. = .98)  
  ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D. = .69) เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ท่านเคยร่วมรับฟังการสรุปผลการดําเนิน 
กิจกรรม/ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ระดับหมู่บ้าน/ ระดับตําบล (x̄ = 3.86, S.D. = .99) 
รองลงมา คือ ท่านได้รับทราบผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหน่วยงานราชการ
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ทราบ (x̄ = 3.68, S.D. = .98), ท่านได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน อยู่เสมอ (x̄ = 3.67,S.D. = .96) และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จัดข้ึนในชุมชน (x̄ = 3.59, S.D. = 
.95)  
  การทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
มวกเหล็ก ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีส่วนร่วมใน
การป้องกันยาเสพติด ยกเว้น ในด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ด้านการศึกษาปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินงาน ที่ไม่แตกต่างกันประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็กที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดทุก
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ดับ .05 ส่วนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็กที่มี
สถานภาพระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดมีค่า .036 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า .05 กับปัจจัย
การบริหาร หมายความว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ยาเสพติด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ ด้าน
การประสานงาน ด้านการรายงานผล และด้านงบประมาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ ด้านการรายงานผล ด้านการจัดองค์กร ด้านการ
อํานวยการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริหารบุคคล และด้านงบประมาณ ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระดับปานกลาง คือ .625, .601, .568, .528, .454, 
.417, .386 ตามลําดับ 
  แนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทางเทศบาลดําเนินการโดยการลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูล
ในชุมชนว่ามีพ้ืนที่ใดเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหายาเสพติด มีการจัดอบรมโดยเชิญแกนนําผู้นําชุมชน 
อาสาสมัคร และประชาชนเข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติด ซึ่งทาง
เทศบาลจะจัดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญคอยให้คําปรึกษา แนะนํา รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และประเด็นสําคัญ คือ 
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนําผลที่ได้น้ันมาจัดทําแผนพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ต่อไป 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพ
ติด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เขียนเห็นว่าอาจเป็นเพราะประชาชนเล็งเห็นถึงโทษของยาเสพติดที่เป็นภัย
คุกคามทางสังคม คนในชุมชนมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นทาสของยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม
อยากรู้อยากลอง ลอกเลียนแบบเพ่ือน หรืออยู่ในสังคมท่ีมีปัญหายาเสพติด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของทวี 
รัตนพวงทอง, อรัญญา สุวรรณผ่อง และวัลลภา รักประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นํา
ชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า (1) การมี
ส่วนรวมของผู้นําชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีเพียงด้านติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ และด้าน
การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผู้นําชุมชนที่มีอายุ และตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้นําชุมชนที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกัน ไม่มีผลทําให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดแตกต่างกัน 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยการ
บริหารมีความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล และด้าน
งบประมาณ ผู้เขียนเห็นว่า เน่ืองจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดจะบรรลุเป้าหมายได้
น้ัน ต้องมีการวางแผน กําหนดเป้าหมาย ลงพ้ืนที่สํารวจเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางป้องกันปัญหายา
เสพติดดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ที่
หน่วยงานจัดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน ซึ่งชิดชนิก จวบศรีและคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชนชนในโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติมีระดับสูงสุด รองลงมา 
คือ ด้านการติดตามประเมินผล และการกําหนดปัญหาและวางแผน ตามลําดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนรวมของประชาชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพ
ติดขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุของประชาชนที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมในโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า แนวทางในการพัฒนาและดําเนินการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด สามารถทําได้โดย 1.ร่วมกันกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย ในการดําเนินงานป้องกัน โดย
วิเคราะห์จากสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่เป็นปัญหายาเสพติด 2.การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพ่ึงตนเอง
ร่วมกันเพ่ือคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนดําเนินการ ประเมินผลและติดตามในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การ
ประสานงานผู้นําในชุมชน การร่วมพัฒนาหมู่บ้านกับประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3. การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่าง
เหมาะสม 6.โครงการรณรงค์เก่ียวกับสารเสพติดร่วมกันระหว่างบุคลากรในชุมชน และจัดกิจกรรมเพ่ือลดปัญหา
ยาเสพติด ผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับหลักการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558 : 2-
4) ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นําคนออกจากวงจรการกระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ดังน้ี 1) ให้มีระบบการติดตาม
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาอย่างจริงจัง ทั้งศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูในระดับจังหวัดและ
อําเภอ พัฒนารูปแบบ แนวทางการติดตามและช่วยเหลือ การจัดระบบ ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่าน
การบําบัดในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของบุคคล เช่น ด้านอาชีพ การงาน การอบรม แหล่งทุน การศึกษา 
เป็นต้น 2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ี
มีปัญหายาเสพติด และในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) การบริหารจัดการอย่างบูรณาการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งในด้านกลไกการแก้ไขปัญหาทุกระดับ ระบบแผน 
งบประมาณ การติดตามประเมินผล และระบบสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น  
 จากงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยสามารถ
อธิบายการทดสอบสมมติฐานซึ่งปรากฎผล ดังน้ี 
 ตามสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล และด้าน
งบประมาณ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารประกอบด้วย ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้าน
การรายงานผล และด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยา
เสพติด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้เขียนเห็นว่าเน่ืองจากการปฏิบัติงาน จําเป็นต้องอาศัย
หลักในการบริหารงานเข้ามาปรับใช้ในการดําเนินงาน แต่ขึ้นอยู่ว่าในการดําเนินงานน้ันๆ จะเหมาะสม
กับหลักการบริหารข้อใดบ้างที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค (Gulick & 
Urwick,1937 อ้างถึงใน รวีศักด์ิ รักใหม่,2545:5) กล่าวว่า หลักการบริหาร POSDCoRB ถือเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ และมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ถ้าขาดขั้นตอนใดข้ันตอน
หน่ึงก็อาจจะส่งผลต่อความสําเร็จของ 
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 ตามสมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนท่ีมี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ ด้านการศึกษาปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินงานที่มีส่วน
ร่วมในการป้องกันยาเสพติดไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ประชาชนท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดทุกด้านต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เขียน
เห็นว่าเน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม มาตรการในการป้องกันปัญหายาเสพติดจะได้ผลน้ัน จําเป็นต้องอาศัย
กําลังใจ ความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนทั่วไปการ
กระตุ้นให้สังคมมองเห็นปัญหา ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ ร่วมทั้ง

แจ้งเบาะแสแหล่งมั่วสุม และแหล่งจําหน่ายยาเสพติดให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2. ให้มีการรายงานความคิดเห็นและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/ โครงการป้องกันปัญหายาเสพ

ติดจากประชาชนในพ้ืนที่ที่ดําเนินการ 
3. จัดให้มีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนใน

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่างย่ิง 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ และอาจารย์ท่านอ่ืนที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่าน
ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 

ขอขอบคุณประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วยความ
เคารพอย่างยิ่ง 
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พฤติกรรมการเปิดรับฟัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์”   ทาง
สถานีวิทยุคลืน่กรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
EXPOSURE TO THE SATISFACTION AND ADVANTAGE OF "CLUB FRIDAY" RADIO 

GREENWAVE 106.5 FM OF THE POPULATION IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับฟัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ    
“คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่น    
กรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ
รายการที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุ
คลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพ่ือศึกษาพฤติกรรม        
การเปิดรับฟังรายการ  ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยคร้ังน้ีเป็น      
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitalive research) มีรูปแบบสํารวจ (Survey research) แบบวัดผลคร้ัง
เดียว (One –Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน  และเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง และเมื่อได้ข้อมูลตามจํานวนที่กําหนด
แล้ว จึงนํามาดําเนินการหาค่าร้อยละเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  ศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีสถานะภาพโสด 
นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้ที่ฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 
106.5 FM  มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้จักรายการน้ีเพราะฟังคลื่นน้ีอยู่แล้วเลยรู้จักรายการน้ี   
และผู้ฟังมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับฟังรายการน้ีเพ่ือต้องการให้ผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ช่วยแก้ปัญหา
ความรักให้กับผู้ฟัง  โดยผู้ฟังมีพฤติกรรมในการติดตามรับฟังรายการน้ีเป็นประจําทุกวันศุกร์              
และจะฟังรายการโดยฟังต้ังแต่ต้นจนจบรายการ (รายการ 2 ช่ัวโมง)  ผู้ที่ฟังรายการน้ีส่วนใหญ่จะ
ติดตามรับฟังรายการมาแล้ว 1 – 3 ปี  และชอบฟังรายการน้ีที่บ้านมากกว่าที่ทํางาน เป็นการใช้
ประโยชน์จากสื่อเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน 
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คําสําคญั: 1.พฤติกรรมการเปิดรับฟัง 2.ความพึงพอใจ 3.การใช้ประโยชน์ 4.รายการวิทยุ    
 

ABSTRACT 
 Research exposure listen. The satisfaction and advantage of. "Club Friday" 
Radio Green Wave 106.5 FM aims to study the population. The impact of satisfaction 
and use of the item. "Club Friday" Radio Green Wave 106.5 FM of the population in 
Bangkok. And to examine the contents Presentation style that affect customer 
satisfaction and utilization of the list. "Club Friday" Radio Green Wave 106.5 FM of the 
population in Bangkok. Including for behavior Exposure to listen The impact of 
satisfaction and use of the item. "Club Friday" Radio Green Wave 106.5 FM of the 
population in Bangkok. The research was Quantitative Research (Quantitalive 
research) with a survey (Survey research) a one-time measure (One -Shot Case Study) 
samples used in this study is a population total of 400 people and collected in July 
2559 data were collected by questionnaires that were filled in the questionnaire 
itself. When data on the number of people. Therefore brought an action for a 
percentage to the data analysis results showed that the samples are mostly female. 
Between the ages of 21-30 years of undergraduate study. And a single image In 
addition, students Students who listen. "Club Friday" Radio Green Wave 106.5 FM the 
most samples. This is because the listeners already know all this. The hearing is 
intended to get listeners to let the host (DJ) resolves love to listen. The audience 
behavior on the track to listen to this show every Friday. And to listen to from start 
to finish by item (2) those who listen mainly to listen to the track list, and then 1-3 at 
home this year and like to listen to more work. The use of the media to meet the 
satisfaction of various reasons. 
 
Keywords: 1. Exposure. 2. Satisfaction. 3. Advantage 4. Radio Program 
 

บทนํา 
สื่อวิทยุกระจายเสียง มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์อย่างมากท้ังในสังคมเมือง

และสังคมชนบท ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถทําให้ผู้รับฟังได้ยินเสียงอย่างต่อเน่ือง  และมีรัศมี
การส่งและกระจายเสียงที่กว้างและไกลมากทําให้สามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงได้ในทุกๆ ที่  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถเข้าไปถึงชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ขาดการ
คมนาคม และทุรกันดารเพียงใดก็ได้ในขณะที่สื่อมวลชนอ่ืนเข้าไปไม่ถึง ทั้งน้ีเพราะวิทยุน้ัน ได้ทําการ
กระจายเสียงไปได้ด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศ ประชาชนชาวชนบทซึ่งมีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 85 ของประเทศสามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงได้ รวมท้ังนําเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
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สังคมไทย วิทยุกระจายเสียงจึงจัดว่าเป็นสื่อมวลชนประเภทหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมด้าน
การศึกษา ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง และพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปสู่
คนเป็นจํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยไม่จํากัดเพศ วัย และความรู้ เพื่อส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น   

ในปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียง  ไม่เพียงแต่ทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  กับ
ประชาชนเท่าน้ัน แต่ยังทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมอีกด้วย  เช่น ปัญหาความรักใน
รูปแบบต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของพ่ีน้อง  ความรักของ
เพ่ือนมนุษย์ ความรักของสามี – ภรรยา เพราะถ้าเกิดปัญหาความรักก็จะส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ต่างๆ  ในสังคม  เช่น  สถาบันครอบครัว, สถาบันการศึกษา  ฯลฯ   เช่น ปัญหาของ สามี – ภรรยา  
ที่เกิดความไม่เช่ือใจกันก็มักจะทะเลาะกัน  และในบางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน   ทําให้อาจมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวน้ีจะส่งผลให้เกิดเด็กกําพร้าข้ึนในสังคม   และ
ปัญหาเด็กนักเรียน,นักศึกษาที่มีแฟนในวัยเรียนและเกิดปัญหาความรัก  เช่น แฟนทิ้ง หรือท้องในวัย
เรียน   และไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาความรักที่ตนเองประสบอยู่ได้   เน่ืองจากมีวุฒิภาวะไม่มาก
พอ   และไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะสามารถให้คําปรึกษาและช่วยคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  
นักศึกษาเหล่าน้ันได้   ดังน้ันพวกเขาจึงอาจจะหาวิธีการแก้ปัญหาความรักแบบผิดๆ มาใช้ได้         
ซึ่งปัญหาดังกล่าวน้ีจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา   โดยเฉพาะสภาพในสังคมปัจจุบันน้ีที่มี
ความวุ่นวายและมีปัญหาต่างๆ  มากมาย  ทําให้มนุษย์ต้องด้ินรนต่อสู้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว   จึงไม่มี
บุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะช่วยแก้ปัญหาความรักที่รอการแก้ไขอยู่ ดังน้ันคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชน
จะมีโอกาสที่จะได้รับคําปรึกษา, ข้อคิดเห็น   หรือทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาความรัก  จึงทําให้เกิด
รายการ “คลับฟรายเดย์” No more lonely (Friday) night ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  
ขึ้นมา   เพ่ือเป็นสื่อกลางในการช่วยแก้ปัญหาความรักให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ    โดยหวังว่ารายการนี้
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความรักให้กับประชาชนในสังคมได้   และช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสังคม
ปัจจุบันได้ 

    ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟัง  ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องความรักได้นําข้อมูลที่วิจัยได้ไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความรักของผู้ฟังรายการวิทยุทุกท่าน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่น       
กรีนเวฟ 106.5 FM  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอของรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุ
คลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์”              
ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 

 การ วิจั ยค ร้ั ง น้ี เป็ นการ วิจั ย เชิ งสํ ารวจ  (Survey research) โดย ใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire)  เป็นเครื่องมือวิจัยและเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากร     
การเปิดรับฟัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่น 
กรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการวิจัยประชากร 
และกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล   โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.การนําเสนอผลการศึกษา 
 
 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนใน

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเท่าน้ัน 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  
การวิจัยเพ่ือวัดความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย (1) แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closedended Questionnaire) ซึ่ง
ได้กําหนดคําตอบหลายคําตอบให้ผู้ตอบได้เลือกข้อที่ต้องการมากที่สุด และคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับฟัง ความพึงพอใจและ
การใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ  พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจ
มาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย  ไม่พึงพอใจ  ซึ่งเป็นคําตอบในเชิงบวก (2) แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ส่วนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ฟังรายการ  “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ  “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับรูปแบบ  การนําเสนอรายการ  “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 4 : คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อรายการ  “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 5 : คําถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรายการ  “คลับฟรายเดย์” 
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ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
มาตราส่วนประเมินวัดระดับความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการ “คลับฟรายเดย์”ทาง

สถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM มี 5 ระดับ กําหนดค่าไว้ดังน้ี 
5   หมายถึง   มากที่สุด 
4   หมายถึง   มาก 
3   หมายถึง   ปานกลาง 
2   หมายถึง   น้อย 
1   หมายถึง   น้อยที่สุด 
 
 
จากน้ันกําหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังน้ี 

                    5.00   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ   มากที่สุด 
3.50 – 4.49   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ   มาก 
2.50 – 3.49   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ   น้อย 

           1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ   น้อยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขั้นตอนแรก มีการสร้างแบบสอบถามขึ้นมา โดยนําข้อมูลที่ได้น้ันไปหาค่าทางสถิติ คือ   

ค่าร้อยละ ที่มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคร้ังน้ี 

2. เมื่ อได้แบบสอบถามที่ สมบูรณ์ แล้ว จึงนําแบบสอบถามจํานวน  400 ชุด  ไปให้
กลุ่มเป้าหมาย คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุ
คลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี เมื่อผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เหมาะสม  และการวิเคราะห์
ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการบรรยาย  ประกอบตารางผลการศึกษา 
 การหาค่าอัตราส่วนร้อยละ ( Percentage ) ของคําถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลและ
คําตอบในคําถามปลายปิด ให้เลือกตอบโดยแยกหาค่าอัตราส่วนร้อยละ เป็นรายข้อประกอบการ
บรรยายข้อมูลที่ใช้จากการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ 

 “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ผู้วิจัยจะทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่รับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่น 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

178 

กรีนเวฟ 106.5 FM  โดยใช้เครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถาม 
จํานวน 400 ชุด  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากร,  พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ, รูปแบบการนําเสนอรายการ  ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ซึ่งผู้วิจัย
ได้กําหนดวิธีการวิจัย  และกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยจะศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  ซึ่งผู้วิจัยได้
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เป็นค่าร้อยละ จนกระทั่งได้เป็นผลวิจัยซึ่งมีลําดับการแสดงผล
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  :  คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 2  :  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 3  :  คําถามเกี่ยวกับรูปแบบ การนําเสนอรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 4  :  คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 5  :  คําถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” 
ส่วนที่ 6 :  ข้อเสนอแนะ 

 โดยรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้นําเสนอออกมาในรูปแบบ
ของตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ                          

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 
270 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นเพศชาย จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่จะมี
อายุต้ังแต่ 21 – 30 ปี จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 128  
คน คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอายุ 51 ปีขึ้นไปจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  โดยส่วนใหญ่จะศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน  265  คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาระดับปริญญาโท  จํานวน  125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25  ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  โดยส่วนใหญ่จะมี
สถานะภาพโสด  จํานวน 254   คน คิดเป็นร้อยละ 54  และสมรส จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46  
โดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา  จํานวน  242  คน คิดเป็นร้อยละ 42  รองลงมาเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ข้าราชการ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12  พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และธุรกิจส่วนตัว จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2   
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM 

  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักรายการ  จํานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 86  
รองลงมาเป็นไม่รู้จักรายการ จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ14  ส่วนใหญ่ผู้ฟังเคยรับฟังรายการ  
จํานวน 272  คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาเป็นไม่เคยรับฟังรายการ จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28 ส่วนใหญ่ที่รู้จักรายการเพราะฟังคลื่นน้ีอยู่แล้วเลยรู้จักรายการ จํานวน 268  คน คิดเป็นร้อย
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ละ 68 รองลงมาเพราะได้ยินคนอ่ืนพูดถึงเลยลองฟังรายการ จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เพ่ือนแนะนําให้ฟังรายการ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และหมุนเจอคลื่นน้ีโดยบังเอิญ จํานวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่เปิดรับฟังรายการเพ่ือให้ผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)ช่วย
แก้ปัญหาความรัก จํานวน 280  คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาฟังเพ่ือใช้ในการพูดคุยกับเพ่ือนๆ  
จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ฟังเพ่ือความบันเทิง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และฟัง
เพราะความอยากรู้ อยากเห็น จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนใหญ่จะรับฟังตลอดรายการ 
จํานวน 280  คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาฟังไม่แน่นอนฟังสลับไปมากับคลื่นอ่ืน จํานวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนใหญ่จะติดตามรับฟังทุกวันศุกร์ จํานวน 248  คน คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาฟังเกือบทุกวันศุกร์ จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32  ฟังบ้าง( 1 – 2 ครั้ง/เดือน )  
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรับฟังต้ังแต่ต้นจนจบรายการ จํานวน 
265  คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาประมาณ 1 ช่ัวโมง จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 31  
ประมาณ 30 นาที จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ส่วนใหญ่จะติดตามรับฟังรายการประมาณ 1 – 3 
ปี จํานวน 272  คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาประมาณ 4 ปี ขึ้นไป จํานวน 118  คน คิดเป็นร้อย
ละ 18  น้อยกว่า 1 ปี  จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  ส่วนใหญ่จะรับฟังรายการ ที่บ้าน จํานวน 
285  คน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาในรถยนต์ จํานวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ 10  และฟังที่
ทํางาน  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5   
 
ส่วนที่  3   รูปแบบการนําเสนอรายการ  “คลับฟรายเด ย์” ทางสถานี วิท ยุคลื่ นกรีน เวฟ                  
106.5 FM  

ผลการวิจัยพบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะสนใจการนําเสนอรายการของผู้ดําเนินรายการ
(ดีเจ)  จํานวน 226  คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาช่ือตอนที่คุยในแต่ละสัปดาห์ จํานวน 116  คน 
คิดเป็นร้อยละ 16  ข้อมูลการแก้ปัญหาความรัก  จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และกิจกรรม
พิเศษ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าลักษณะการจัดรายการได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ จํานวน 252  คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นกันเองกับผู้ฟัง , มีชีวิตชีวา จํานวน 
128  คน คิดเป็นร้อยละ 28  ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้ฟังมาก  จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกับผู้ฟังรายการ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8  ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า
ลักษณะรูปแบบรายการน่าสนใจ จํานวน 295  คน คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาไม่น่าสนใจ จํานวน 
105  คน คิดเป็นร้อยละ 5  ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าส่วนที่ต้องการปรับปรุงอยากให้เพ่ิมเวลาใน
รายการ จํานวน 278  คน คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมากิจกรรมพิเศษในแต่ละสัปดาห์ จํานวน 120  
คน คิดเป็นร้อยละ 12  ช่ือตอนที่คุยแต่ละสัปดาห์ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ส่วนใหญ่จะมี
ความ เห็ น ว่าส่ วนของช่องทางในการติ ดตามรายการทางสถานี คลื่ น วิท ยุคลื่ นกรีน เวฟ                  
106.5 FM  จํ าน วน  282  คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ  82 รองลงมา  ทางเว็บ ไซ ด์  www.Green – 
Channel.TV จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 16   และทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในเครือ A – 
Time Media   จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2   
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ส่วนท่ี  4   ความพึงพอใจผู้ฟังที่มี ต่อรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ                  
106.5 FM  

ผลการวิจัยพบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจรายการช่วงสนทนาแก้ปัญหา
ความรัก  ทั้ง 4 ช่วง  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   ลีลาการพูด  นํ้าเสียงของผู้
ดําเนินรายการ(ดีเจ)  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจมาก  ความถูกต้องและเหมาะสมในการ
ใช้ภาษาของผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจมาก  ช่ือตอนการสนทนา
ในแต่ละสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจมาก  การเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ฟังมีส่วนร่วม 
(Phone in)  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ความน่าเช่ือถือของผู้ดําเนินรายการ
(ดีเจ)  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจมาก  ข้อมูลการแก้ปัญหาความรักตรงกับความ
ต้องการ  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจมาก  ข้อมูลมีความทันสมัย  ทันเหตุการณ์   คิดเป็น
ร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจมาก  ผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)  สามารถแก้ปัญหาความรัก ให้กับกลุ่ม
ผู้ฟังรายการได้ คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจมาก    ความน่าสนใจของกิจกรรมพิเศษ   คิด
เป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  เน้ือหา  รูปแบบการนําเสนอรายการ  คิดเป็นร้อยละ 
80  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ระยะเวลาการออกอากาศรายการ   คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับ
ความพึงพอใจมาก    
 
ส่วนที่   5    การใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานี วิท ยุคลื่นกรีน เวฟ                     
106.5 FM  

ผลการวิจัยพบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์จากผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)  
โดยสามารถเป็นที่ปรึกษา  และเป็นกําลังใจให้กับผู้ฟังที่มีปัญหาความรัก  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับ
ความพึงพอใจมาก    และข้อมูล,  แง่คิด,  ทัศนคติในการแก้ปัญหา ความรักของผู้ดําเนินรายการ (ดี
เจ)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจมาก   สร้างสายสัมพันธ์  
กับคนรักและบุคคลอ่ืนในสังคมได้  คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเอง ให้สามารถอยู่กับสังคมในยุคปัจจุบันได้ คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง  ฟังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้,   ประสบการณ์ชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความ
พึงพอใจมาก   ฟังเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา   คิดเป็นร้อยละ 80  ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง   ฟังเพ่ือเป็นหัวข้อสนทนาในกลุ่มเพ่ือนฝูงและบุคคลอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความ
พึงพอใจปานกลาง  ฟังเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจปาน
กลาง  กิจกรรมพิเศษของทางรายการ คิดเป็นร้อยละ 70  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  รายการมี
ความสร้างสรรค์ต่อสังคม  คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

     
ส่วนที่  6   ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่น กรีนเวฟ                  
106.5 FM 
          กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าต้องการให้มีผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ที่เป็นผู้ชายด้วย   เพ่ือเป็น
การเพิ่มอรรถรสและทําให้รายการมีสีสันมากข้ึน  และต้องการให้มีการขยายเวลาการออกอากาศ
รายการเพิ่มขึ้น   เป็นประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง   อยากให้มีการเปิดเพลงให้มากขึ้นใน แต่ละช่วง  และ
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ขอให้มีแขกรับเชิญที่เป็นนักร้องมาพูดคุยในรายการ  เช่น  ดา  เอ็นโดฟิน ,  บอย  พีชเมกเกอร์ ,  
อ๊อฟ ปองศักด์ิ  เป็นต้น สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีกิจกรรมพิเศษในรายการเพ่ิมมากขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับฟัง  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก

รายการ  “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย  คือ   
1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร   ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ 

“คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ที่มีผลต่อความพึงพอใจและ

การใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพ่ือศึกษารูปแบบ การนําเสนอรายการ   ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก
รายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานี วิท ยุคลื่นกรีนเวฟ  106.5 FM   ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร   

ปัญหานําวิจัย 
1. ลักษณะประชากรของผู้ฟังแตกต่างกัน  จะมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก

รายการ  “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
2. พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” แตกต่างกัน   จะมีผลต่อความพึงพอใจ

และการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แตกต่าง
กันหรือไม่อย่างไร 

3. รูปแบบการนําเสนอรายการ  แตกต่างกัน  จะมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

4 .  ความพึ งพอใจที่ มี ต่อรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานี วิท ยุคลื่นก รีน เวฟ                     
106.5 FM   ของผู้ฟังรายการแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาอภิปรายผล เพิ่มเติมได้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

จากปัญหานําวิจัยข้อที่ 1  ลกัษณะประชากรของผู้ฟังแตกต่างกัน  จะมีผลต่อความพึงพอใจและการ
ใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร             
           ผลการวิจัย  พบว่า  ตัวแปรเร่ือง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  ที่
แตกต่างกัน  จะมีการเปิดรับข่าวสารจากรายการ  “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ
106.5 FM  แตกต่างกัน   เพราะรายการ  “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM  
น้ัน  เป็นรายการท่ีช่วยแก้ปัญหาความรักให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ   โดยรายการวิทยุประเภทน้ีผู้ฟังส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิง  ที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  ศึกษาในระดับปริญญาตรี   และมีสถานะภาพโสด   
นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้ที่ฟังรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ
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106.5 FM  มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (Defleur, 1989, p. 173) อธิบายว่า  บุคคล  มีความแตกต่าง
กันหลายประการ  เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น  และความแตกต่าง
กันน้ียังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม  และวัฒนธรรมทําให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน 
จากปัญหานําวิจัยข้อที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการ “ คลับฟรายเดย์ ”  แตกต่างกัน   จะมีผลต่อความพึง
รายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ106.5 FM   แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

      ผลการวิจัย พบว่าผู้ฟังรายการวิทยุส่วนใหญ่รู้จักรายการนี้เพราะฟังคลื่นน้ีอยู่แล้วเลยรู้จักรายการน้ี   และ
ฟังรายการนี้เพ่ือต้องการให้ผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ช่วยแก้ปัญหาความรักให้กับผู้ฟัง  โดยผู้ฟังมีพฤติกรรมในการติดตาม
ศุกร์  และจะฟังรายการโดยฟังต้ังแต่ต้นจนจบรายการ (รายการ 2 ช่ัวโมง)  ผู้ที่ฟังรายการน้ีส่วนใหญ่จะติดตามรับฟัง
ชอบฟังรายการนี้ที่บ้านมากกว่าที่ทํางาน หรือในรถยนต์   ซึ่งสอดคล้อง Charles K.Atkin ( กาญจนา แก้วเทพ , 2
ข่าวสาร บุคคลจะมีทักษะในการแสวงหาข้อมูล และเนื่องจากมีความรู้เท่าทันสภาวะแวดล้อม  จึงเปิดรับข่าวสารเพ่ือเ
และเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังน้ัน บุคคลจึงมีวัตถุประสงค์ในการใช้สื
ต้องการ 7 อย่าง คือ (1) เพ่ือต้องการรู้เหตุการณ์โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากสื่อ
เหตุการณ์ ทําให้ทันสมัย และคัดเลือกข่าวสารที่มีความสําคัญสําหรับการเรียนรู้ (3) เพ่ือต้องการคําแนะนํา ในการป
ตัดสินใจในชีวิตประจําวันเพ่ือความอยู่รอดในระบบสังคม และการเมือง (4) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสนทนากับผู้
สื่อมวลชนไปเป็นข้อมูลการสนทนาในชีวิตประจําวัน  (5) เพ่ือต้องการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ทีเ่
ความคิดเห็นเดิมให้มั่นใจยิ่งข้ึน หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทําลงไป  (7)  เพ่ือความบันเทิง เพลิดเพลิน และ
ส่วนบุคคลก็มีผลทําให้การยอมรับข้อมูลในการสื่อสารแตกต่างกัน เช่น ด้านประชากร (demographics) ได้แก่ อายุ เพ
หรือด้าน จิตวิทยา (psychographics) ได้แก่  แบบแผนการดําเนินชีวิต (lift style) หรือด้านการเปิดรับสื่อที่ไม่เหมือน
ชอบไม่เหมือนกัน 
จากปัญหานําวิจัยข้อที่ 3  รูปแบบการนําเสนอรายการ  แตกต่างกัน  จะมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จา
สถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร   

ผลการวิจัย พบว่าผู้ฟังรายการวิทยุส่วนใหญ่จะสนใจการนําเสนอรายการของผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)มาก เพรา
ของผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) น้ัน  จัดรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติมากซึ่งส่งผลให้ลักษณะรูปแบบรายการนั้นมีความน
ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม  คือ สื่อมวลชนเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์และก่อให
สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในสังคม พร้อมทั้งทําหน้าที่เป็นผู้ช้ีนําและผู้แก้ไข โดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีการกําหนดขึ้
ของสื่อ (Harold Lasswell)  และผู้ฟังรายการส่วนใหญ่น้ันต้องการให้มีการปรับปรุงรายการ  โดยอยากให้เพ่ิมเวลาในก
รายการออกอากาศ 2 ช่ัวโมง น้ัน  อยากให้ขยายเวลาการออกอากาศเป็น 3 – 4 ช่ัวโมง    และจากผลการวิจัยยังพบว่
จะติดตามรับฟังรายการ“ คลับฟรายเดย์ ”  น้ีทางสถานีคลื่นวิทยุคลื่น กรีนเวฟ 106.5 FM  มากกว่าที่จะติดตามราย
Channel.TV หรือทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในเครือ A – Time Media    
จากปัญหานําวิจัยข้อที่ 4  ความพึงพอใจที่มีต่อรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แต

      ผลการวิจัย พบว่าผู้ฟังรายการวิทยุส่วนใหญ่พึงพอใจรายการนี้มาก   เพราะในช่วงการสนทนาแก้ปัญหาความร
รูปแบบการนําเสนอรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการได้มีส่วนร่วมกับรายการ  โดยการเปิดรับสายโทรศัพท์ผู้ฟังราย
กับผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ทําให้ผู้ฟังรายการรู้สึกว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมในรายการ   และมีความพึงพอใจช่ือตอนใ
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โดยเฉพาะมีความพึงพอใจในผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)  เพราะมีลีลาในการพูดและนํ้าเสียงที่น่าฟัง  และมีการใช้ภาษาที่ถูก
รายการส่วนใหญ่มีความเชื่อถือผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ)  ว่า   สามารถให้ข้อมูลการแก้ปัญหาความรักที่ตรงกับความต้อง
น้ันมีความทันสมัย  และทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  นวลศิริ  เปาโรหิตย์ ( 2532: 169 )
กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่างๆ ของคนและการแปลความหมายขึ้นอยู่กับ
จิตใจในปัจจุบัน และผู้ฟังรายการส่วนใหญ่น้ันรู้สึกพึงพอใจรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.
ที่จะนําข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) น้ัน   ไปแก้ปัญหาความรักของผู้ฟังรายการได้  สอดคล้องกับทฤษฎีควา
ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้รับสาร โดยพยายามอธิบายว่ามนุษย์ใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของคนและสนอ
ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่าผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับสารเพื่อสนองตอบความต้องการของตน โด
และจิตวิทยาของผู้ใช้สื่ออันมีพ้ืนฐานมาจากความต้องการพ้ืนฐาน 5 ประการของ Maslow (1970:51-53) คือ  (
Physiological Needs ) เป็นความต้องการข้ันแรกของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป เช่น ต้องการนํ้า อาหาร ที่อยู่อ
ปลอดภัยและมั่นคง ( Safety and security Needs ) เป็นความต้องการท่ีจะให้ตนเองปลอดภัยจากอันตรายจากสภาพ
เจ็บหลังจากที่มนุษย์ได้ความต้องการในข้ันแรกแล้ว จะเริ่มแสวงหาสถานท่ีซึ่งให้ความปลอดภัยกับตนได้ (3) ความต้อง
หรือความต้องการความรักและความเป็นพวกเดียวกัน ( Love and Belonginess Needs ) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องก
ต้องการความรักความอบอุ่น การยอมรับ เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ (4) ความต้องการทางด้านเกียรติยศห
- Esteem needs ) เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้ว นอกจากการมีส่วนร่วมในสังคมแล้วยังต้องการให้ผู้อ่ืนยกย่องว่
ต้องการได้รับเกียรติยศช่ือเสียงและการยกย่องจากสังคม (5) ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต ( Self - Ac
รวมกลุ่มกันเป็นสังคมจะพยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่ต้ังเป้าหมายไ
ใหญ่น้ันมีความพึงพอใจในกิจกรรมพิเศษของทางรายการเป็นอย่างมาก  
จากปัญหานําวิจัยข้อที่ 5  การใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟรายเดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM   แต

  ผลการวิจัย  พบว่าผู้ฟังรายการส่วนใหญ่น้ันเห็นว่ารายการน้ีมีความสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมมา
สามารถเป็นที่ปรึกษา และเป็นกําลังใจให้กับผู้ฟังรายการที่มีปัญหาความรักได้อย่างมาก  และผู้ฟังรายการส่วนใหญ่มี
ทัศนคติในการแก้ปัญหาความรักของผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ซึ่งผู้ฟังรายการได้นําข้อมูลการแก้ปัญหาความรักของ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความรักของผู้ฟัง  เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับคนรักและบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  และเป็นก
ให้สามารถอยู่กับสังคมในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งพฤติกรรมการฟังของผู้ฟังรายการน้ันส่วนใหญ่จะฟังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
สนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความรักของผู้ฟังรายการ   แต่มีกลุ่มผู้ฟังรายการบางส่วนที่ฟังรายการเพ่ือเป็นหัว
บุคคลอ่ืน  หรือฟังเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยกลุ่มผู้ฟังรายการส่วนใหญ่จะชอบกิจกรรมพิเศษของทางรายก
คณะ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ            เพ่ืออธิบายการใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจโดยอาศัยแนว
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตวิทยา ทําให้เกิด (2) ความต้องการซึ่งทําให้มี (3) ความคาดหวังใน (4) สื่อมวลชนหรือแ
การเปิดรับสื่อมวลชนหรือสื่ออ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ กัน เป็นผลให้ (6) ได้รับความพึงพอใจตามความต้องการและ (7) 
อาจจะไม่ได้มุ่งหวังไว้โดย Katz และคณะ ได้สร้างแบบจําลองเพ่ืออธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือตอบสนองความ
ใช้สื่อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคสื่อมวลชนน้ันขึ้นอยู่กับความต้องก
บุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความต้ังใจและมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึ
ๆ กัน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยที่พบว่า  ผู้ฟังรายการส่วนใหญ่เห็นว่า  ต้องการให้มีผู้ดําเนินรายการ(ดีเจ) ที่เป็นผู้ชายด้วย   เพ่ื
รายการมีสีสันมากข้ึน  และต้องการให้มีการขยายเวลาการออกอากาศรายการเพ่ิมขึ้น   เป็นประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง   อ
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ใน แต่ละช่วง  และขอให้มีแขกรับเชิญที่เป็นนักร้องมาพูดคุยในรายการ  เช่น  ดา อินโดฟิน ,  บอย พีชเมกเกอร์ ,  อ๊อฟ
ตัวอย่างต้องการให้มีกิจกรรมพิเศษในรายการเพ่ิมมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะนําของ รองศาสตราจารย์      
ดร.สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กรุณาให้
คําแนะนําข้อคิดเห็นตรวจสอบมาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ท้ายน้ีผู้เขียนขอน้อมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดทําวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และ
บทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้วิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับกิจกรรมตลาดของผู้บริโภคผ่านมือถือ 
ในปัจจุบันมือถือเข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคอย่างมากมาย และธุรกิจได้หันมาสนใจที่จะทําการตลาด
ผ่านมือถือ ซึ่งพบว่ามียอดการจําหน่ายผ่านมือถือที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายการตลาดคือ
กลุ่มวัยหนุ่มสาว การวิจัยน้ีใช้นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมีนักศึกษาภาคปกติจํานวน 9,031คน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 383 การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจํานวน 25 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.77 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีสมการโครงสร้างแบบกําลังสองน้อยสุด(Partial Least Square 
Structural Equation Model:PLS-SEM) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) อุปกรณ์มือถือที่ใช้ง่ายและสะดวก มีผลทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
มือถือของผู้บริโภค 2) การรับรู้ถึงประโยชน์ของมือถือของผู้บริโภค นวัตกรรมของมือถือ และความ
ผูกพันที่จะต้องพกมือถือ มีผลทางบวกต่อทัศนคติของการยอมรับตลาดมือถือของผู้บริโภค 3) การ
หลีกเลี่ยงความเส่ียงมีผลทางลบต่อทัศนคติของการยอมรับตลาดมือถือของผู้บริโภค 4) ทัศนคติของ
การยอมรับตลาดมือถือของผู้บริโภคมีผลทางบวกต่อการทํากิจกรรมตลาดบนมือถือ 5) ทัศนคติของ
การยอมรับตลาดมือถือของผู้บริโภคมีผลทางบวกต่อการอนุญาติให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
และส่งผลทางบวกต่อการทํากิจกรรมตลาดบนมือถือของผู้บริโภค  
คําสําคญั: ตลาดมือถือ, ทัศนคติส่วนบุคคล,ทัศนคติการยอมรับตลาดมือถือ 
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ABSTRACT 
 This research studied on the factors affecting the adoption of mobile marketing 
activities. At present, mobile devices play a role in thousands of consumer’s lives and 
businesses have turned their attention to mobile marketing especially among the 
youth. Of a total of 9,031 regular students in all departments of the Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage, 383 students were sampled using the 
Taro Yamane sampling method. This research used 25 questionnaires as the research 
tool, a 0.77 confidence level and Partial Least Square Structural Equation Model:PLS-
SEM.  

The results of the research found that 1) easiness and convenience to use 
mobile devices had a positive impact on the perception of mobile benefits of the 
consumers. 2) The reorganization of mobile benefits of the consumers, mobile 
innovation and the relationship of carrying a mobile had a positive impact on the 
attitude of mobile market adoption of consumers. 3) Risk avoidance had a negative 
impact on the attitude of mobile market adoption of consumers. 4) The attitude of 
mobile market adoption of consumers had a positive impact on mobile marketing 
activities. 5) The attitude of mobile market adoption of consumers had a positive 
impact on the admittance to marketing information and a positive impact on the 
activities of the mobile consumer market. 
Keywords: Mobile marketing, Personal Attitude, Attitudes toward Mobile Marketing.  
 

บทนํา 
 การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญของมนุษย์ มนุษย์ต้องการอุปกรณ์ที่จะใช้รับและส่งข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ต่อสถานการณ์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ผู้บริโภค จึงทําให้โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทและมีความจําเป็นอย่างมากใน
ชีวิตประจําวัน  ด้วยคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อ
เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดธุรกรรมทางธุรกิจในโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyberspace) หรือแบบออนไลน์ (Online) ในรูปแบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งส่งผลดีทําให้เกิดการลดข้อจํากัดการทําธุรกิจการค้าลง อีกทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาช่องทางธุรกิจใหม่ 
(ณัฐคูณค์ ดอนยังไพร, 2556)  ดังที่ซันทันและโรฮ์ม (Sultan & Rohm , 2005) ได้กล่าวว่าการเติบโต
อย่างรวดเร็วของจํานวนผู้ใช้มือถือ ทําให้เกิดการใช้จ่ายโดยผ่านมือถือเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมือถือไม่ใช่
โทรศัพท์เท่าน้ัน แต่มือถือรุ่นใหม่ยังเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูตราสินค้า สั่งซื้อ และยังทําการจ่ายเงินได้
อีกด้วย ทําให้บริษัทต่างๆ หันมาทํากลยุทธ์การตลาดบนมือถือ ที่เรียกว่า "แบรนด์ในมือ" (Brand in 
the Hand)  

ตลาดมือถือในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือแบบเก่าที่มี
ความสามารถเพียงการใช้งานท่ีสามารถโทรเข้าโทรออก ถ่ายรูป และฟังเพลงได้ ความสามารถเหล่าน้ี
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กลายเป็นความสามารถข้ันพ้ืนฐานที่โทรศัพท์ทั่วไปต้องมี ในยุคใหม่โทรศัพท์มือถือที่กําลังเป็นที่นิยม
กันมากในปัจจุบันเรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบทั้งโทรเข้า
โทรออก รวมสื่อบันเทิง เพลง วิดีโอ และการสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้เสมือนคอมพิวเตอร์มือ
ถือ นับต้ังแต่ปีพ.ศ.2552 ที่สมาร์ทโฟนของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิล (Apple) ได้ผลิตสมาร์ทโฟ
นที่กล่าวได้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดของยุคน้ัน คือไอโฟน3จี (I phone 3G) เข้ามาเป็นที่นิยมทั่วโลก
รวมถึงในประเทศไทยที่เริ่มนิยมใช้ ปัจจัยเหล่าน้ีที่ทําให้กระแสทางการตลาดเร่ิมแข่งขันอย่างรุนแรง 
ทั้งกับบริษัทที่ผลิตสมาร์ทโฟน การพัฒนาปรับปรุงของสมาร์ทโฟน แต่ละค่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
(ฤทธิชัย เจริญผ่อง,2557) ตลาดมือถือหรือบริษัทต่างๆที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์มือถือจึงเป็นส่วนสําคัญ
ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้บริโภคเองก็คนที่ตัดสินใจในการเลือกใช้และเลือก
ซื้อโทรศัพท์มือถือ   

ดังน้ันการศึกษาวิจัยน้ีเพ่ือพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้บริโภคในการทํา
กิจกรรมตลาดผ่านมือถือ โดยการพัฒนาแนวความคิดด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันไป
สนใจการตลาดบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีการนําลักษณะส่วนบุคคล ด้านความคิดส่วนบุคคล  
นวัตกรรม การหลีกเลี่ยงความเส่ียงและจากการทัศนคดิของการยอมรับตลาดบนมือถือ ว่าลักษณะ
ส่วนบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่อกิจกรรมทางการตลาดมือ
ถือมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาในกลุ่มนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคกลุ่มหนุ่มสาว ( Generation Y) ซึ่งทุกคน
มีโทรศัพท์มือถือและมีการใช้ชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์ เช่นการสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ หรือมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บางชนิดเช่นเคร่ืองสําอาง เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลการยอมรับของผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์มอืถือเพ่ือทํากิจกรรม

การตลาดของนักศึกษาภาคปกติในคณะ 7 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากร  

ประชากร คือนักศึกษาภาคปกติของมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จํานวน 7 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โล ยี  คณะเทคโนโล ยี อุตสาหกรรม  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 9,031คน (ข้อมูลวันที่16 สิงหาคม 
2559) คํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรทาโรยามาเน่ (Taro Yamane ,1967)  ได้จํานวน 383 ตัวอย่าง 
และจากการคํานวนพบว่าการใช้ สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างงานวิจัยน้ีมีตัวแปรที่สังเกตได้ 25 ตัว 
ใช้วัดตัวแปรเชิงสาเหตุ จํานวนกลุ่มตัวอย่างจึงควรเป็น 5 เท่าของตัวแปรที่สังเกตได้ 25 ตัว ซึ่งจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 383 มีจํานวนมากกว่า วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการสุ่ม
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แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งจําแนกสัดส่วนในแต่ละคณะก่อน จากน้ันจึงสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติและกลุ่มตัวอย่าง 
 

คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ 

จํานวนนักศึกษา จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

หมายเหตุ 

1.คณะครุศาสตร์ 2016 86  
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2052 87  
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1527 65  
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 625 27  
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 315 13  
6.คณะวิทยาการจัดการ 2366 100  
7.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 130 5  
รวม 9031 383  

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ
สมการโครงสร้างกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial least square structural equation model)  
2. วิธีกําลงัสองน้อยทีสุ่ดบางส่วน 

ข้อมูลรวบรวมด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการโครงสร้างแบบกําลังสองน้อย
ที่สุดบางส่วน (Partial Least Square Structural Equation Model : PLS-SEM) วิธีน้ีมีจุดประสงค์
ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างบล็อคหรือตัวแปรแฝงในสมการโครงสร้าง (Structural model) หรือ 
Inner model รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ในสมการการวัด 
(Measurement model) หรือ Outer model และในตัวแปรแฝงโดยวิธีที่อิงสมการถดถอยเชิงเด่ียว
และเชิงซ้อน 
ตารางที ่2 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน 
 

PLS Algorithm stages 
Stage 1 คํานวณคะแนนของตัวแปรแฝงสําหรับโครงสร้างของตัวแฝงนั้นโดยวิธีการ

ประเมินภายนอกและภายใน 
Stage 2 จากคะแนนของตัวแปรแฝงใน Stage 1 คํานวณหาค่าอิทธิพล (Path 

estimation) ระหว่างตัวแปรแฝง (Structural model) และค่าอิทธิพลระหว่าง
ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ (Measurement model) 

Stage 3 คํานวณค่าเฉลีย่และ Location parameter estimate 
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วิธี PLS ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรสังเกตได้ ต่างจาก CB-SEM ทีตัวแปรแฝง
สร้างขึ้น จากการประมาณการตัวแปรสังเกตได้ แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ในแบบจําลอง PLS-SEM การ
ประมาณค่าตัวแปรแฝงน้ันอัลกอลิทึมจะประเมินค่าที่ดีที่สุดออกมาขึ้นอยู่กับการประมาณค่าใน
แบบจําลอง Inner และ Outer ( Lee, pratter, Fayard & Robinson, 2011) อัลกอลิทึมในการ
ประมาณการ PLS ประกอบด้วยสามขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ประมาณค่าตัวเลขต่าง ๆเก่ียวกับตัว
แปรแฝงทั้งหมด ขั้นตอนที่2 ใช้คะแนนของตัวแปรแฝงแต่ละตัวคํานวณหาค่าอิทธิพล (Path analysis) 
ระหว่างตัวแปรแฝง ขั้นตอนที่ 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าคงที่ (Regression constant) ของ
ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง  
3. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ของผู้บริโภคด้านประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือ (H1) 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ของผู้บริโภคด้านความสะดวกสบายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือในตลาด (H2) 

สมมติฐานท่ี 3 ด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทํา
การตลาดมือถือ (H3) 

สมมติฐานท่ี 4 ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบกับด้านทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือ (H4) 

สมมติฐานท่ี 5 ด้านความคิดส่วนบุคคลเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือ (H5) 

สมมติฐานท่ี 6 ด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับด้านกิจกรรมการตลาดมือถือ (H6) 

สมมติฐานท่ี 7 ด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ด้านการยอมรับการใช้สิทธ์ิ (H7) 
4. กรอบแนวคิด 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้กรอบแนวคิดของโทน่ี เกาและคณะ (Tony Gao, Andrew J. Rohm, 
Fareena Sultan , Margherita Pagani ,2013)ที่ ไ ด้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การบริโภคท่ีไ ร้พรมแดน :
การศึกษาเชิงประจักษ์ที่ผู้บริโภคยอมรับการตลาดมือถือ ทําให้ได้กรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 ซึ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดผ่านมือถือโดยมีปัจจัยประโยชน์การใช้มือถือ นวัตกรรมของบริษัทมือถือ
ความคิดส่วนบุคคล ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือ และส่งผลต่อกิจกรรม
การตลาดมือถือ และการยอมรับการใช้สิทธ์ิ โดยเลือกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหนุ่มสาว
(Generation-Y) ของชาวจีน ชาวสหรัฐอเมริกาและชาวยุโรป 
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ภาพท่ี 1 แบบจําลอง
และสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์แบบจําลองการวัด หรือ Outer model 
   การศึกษานี้เป็นการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคทางการตลาดมือถือของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเลือกสํารวจทั้ง 7 
คณะ โดยการศึกษานี้เป็นแบบจําลอง Reflective คุณภาพแบบจําลองพิจารณาจากความเที่ยงตรง 
และความเช่ือถือได้ของมาตรวัด ความเที่ยงตรงแบ่งเป็นความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเท่ียงตรง
เชิงจําแนก ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนวัดด้วยค่านํ้าหนัก (Loading) ของแต่ละตัวช้ีวัดที่ต้องสูงกว่า 0.5 
เป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกวัดจากค่า AVE ที่ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าตํ่ากว่ารากที่สองของ AVE (Fornell & Larcker, 1981) และความเช่ือถือได้
วัดด้วย Cronbach alpha และ Composite reliability ที่ควรมีค่าสูงกว่า 0.7 
 ตารางที่ 3 และ 4 วัดความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัด ค่านํ้าหนักตัวช้ีวัดทุกตัวมีค่าเกิน
กว่า 0.5 โดยมีค่าต้ังแต่ 0.671 ถึง 0.905  เน่ืองจากตัดตัวแปรที่มีค่าตํ่ากว่า 0.5 ออก ทุกตัวที่เหลือมี
ค่าเป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ันยังพิจารณาได้จากค่า AVE มีค่าต้ังแต่ 0.622 ถึง 
0.769 แสดงว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเพราะ AVE ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า 
0.5 ( Bagozzi & Yi, 1988) 

ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกพิจารณาจาก AVE และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าตํ่ากว่า
รากที่สองของ AVE จากตารางที่ 3 ตัวแปรแฝง PEU มีค่า AVE เท่ากับ 0.665 และตารางที่ 4 รากที่
สองกําลังสองของตัวแปรแฝง PEU มีค่าเท่ากับ 0.816 ซึ่งมีค่ามากกว่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง 
PEU กับตัวแปรแฝงอ่ืนๆทุกตัว คือ PEU-PU เท่ากับ 0.542 PEU-INVT เท่ากับ 0.254   PEU-ATCM 
เท่ากับ 0.081  PEU-RA เท่ากับ 0.170  PEU-ATMM เท่ากับ 0.153  PEU-PBA เท่ากับ 0.140 และ 
PEU-MMA เท่ากับ 0.298และตัวแปรแฝงอื่นทุกตัวค่าสถิติที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า
เคร่ืองมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
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ความเช่ือถือได้วัดจาก Cronbach alpha และ Composite reliability ดังตารางที่ 2 ค่า 
Cronbach alpha มีค่าระหว่าง 0.695 ถึง 0.849  มีตัวแปรแฝง RA เป็นตัวแปรเดียวทีค่าตํ่ากว่า 
0.70 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.695 อาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือวัดตัวแปรแฝงมีความเชื่อถือได้ตํ่า แต่ Alarc.n & 
S.nchez (2015) เสนอว่า Composite reliability มีอคติในการประมาณการความเช่ือถือได้ตํ่ากว่า 
Cronbach alpha  เมื่อพิจารณาค่า Composite reliability จะเห็นว่ามีค่าต้ังแต่ 0.831 ถึง 0.909 
เมื่อพิจารณาจากค่า Composite reliability ของตัวแปรแฝงทุกตัวจึงกล่าวได้ว่ามาตรวัดของ
การศึกษานี้มีความเช่ือถือได้ น่ันคือค่า Composite reliability มีค่ามากกว่า 0.7  

 
ตารางที่ 3 ความเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ของมาตรวัด 

 

  
loading 

 
P-

value 

 
AVE 

Composite 
reliability 

Cronbach 
alpha 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน(PEU)   0.665 0.856 0.748 
1. ท่านคิดว่าเป็นเร่ืองง่ายในการใช้
โทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าถึงสิ่งความบันเทิงต่างๆ 
เช่น แอปพลิเคชันและเกมส์ เป็นต้น 

0.795 <0.001    

2. ท่านคิดว่าเป็นเร่ืองง่ายในการใช้
โทรศัพท์มือถือเพ่ือค้นหาส่ิงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน
ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข่าวสาร
ต่างๆ 

0.829 <0.001    

3. ท่านคิดว่าเป็นเร่ืองง่ายในการใช้
โทรศัพท์มือถือในการส่งรูปและวิดีโอของเรา
เองให้เพ่ือนและครอบครัว 

0.823 <0.001    

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์(PU)   0.662 0.854 0.743 
1. ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ ร้านค้า ร้านอาหาร 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆได้ 

0.828 <0.001    

2. ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ สามารถช่วย
ให้ท่านเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับบริษัทหรือ
ร้านค้าต่างๆที่ท่านสนใจได้ 

0.856 <0.001    

3. ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ท่าน
ได้ติดต่ออย่างทันท่วงทีเวลาฉุกเฉิน 

0.753 <0.001    

ด้านนวัตกรรม(INVT)   0.634 0.837 0.705 
1. ท่านคิดว่าเม่ือมีโทรศัพท์มือถือและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ คนส่วนใหญ่มักจะให้
ความนิยมสินค้าประเภทนั้นๆ 

0.671 <0.001    

2. ท่านมักแนะนําการใช้งานข้อมูล เช่น เกมส์ 
ความบันเทิง ดนตรี หรือแอปพลิเคชันท่ี

0.861 <0.001    
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สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือให้กับคนรอบ
ข้าง 
3. ท่านมักจะคุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆ
ในโทรศัพท์มือถือ เช่น เกมส์ และข้อมูลอื่นๆ 
 

0.842 <0.001    

ด้านความคิดส่วนบุคคล(ATCM)   0.769 0.909 0.849 
1. ท่านไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มี
โทรศัพท์มือถือ 

0.851 <0.001    

2. ท่านใช้โทรศัพท์มือถือของท่านตลอดท้ังวัน 0.890 <0.001    
3. ท่านกําลังเสพติดโทรศัพท์มือถืออย่างมาก 0.889 <0.001    
ด้านการหลีกเล่ียงความเสี่ยง(RA)   0.622 0.831 0.695 
1. ท่านมักจะไม่เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น ชื่อและท่ีอยู่อีเมล์ของท่าน เพ่ือให้ได้สิ่ง
ตอบแทน 

0.731 <0.001    

2. ท่านคิดว่าเป็นท่ีน่ารําคาญเมื่อได้รับการสุ่ม
ท่ีไม่พึงประสงค์จากบริษัทหรือองค์กร 

0.819 <0.001    

3. ท่านมักจะลังเลท่ีต้องใช้ชื่อหรืออีเมล์เพ่ือหา
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ 

0.812 <0.001    

ด้านทัศคติ(ATMM)   0.703 0.876 0.788 
1. ท่านชอบใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางใน
การเลือกซ้ือสินค้าและบริการอ่ืนๆ 

0.854 <0.001    

2. ท่านคิดว่าโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการหาข้อมูล สิ่งท่ีต้องทําและสถานท่ีท่ี
ท่านจะไปได้ทุกท่ีทุกเวลา 

0.821 <0.001    

3. ท่านจะมีความสุขท่ีได้รับข้อเสนออื่นๆ และ
สิ่งจูงใจจากโทรศัพท์มือถือของท่าน 

0.840 <0.001    

ด้านการยอมรับการใช้สิทธิ(PBA)   0.758 0.904 0.840 
1. บริษัทจะมีถามการอนุญาตการใช้สิทธ์ิจาก
ท่านทุกคร้ัง 

0.827 <0.001    

2. ท่านยินดีท่ีจะรับข้อเสนอจากบริษัทบน
โทรศัพท์มือถือของท่าน 

0.905 <0.001    

3. ท่านยินดีท่ีจะยอมรับข้อมูลท้ังหมดท่ีทาง
บริษัทโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นคนส่งให้ 

0.878 <0.001    

ด้านกิจกรรมการตลาดมือถือ(MMA)   0.659 0.885 0.826 
1. ซ้ือสินค้าหรือบริการ 0.717 <0.001    
2. ดาวน์โหลดเพลง 0.850 <0.001    
3. ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ 0.849 <0.001    
4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ 0.823 <0.001    

 
ตารางที่ 4 เกณฑ์ Fornell-Larcker สําหรับการวัดความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
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 PEU PU INVT ATCM RA ATMM PBA MMA 
PEU 0.816 0.542 0.254 0.081 0.170 0.153 0.140 0.298 
PU 0.542 0.813 0.271 0.068 0.157 0.266 0.207 0.303 

INVT 0.254 0.271 0.796 0.390 0.327 0.452 0.453 0.476 
ATCM 0.081 0.068 0.390 0.877 0.352 0.493 0.498 0.404 

RA 0.170 0.157 0.327 0.352 0.789 0.420 0.514 0.341 
ATMM 0.153 0.266 0.452 0.493 0.420 0.838 0.607 0.559 
PBA 0.140 0.207 0.453 0.498 0.514 0.607 0.871 0.565 
MMA 0.298 0.303 0.476 0.404 0.341 0.559 0.565 0.812 

 
2. การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง หรือ Inner model 

สมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่แบ่งได้เป็นตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ลูกศรช้ีเข้า และตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่อยู่ต้นทางลูกศร ตัวแปรตาม
อาจมีได้หลายตัว นอกจากน้ัน Inner models ยังประกอบด้วยตัวแปรแทรกกลาง (Intervening 
variable) และเป็นตัวแปรตามในสมการโครสร้างด้วยหลักพิจารณาแบบจําลองมีคุณภาพดีใน
แบบจําลองโครงสร้างคือ คือค่านํ้าหนัก (Loading) หรือค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path coefficient) 
และ R2 ที่ค่าสถิติทั้งสองมีค่าสูง มีนัยสําคัญทางสถิติและเป็นบวก 

ค่า R2 มีเฉพาะตัวแปรแฝงที่ลูกศรช้ีเข้า หรือคือ แปรตามตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.30 ถึง 0.38 
ตามภาพที่ 2 Chin (1998) กําหนดให้ค่า R2 เท่ากับ 0.19 ขึ้นไปมีขนาดเล็ก 0.33 ขึ้นไปมีขนาดกลาง
และ 0.67 ขึ้นไปมีขนาดใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ด้านการรับรู้ถึงผลประโยชน์ (PU) มีค่า R2 ขนาดเล็ก 
ในขณะที่ด้านกิจกรรมการตลาดมือถือ (MMA) และด้านการยอมรับการใช้สิทธิ (PBA) มีค่า R2 ขนาด
กลาง และค่าสัมประสิทธิเส้นทางทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า (P<0.01) น่ันคือเส้นทางด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ ด้านนวัตกรรม ด้านความเสี่ยง ด้านความคิดเห็นส่วนบุคคลส่งผลกระทบกับด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือในตลาด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 ผล
การศึกษา 
 

โดยกําหนดให้ 
PEU  = ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
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PU  = ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 
INVT = ด้านนวัตกรรม 
ATCM  = ด้านความคิดส่วนบุคคล 
RA  = ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
PBA  = ด้านการยอมรับการใช้สิทธิ 
MMA  = ด้านกิจกรรมการตลาดมือถือ 
ATMM  = ด้านทัศคติ 

 

ตารางที ่4 ทดสอบสมมติฐาน 
 

Hypothesis Hypothesis path Path coefficient 
(Direct effect) 

P-values Accept/reject 

H1 PU                  ATMM 0.137*** <0.003 ยอมรับ 
H2 PEU                     PU 0.549*** <0.001 ยอมรับ
H3 INVT                ATMM 0.206*** <0.001 ยอมรับ
H4 RA                   ATMM 0.204*** <0.001  ยอมรับ
H5 ATCM              ATMM 0.342*** <0.001  ยอมรับ
H6 ATMM                 PBA 0.614*** <0.001  ยอมรับ
H7 ATMM               MMA 0.569*** <0.001  ยอมรับ

 
 *** หมายถึง p ≤.01 

จากตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวมีอิทธิพลด้านบวกกับตัวแปร
ตาม ด้านความคิดส่วนบุคคล ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําตลาดมือถือ ด้านกิจกรรมการตลาดมือ
ถือ และด้านการยอมรับการใช้สิทธ์ิของผู้บริโภค โดยจากตารางท่ี 4 พบว่าองค์ประกอบทั้งหมด
ยอมรับสมมติฐาน  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานท่ีหนึ่ง การรับรู้ของผู้บริโภคด้านประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือ เช่น ประโยชน์จาก

โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ร้านค้า ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆได้ ผู้บริโภค
สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือร้านค้าต่างๆท่ีสนใจผ่านมือถือได้ หรือช่วยให้ติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหรือเวลาฉุกเฉิน ส่งผลให้ทัศนคติของผู้บริโภคนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผู้บริโภคเช่ือว่าการใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหา
ข้อมูล และสามารถพกพาสะดวก รวมถึงมีความพึงพอใจที่ ไ ด้รับข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจจาก
โทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ แซงและเหมา   
(Zhang & Mao, 2006) พบว่าผู้บริโภคยอมรับทัศนคติการได้ประโยชน์จากการใช้โทรศัพท์มือถือ 

สมมติฐานท่ีสอง การรับรู้ของผู้บริโภคด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือน้ันเป็นเรื่องง่ายในการเข้าถึงสิ่งความบันเทิงต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันและเกมส์ เป็นต้น 
รวมท้ังสามารถค้นหาสิ่งที่กําลังจะเกิดข้ึนภายในประเทศหรือข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 
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และเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งรูปและวิดีโอของเราเองให้เพ่ือนและครอบครัว ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ส่งผลกับด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือในตลาดของผู้บริโภค ผลการศึกษา
ยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของวินเซนต์ (Vincent, 2005) พบว่าผู้ที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ
เน่ืองจากสามารถติดต่อสื่อสารถึงผู้อ่ืนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

สมมติฐานท่ีสาม ด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาด
มือถือ ยอมรับสมมติฐาน เช่น ผู้บริโภคคิดว่าเมื่อมีโทรศัพท์มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ 
คนส่วนใหญ่มักจะให้ความนิยมสินค้าประเภทน้ันๆ ผู้บริโภคแนะนําการใช้งานข้อมูล เช่น เกมส์ ความ
บันเทิง ดนตรี หรือแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือให้กับคนรอบข้าง และผู้บริโภคจะ
พูดคุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆในโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้ทัศนคติของผู้บริโภคนิยมใช้
โทรศัพท์มือถือในกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผู้บริโภคเช่ือ
ว่าการใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาข้อมูล สิ่งที่ต้องทําและสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถจะพกพาไป
ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความสุขที่ได้รับข้อเสนออ่ืนๆ หรือสิ่งจูงใจจากโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แพทกานิ (Pagani, 2004) พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือเคร่ืองใหม่
หรือต้องการเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเป็นคนแรกเน่ืองจากในแต่ละรุ่นจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยู่เสมอ 

สมมติฐานท่ีสี่ ด้านการหลีกเลี่ยงความเส่ียง มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ไม่ตรงกับสมมติฐาน
ของโทน่ี เกาและคณะ (Tony Gao, Andrew J. Rohm , Fareena Sultan , Margherita Pagani 
,2013)ที่ว่าผู้บริโภคมักจะไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือและที่อยู่หรืออีเมล์ของผู้บริโภค 
เพราะคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด กับตนในภายหลัง และคิดว่าเป็นที่น่ารําคาญเมื่อได้รับการสุ่ม การ
สอบถามข้อมูลจากบริษัทหรือองค์กร ส่งผลลบ แต่ผลการวิจัยน้ีกลับพบว่า ด้านการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือ เป็นเพราะกลุ่มที่
เลือกคือนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ทํางาน รายได้จากผู้ปกครอง จึงไม่กังวลเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดเมื่อ
บริษัทขอข้อมูล และเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการต่างๆ ผู้บริโภคเช่ือว่าการใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาข้อมูล สิ่งที่สําคัญคือ
ผู้บริโภคสามารถจะพกพามือถือไปได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความสุขที่ได้รับข้อเสนออ่ืนๆ ผลการศึกษา
จึงปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจากผลการศึกษาออกมาเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับแซงและเหมา (Zhang & 
Mao, 2006) เสนอแนะว่าความเสี่ยงของข้อมูลเป็นจุดด้อยของการ(บริโภคที่มีต่อการทําตลาดมือถือ
และยังมีผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีของผู้ใช้อีกด้วย 

สมมติฐานที่ห้า ด้านความคิดส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทํา
ตลาดมือถือ ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน น่ันคือเมื่อผู้บริโภครู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มี
โทรศัพท์มือถือ หรือผู้บริโภครู้สึกว่ากําลังเสพติดโทรศัพท์มือถืออย่างมาก และจําเป็นต้องใช้
โทรศัพท์มือถือของท่านตลอดทั้งวันน้ัน ส่งผลให้ทัศนคติของผู้เน่ืองจากบริโภคนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผู้บริโภคเช่ือว่าการใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
หาข้อมูล สิ่งที่ต้องทําและสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถจะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความสุขที่ได้รับ
ข้อเสนออ่ืนๆ หรอืสิ่งจูงใจจากโทรศัพท์มือถือสอดคล้องกับงานวิจัยของโทน่ีและคณะ 

สมมติฐานท่ีหก ด้านทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านกิจกรรมการตลาด
มือถือ ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน น่ันคือการที่ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการเลือก
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ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผู้บริโภคเช่ือว่าการใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาข้อมูล สิ่งที่ต้องทําและ
สถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถจะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความสุขที่ได้รับข้อเสนออ่ืนๆ หรือสิ่งจูงใจ
จากโทรศัพท์มือถือต่อการทําการตลาดมือถือ ส่งผลกระทบให้เกิดกิจกรรมการตลาดมือถือต่างๆ เช่น 
ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ 
และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ ตามมา 
          สมมติฐานท่ีเจ็ด ด้านทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาดมือถือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ด้านการยอมรับการใช้สิทธ์ิของผู้บริโภค เช่น บริษัทเกี่ยวกับมือถือจําเป็นจะต้องมีถามการขออนุญาต
การใช้สิทธ์ิจากผู้บริโภคทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการที่จะยินดีรับข้อเสนอจากบริษัทบน
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของปีเตอร์และอามาโตและฮอลเลนเบรค( Peters, 
Amato & Hollenbeck, 2007) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าการตอบสนองของผู้บริโภคเก่ียวข้องกับการ
โฆษณา การเสนอโปรโมช่ันต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นการตลาดมือถือทั้งสิ้น 
 

ขัอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ของผู้บริโภคด้านประโยชน์ของอุปกรณ์มือถือมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถือโดยมีนัยสําคัญ ดังน้ันจึงสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้บริโภคท่ีทําการศึกษาได้แก่นักศึกษาในมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความรู้ความเข้าใจเข้าใจในประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ทั้งส่งผลให้
นักศึกษาดังกล่าวมีทัศนคติหรือเกิดความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้
เป็นช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สามารถจะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา และเช่ือว่า
การใช้มือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในผลงานวิจัยยังพบว่าความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการทําการตลาดมือถืออย่างมีนัยสําคัญ สะท้อน
ให้เห็นว่าในตลาดมือถือมีอิทธิพลและเป็นที่ยอมรับต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก และกลายเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตของนักศึกษาไปแล้ว และนักศึกษายังอยู่ในวัยที่มองไม่เห็นความเสี่ยงจากการให้ข้อมูล ในทาง
กลับกันกับมีความเช่ือเพราะไม่กลัวความเสียหายที่จะเกิด เน่ืองจากยังไม่ได้ทํางาน มีบัญชีจํานวนเงิน
ที่ยังไม่มาก ทําให้กล้าเสี่ยงกับการให้ข้อมูล แต่ในทางกลับกันมือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลให้เกิด
นักศึกษาสามารถทําการซื้อขายสินค้าได้สะดวกตลอดเวลา  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร        
ส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษานี้ใช้การวิจัย
เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 270 คน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 
แห่ง จํานวน 832 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน ขนาดกลุ่มตัวอย่างคํานวณตาม
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า  
  1) ระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสูงสุด ด้านการประเมิน (x̄ = 4.61, S.D. =.84) 
รองลงมา ด้านรางวัล (x̄ = 4.53, S.D. = .71) และด้านที่มีระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอันดับสุดท้าย ด้านการคัดเลือก (x̄ = 3.95, S.D. = .63) ตามลําดับ 
        2) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมิน ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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และพนักงานท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือก ด้านการประเมิน และด้านการ
พัฒนาคุณภาพพนักงานต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 3 ) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.403) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านรางวัล (r=0.697) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการคัดเลือก (r=0.541) 
ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (r=0.512) และด้านการประเมิน (r=0.426) ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การปฏิบัติงานของพนักงาน, องค์การบริหารส่วนตําบล  
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the performance of the Staff 
Working in Administrative Organizations, Maharaj District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province,2) Compare the performance of the of the Staff Working in Administrative 
Organizations,  Maharaj District,  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province classified by 
personal factor, and 3) Study the relationship between job characteristics that affect 
Performance of the Subdistrict  Administrative Organizations, Maharaj District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province. This study was a quantitative research the population 
of this research was the staff working in Administrative Organizations,  Maharaj 
District,Phra Nakhon Si Ayutthaya province.sample of 270 respondents was selected 
from a total population to 832 induviduat from 12 Administrative Organizations. The 
sample was selected by stratified random sampling. The samples were calculated by 
Taro Yamane’s formula. The tool for data collection was a rating scale questionnaire. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,        
t-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient.  
 The research results were as follows:  
 1) The performance of the staff working the Subdistrict Administrative 
Organizations, Maharaj district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province was, overall, at a 
high level. Considering each aspect revealed that the highest mean was the aspect of 
evaluation ( X = 4.61, S.D. = 0.84), followed by the aspect of rewards ( X = 4.53, S.D. = 
0.71), and the least was the aspect of selection (X = 3.95, S.D. = 0.63) respectively. 
  2) The Performance of the Subdistrict Administrative Organizations, Maharaj 
district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province classified by personal factor revealed that 
the personnel had not differed in performance when compared with gender, marital 
status, education level and income, except for the age factor in the aspect of 
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evaluation the aspect of quality development and  the working period factor in the 
aspect of selection, the aspect of evaluation and the aspect of quality development 
at a statistical significance level of 0.01. 
 3) Study the relationship between job characteristics that the Performance 
of the Staff working in the Subdistrict Administrative Organizations, Maharaj District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.The overview relating to the same direction. The 
level of statistical is significance at.01 (r= 0.403) Considering each aspect found that 
when affect functionality. All aspects relating to the performance of the Award (r= 
0.697), the highest, The selected (r= 0.54) in the development of quality staff (r= 
0.512) and assessment (r= 0.426) respectively. 
 
Keywords: Performance of Staff, Subdistrict  Administrative Organizations 
 

บทนํา 
 องค์การสมัยใหม่  ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในสั งคมเศรษฐกิจที่ เน้นองค์ความรู้ 
(Knowledge Economy) ถือว่าทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กรน้ันมีสภาพเป็น 
“ทุน” (Human Creation) ซึ่งมีความสําคัญย่ิงต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า (Value Creation) 
ให้กับองค์การ ผลการศึกษาในต่างประเทศระบุว่า ร้อยละ85 ของผลประกอบการขององค์การน้ันเกิด
จาก “ทุนมนุษย์” อย่างไรก็ตามทรัพยากรบุคคลถือเป็น สิ่งที่เข้าใจและบริหารได้ยากที่สุด ตลอดจน
วัดและประเมินได้ยากที่สุดในกระบวนการบริหารทั้งหมดด้วย จึงมีคํากล่าวที่ว่า “หากไม่สามารถวัด
ประเมินทรัพยากรบุคคลได้ก็จะไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ได้” ดังน้ี การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญซึ่งจะช่วยให้องค์การทราบ
ว่าจะใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์การบรรลุพันธกิจ 
และเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้อย่างไร แนวทางหน่ึงในการประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีความแพร่หลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ คือ การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบสมดุลตามหลักการ Human Capital Scorecard การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลเป็น
การประเมินระบบโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture) 
ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน (People) ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) และผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ขององค์การซึ่งมิใช่การประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน 
 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้บริหารขององค์การจําเป็นต้อง
วางแผนเพ่ือพิจารณาสิ่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การปฏิบัติงานขององค์การในปัจจุบันและในอนาคต 
แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ยากในการพยากรณ์ลักษณะและผลกระทบที่จะเกิดได้อย่างถูกต้อง        
การเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นที่ยอมรับ
กันอยู่แล้วว่าทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสําคัญทรัพยากรมนุษย์น้ันเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงานขององค์กร การบริหารงานในหน่วยงานใดก็ตาม จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ 
คือ การทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีการพัฒนา  
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อยู่เสมอ ทั้งน้ี ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหาร(Administrative Resources) คือ     
คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่ งของ(Material) และวิธีการจัดการ(Management) ในบรรดา
ทรัพยากรเหล่าน้ี คน หรือมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และมีประโยชน์มากที่สุด ทั้งน้ี 
เพราะทรัพยากรอื่นๆจะถูกนํามาใช้โดยคน ดังน้ันทรัพยากรอ่ืนที่ไม่มีชีวิตน้ีหากคนมานํามาใช้ก็หา
ประโยชน์ไม่ได้ การสร้างพนักงานภายในองค์การให้ทําหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ทุ่มเท
กําลังกาย กําลังใจในการทํางาน มีความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน และผสานผลประโยชน์กับองค์การได้
อย่างกลมกลืนน้ัน องค์การควรให้ความสนใจ และเอาใจใส่เก่ียวกับการพัฒนาพนักงานควบคู่กันไปกับ
การปรับปรุงการบริหารให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การทั้งปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรก็ตามผู้บริหารจําต้องเตรียมพร้อม
สําหรับปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารที่ได้ช่ือเสียงโด่งดังจากผลการปฏิบัติงานที่สูงและจาก
ผลงานที่ให้กับองค์การอย่างสมํ่าเสมอ อาจไม่สามารถรับประกันได้ว่าความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน
ของเขาในปัจจุบันจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในอนาคต (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2545:512) 
 การบริหารงานในองค์การต่างๆ มีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งในปัจจุบันระบบการปกครองได้ขยายส่วนงานออกสู่ภูมิภาคขึ้น เปิด
โอกาสท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง องค์การบริหารส่วนตําบลจึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกัน
บริหารงาน องค์การจึงจะประสบความสําเร็จ และเน่ืองจากว่าในองค์การบริหารส่วนตําบลพ้ืนที่มีการ
สับเปลี่ยนหรือการย้ายเข้าและย้ายออกของพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งผลให้
พนักงานที่เข้ามาใหม่ต้องมีการศึกษาและปรับตัวเพ่ือให้พร้อมรับกับสายงานและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นต้องได้รับพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานที่ดี จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเลือกสรรคนหรือพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาอยู่ร่วมปฏิบัติงานในองค์การและขยายโอกาสแห่งความก้าวหน้าสู่องค์การใน    
ระยะยาว (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544:15) 
 ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการคัดเลือก ด้านการ
ประเมิน ด้านรางวัล และด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน เพ่ือที่จะทราบแนวทางการปรับปรุง 
ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วิธีการวิจัย 

 1.ประชากร 
 3.1.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งหมด 12 ตําบล จํานวน 832 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 270 คน ทําการสุ่มเลือกประชากร โดยวิธีหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากทราบตัวเลขขนาดท่ีแน่นอน จึงได้คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
Yamane (Yamane Taro,1973) ที่ระดับความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อย
ละ 5  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
  1.1 ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูล
ในส่วนดังกล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
  1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามชนิดต่างๆ จากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  1.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
และสามารถวัดตัวแปรที่นิยามไว้ได้ 
      2. การตรวจคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
  2.1 การตรวจคุณภาพความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่.05 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า .05 นํามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการขั้นตอนต่อไป ข้อคําถามในการหา
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่งหมายมีข้อคําถามที่สอดคล้องกับเกณฑ์ จํานวน 31 ข้อ ที่
สามารถนําไปใช้ได้ (ค่า IOC มากกว่า .05) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดมุ่งหมาย
เท่ากับ 0.95 
  2.2 การหาความเช่ือมั่น (Relaibility) โดยนําเอาแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทํา
การทดลองใช้ (Try Out) กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงที่จะศึกษาจํานวน 30 ราย แล้วนํามา
ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach และ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.901 
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สถิติวิเคราะหข์้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความ

เช่ือถือได้ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970 
อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543:123)  
  2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล บรรยายคุณลักษณะของตัวแปร
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test (Independent 
Sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยวิธี เชฟเฟ่ ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วย
ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย ดังน้ี 
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 
  0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 - .070  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ

มหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเป็นเพศชาย 
จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00   

  มีอายุ จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14 มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14 และ มีอายุ
มากกว่า 50 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80  

  มีสถานภาพโสด จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.88 รองลงมา มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.75    
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  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.88 
รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22 และมีตํ่ากว่า
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86  

    มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 
รองลงมา มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 – 20 ปี 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92 และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97  

  มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48 รองลงมา 
มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85 มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03 และมีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.64 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขอบข่ายของงาน 
ความก้าวหน้าในการทํางาน ลักษณะงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมในการบริหาร และงานที่มีการติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลําดับ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ลําดับที่ 1 ด้านขอบข่ายของงาน (x̄ = 4.34, S.D. = .80)  
 ลําดับที่ 2 ด้านงานที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (x̄ = 4.30, S.D. = .76)  
 ลําดับท่ี 3 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร (x̄ = 4.19, S.D. = .75)  
 ลําดับที่ 4 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน (x̄ = 3.74, S.D. = .70)  
 ลําดับที่ 5 ด้านลักษณะงานที่ท้าทาย (x̄ = 3.43, S.D. = .66) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขอบข่ายของงาน พบว่า มีระดับปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ค่า S.D. เท่ากับ .80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ ท่านเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ
ต่างๆ (x̄ = 4.42, S.D. = .91) รองลงมา คือท่านเคยได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน (x̄ = 4.32, S.D. = .73) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ท่านได้รับมอบหมายงานเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ (x̄ = 4.29, S.D. = .76) (ตามลําดับ) 
  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ค่า S.D. เท่ากับ .70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก 
คือ ท่านได้รับบําเหน็จความชอบ เมื่อปฏิบัติงานสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (x̄ = 3.83, S.D. = 
.94) รองลงมา คือ ท่านได้รับอนุญาตให้ได้รับการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ (x̄ = 3.71, S.D. = .57) 
และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งงาน (x̄ = 3.69, S.D. 
= .60) (ตามลําดับ) 
  ด้านลักษณะงานที่ท้าทาย พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ค่า S.D. เท่ากับ .66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก 
คือ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงาน (x̄ = 3.74, S.D. = .34) รองลงมา คือ ท่าน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิ (x̄ = 3.41, S.D. = .68) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็น
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อันดับสุดท้าย คือ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีท่านถนัด และมีความชอบ (x̄ = 3.16, S.D. = 
.97) (ตามลําดับ) 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ค่า S.D. เท่ากับ .75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก 
คือ ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง (x̄ = 4.31, S.D. = .72) 
รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไข ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายใน และภายนอกองค์กร 
(x̄ = 4.18, S.D. = .78) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ท่านเคยได้ร่วมตัดสินใจในบาง
เร่ืองที่เก่ียวกับภารกิจของตน (x̄ = 4.08, S.D. = .77) (ตามลําดับ) 
  ด้านงานท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่า S.D. เท่ากับ .76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับ
แรก คือ ท่านได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในหน่วยงาน (x̄ = 4.38, S.D. = .75) 
รองลงมา คือ ท่านได้มีโอกาสติดต่อกับเพ่ือนร่วมงานภายในองค์กร (x̄ = 4.29, S.D. = .71) และข้อที่
มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ  ท่านได้พบปะพูดคุยและสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง (x̄ = 4.25, S.D. = .76) (ตามลําดับ) 
 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านการคัดเลือก ด้านการประเมิน ด้านรางวัล และด้านการ
พัฒนาคุณภาพพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลําดับ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ลําดับที่ 1 ด้านการประเมิน (x̄ = 4.61, S.D. = .84)  
 ลําดับที่ 2 ด้านรางวัล (x̄ = 4.53, S.D. = .71)  
 ลําดับที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (x̄ = 4.02, S.D. = .74)  
 ลําดับที่ 4 ด้านการคัดเลือก (x̄ = 3.95, S.D. = .63)  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดเลือก พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ค่า S.D. เท่ากับ .63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติ
เป็นอันดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้พิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรม กิริยามารยาท 
นอบน้อมและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน (x̄ = 3.98, S.D. = .87) รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ของท่านได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้เพียงพอกับตําแหน่งงาน และขนาดขององค์กร (x̄ = 3.99, S.D. 
= .60), ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับงาน (x̄ = 3.94, S.D. 
= .72)  และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้พิจารณา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน (x̄ = 3.89, S.D. = .35) (ตามลําดับ) 
  ด้านการประเมิน พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61ค่า S.D.เท่ากับ .84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานอย่างละเอียด (x̄ = 
4.78, S.D. = .97) รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้ผลการประเมินทําให้ทราบถึง
ความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผู้บังคับบัญชา (x̄ = 4.60, S.D. = .58), ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานของท่านได้หลักการประเมินผล โดยยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก ที่จะปฏิบัติงานให้
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สําเร็จ (x̄ = 4.59, S.D. = .62) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ของท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม (x̄ = 4.50, S.D. = 1.20) (ตามลําดับ) 
  ด้านรางวัล พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 ค่า S.D.เท่ากับ  .71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี ระดับปฏิบั ติเป็นอันดับแรก คือ 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้ให้รางวัลพิเศษ เช่น โบนัสประจําปี (x̄ = 4.90, S.D. =.32) 
รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้ปรับข้ึนเงินเดือนพิเศษให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่น (x̄ = 4.78, S.D. = 1.52), ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สิ้นปีให้กับ
พนักงานทั้งองค์กร (x̄ =4.50, S.D. =.38) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานของท่านได้กล่าวช่ืนชมพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น (x̄ = 3.97, S.D. =.65) (ตามลําดับ) 
       ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน พบว่า มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่า S.D.เท่ากับ .74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับแรก 
คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามตําแหน่งงานให้บรรลุผลสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพ (x̄ = 4.30, S.D. = .60) รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (x̄ = 4.10, S.D. = 1.02), ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้
สนับสนุนการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรรู้จักคิดวิเคราะห์งาน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  (x̄ = 3.89, S.D. = .49) และข้อที่มีระดับปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานของท่านได้เน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน โดยประชุม หรือฝึกอบรมเชิงวิชาการ (x̄ = 3.79, S.D. = .85) (ตามลําดับ) 

     การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

    พนักงานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ในองค์การบริห ารส่ วน ตําบล  อํ า เภอมหาราช  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานด้านการประเมิน ด้านการพัฒนาคุณภาพ
พนักงานต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

    พนักงานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ในองค์การบริห ารส่ วน ตําบล  อํ า เภอมหาราช  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานทุกด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

    พนักงานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ในองค์การบริห ารส่ วน ตําบล  อํ า เภอมหาราช  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือก ด้านการ
ประเมิน และด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวม พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
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บริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ไปทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.403, sig.= 0.000) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านรางวัล (r=0.697, sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
คัดเลือก (r=0.541, sig.= 0.000) ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (r=0.512, sig.= 0.000) และด้าน
การประเมิน (r=0.426, sig.= 0.000) ตามลําดับ 
           เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
  ด้านขอบข่ายของงาน พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ขอบข่ายของงาน มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r=0.420, sig.= 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านขอบข่ายของงานที่มีความสําคัญ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการ
ประเมิน (r=0.410, sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการคัดเลือก (r=0.370, sig.= 0.000) 
ด้านรางวัล (r=0.362, sig.= 0.000) และด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (r=0.303, sig.= 0.000) 
ตามลําดับ 
 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.542,sig.= 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านรางวัล  (r=0.685,sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนา
คุณภาพพนักงาน (r=0.612,sig.= 0.000) ด้านการประเมิน (r=0.598,sig.= 0.000) และด้านการ
คัดเลือก (r=0.442,sig.= 0.000) ตามลําดับ 
 ด้านลักษณะงานที่ท้าทาย มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.626,sig.= 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะ
งานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทาย มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้านการคัดเลือก (r=0.56,sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการประเมิน (r=
0.542,sig.= 0.000) ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (r=0.512,sig.= 0.000) และด้านรางวัล (r=
0.503,sig.= 0.000) ตามลําดับ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.521,sig.= 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการคัดเลือก (r=0.608,sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ประเมิน (r=0.472,sig.= 0.000) ด้านรางวัล (r=0.456,sig.= 0.000) และด้านการพัฒนาคุณภาพ
พนักงาน (r=0.443,sig.= 0.000) ตามลําดับ 
 ด้านงานท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=0.642, sig.= 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านงานที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์กับผลการ
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ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการประเมิน (r=0.608, sig.= 0.000) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพพนักงาน (r=0.566, sig.= 0.000) ด้านรางวัล (r=0.542, sig.= 0.000) และด้านการ
คัดเลือก (r=0.522, sig.= 0.000) ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ

มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
    วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านการคัดเลือก 
ด้านการประเมิน ด้านรางวัล และด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่
มีผลการปฏิบัติงานสูงเป็นอันดับแรก คือ ด้านการประเมิน เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความยุติธรรม ตรงตามมาตรฐานการประเมินอย่างละเอียด ต้องคํานึงถึง
ผลงานของพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นหลัก รวมถึงผลงานที่สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
รองลงมา คือ ด้านรางวัล ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานในองค์การควรที่จะได้รับเพ่ือเป็นผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารสามารถทําได้โดยการปรับข้ึนเงินเดือนพิเศษ รางวัลพิเศษโบนัสประจําปี และ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สิ้นปีให้กับพนักงานท้ังองค์การ ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ผู้บังคับบัญชา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงข้ึน โดยการไปเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยประชุม หรือฝึกอบรมเชิงวิชาการ โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามตําแหน่งงานให้บรรลุผลสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรรู้จักคิดวิเคราะห์งาน และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส่วนด้านการคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาบุคคลโดยผ่าน
กระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีคุณสมบัติตรงกับงาน รวมทั้งมี
พฤติกรรม กิริยามารยาท นอบน้อมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทรพล เฉลิมชาติ และสมัย ศรีหาญ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์
ในอําเภอธาตุพนม ผลการวิจัย พบว่า ผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์อยู่ในระดับดี สําหรับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คือ การเป็นเกษตรกรผู้นําด้านการปศุสัตว์ การถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์และการประสานงานด้านการปศุสัตว์ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ 
คือ การส่งเสริมด้านปศุสัตว์ มีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง มีความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กรภาครัฐ และองค์กรอ่ืนอยู่ในระดับมาก มี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 
ได้แก่ จํานวนปัจจัยที่ได้รับในการปฏิบัติงาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกันส่วนพนักงานที่
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ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มี
ผลการปฏิบัติงานด้านการประเมิน ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีผลการปฏิบัติงาน ด้านการคัดเลือก ด้าน
การประเมิน และด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชิต สว่าง
แจ้ง (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ต่างกันทําให้บุคลากรสาธารณสุขสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดตราด มีการทํางานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P < .05) ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่ง และอายุราชการที่ต่างกันไม่ทําให้บุคลากร
สาธารณสุขสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดตราดที่การทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน (P > 
.05) 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวม พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ไปทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านรางวัลสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการคัดเลือก 
ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน และด้านการประเมิน ตามลําดับ ซึ่งลักษณะงานที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขอบข่ายของงาน ความก้าวหน้าในการทํางาน ลักษณะงานที่ท้าทาย การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และงานที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านน้ี เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละตําแหน่งใน
องค์การ จําเป็นต้องกําหนดขอบข่าย ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทํางานเฉพาะตําแหน่งและ
ชัดเจนเพื่อให้การทํางานไม่ก้าวก่ายกับตําแหน่งอ่ืน และพนักงานในองค์กรต้องรู้จักพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงบูรณาการเพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรับความรู้ใหม่จากภายนอกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง และองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิริสุดา บัวผัน (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12 ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจและด้าน
ปัจจัยค้ําจุน ในภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของทันตแพทย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการสนับสนุนจากองค์การในภาพรวม 
พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ ได้แก่ ปัจจัย
จูงใจด้านลักษณะงาน ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางาน ปัจจัยค้ําจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ 
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ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยค้ําจุนการปกครองบังคับบัญชา ปัจจัยจูงใจความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ง ปัจจัยค้ําจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่าง

ย่ิง จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ ประธานที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ท่านอ่ืนที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับ
การศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุก
ท่านท่ีกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 

ขอขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์
ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วยความเคารพ
อย่างย่ิง 
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บทคัดย่อ 

 รายงานการวิจัยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์  และการนําไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาประโยชน์ในเรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา 2) เพ่ือศึกษาการนําไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการ
สอนมีวิธีดําเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณเรียงตามวัตถุประสงค์ข้อที่1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยใช้ 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างจํานวนจํานวน 50 คนได้แก่ นักศึกษานิเทศ
ศาสตร์ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาศึกษานิเทศศาสตร์ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การ

รู้เท่าทันสื่อ” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.23, S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อต้องมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.56, S.D. = 0.61) 
รองลงมา คือ นักศึกษาเคารพและยอมรับในความแตกต่างกันของบุคคล ทั้งในด้านเช้ือชาติ ศาสนา สี
ผิว ถิ่นที่อยู่ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.48, S.D. = 0.68) 
และน้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสื่อและการนําเสนอของสื่อที่ได้พบเห็นเพ่ือ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (X= 3.96, S.D. = 0.81) 

 2) การนําไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X= 4.12, 
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาจะผลิตเน้ือหาข่าวสารและส่ือที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน สถานศึกษา หรือสังคมที่นักศึกษาอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X= 4.32, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทํารายงาน ในการ
แสวงหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย แต่จะไม่เช่ือ
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ข้อมูลที่พบในทันทีต้องตรวจสอบก่อนว่าเว็บไซต์น้ันน่าเช่ือถือหรือไม่ ผู้เขียนเป็นใคร สารน้ันตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.28, S.D. = 0.78) และน้อยที่สุด คือ 
นักศึกษาจะประเมินว่าเน้ือหาข่าวสารต่างๆ ของสื่อได้สร้างให้เกิดค่านิยม แนวคิด ภาพตัวแทนต่าง ๆ 
ที่สื่อสร้างขึ้น และจะปฏิเสธ ไม่ยอมรับค่านิยม แนวคิด ภาพตัวแทนที่สื่อได้สร้างความหมายขึ้นมาแล้ว
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (X= 3.90, S.D. = 0.79) 
 
คําสําคญั : การรู้เท่าทันสื่อ ประโยชน์  การนําไปใช้ 
 

ABSTRACT 
The research had been conducted to 1) to explore the advantages towards 

students’ media literacy and 2) to study students’ media literacy application. Target 
group in the study composed of 50 students enrolling in Communication Arts Program 
in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and studied media 
literacy subject.  Tools employed to collect data in this research was a questionnaire. 
Percentage, frequency average and standard deviation were equipped to analyze the 
data.  The result showed that   

1) The results related to advantages of media literacy in students in general 
were overall reported at the highest level (= 4.23, S.D. = 0.48). When considering in 
each item of the questionnaire, it obviously showed that students had been aware of 
the importance towards media ethnics required by every media-related staff with the 
highest average (= 4.56, S.D. = 0.61) followed by the students’ awareness in individuals’ 
differences in terms of races, believes, colors, hometown together with their cultural 
diversities at the highest level (= 4.48, S.D. = 0.68) and the least for this issue, the 
students’ media application and presentation were effectively implemented in their 
daily routine at high level (= 3.96, S.D. = 0.81).  

2) The results related to media literacy’s application in general were reported 
at high level (= 4.12, S.D. = 0.52). When considering in each item of the questionnaire, 
it obviously showed that students could produce news together with media which 
could be utilized within communities, schools and nearby area with the  highest 
average (= 4.32, S.D. = 0.65) followed by the item about when students were assigned 
to make a report, they would look for those information from variety of sources; 
however, they would not believe that information unless checking whether the 
websites and writers were reliable at the highest level (= 4.28, S.D. = 0.78) and finally, 
the least, in this issue, students would evaluate the content of the news whether it 
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brought about any valuable ideas or not and they would deny if those media were 
irrelevant to the exits truth at high level (= 3.90, S.D. = 0.79).  

Keywords:  Media literacy.  Advantages. Applications. 
 
                                       ความสําคัญของปัญหา 
 ด้วยพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายและแพร่กระจาย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อทางเลือกอย่าง
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคสื่อเกิดเสรีภาพในการเสพข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
อิสระอีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป น่ัน
คือ ผู้รับสารมีสถานะเป็นได้ทั้งผู้บริโภคส่ือและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน สถานะของการสื่อสารจึงไร้
การควบคุมทั้งขอบเขตและเนื้อหา และนําไปสู่ประเด็นที่ว่า เมื่ออยู่ในฐานะของผู้รับและผู้ส่งสารใน
เวลาเดียวกันจะมีวิธีการใช้สื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์โดยไม่ตกเป็นเหย่ือของสื่อ เพราะการใช้สื่อย่อม
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม โดยเฉพาะผลท่ีเกิดกับตัวผู้รับสื่อและสังคม โดยเฉพาะ
เยาวชนคือผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงสื่อได้มากและเป็นวัยที่มีความต้องการที่จะแสวงหาข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ง
เน้ือหาที่นําเสนอส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกลไกทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา เกมโชว์ ละคร 
ภาพยนตร์ ศิลปิน ดาราที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์สร้างการยอมรับหรือกระแสนิยมให้กับช่องหรือสื่อ
ของตนเอง โดยมีประโยชน์ทางธุรกิจแอบแฝง รวมถึงการนําเสนอเน้ือหาเกินจริง แต่งเติม สร้างภาพ
หรือบิดเบือนความจริง การนําเสนอเน้ือหาผ่านสื่อดังกล่าวจึงเป็นการพยายามมุ่งโน้มน้าวชวนเช่ือ 
มอมเมาให้เยาวชนหลงเช่ือไปตามกลไกทางการตลาด เช่น การสร้างค่านิยมการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย 
การสร้างค่านิยมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม การมอมเมาให้เสพติดสื่อเป็นเวลานานจนทําให้
เยาวชนขาดการมีปฎิสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมน้อยลง ดังน้ันหากเยาวชนเหล่าน้ีเสพสื่อโดยใช้
แต่อารมณ์ ขาดการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์และรับรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง อาจส่งผลให้
เยาวชนเหล่าน้ีตกเป็นเหย่ือของสื่อโดยไม่รู้ตัว เน่ืองจากเบ้ืองหลังของสื่อคือ การสร้างอํานาจในการ
ควบคุมความคิดและการกระทํา ดังน้ันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจว่า เยาวชนควรจะต้องมี
การเรียนรู้สื่อต่าง ๆ อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของการเสพสื่อการเรียนรู้เพ่ือการเท่าทันสื่อจึงเป็น
สิ่งจําเป็นที่ต้องเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริโภคสื่อเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึน 
อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความคิดอย่างมีเหตุผล 
 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นคําศัพท์ทางวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนที่เกิดข้ึนใน
ประเทศแคนาดาและใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นจะใช้คํา
เดียวกับประเทศอังกฤษคือ Media Studies  ส่วน Media Education จะใช้ในอังกฤษและฝรั่งเศส 
ในขณะที่ Media Literacy จะใช้ในสหรัฐอเมริกา (โครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ, 2552, หน้า 9) และ
สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะขอใช้คําว่า Media Literacy ตามประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็น
คําศัพท์ที่มีการนําไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล ซึ่งได้ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดของ “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้าง
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สมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการ
หน่ึงระบุว่า “การยกระดับความรู้ทันสื่อให้สูงขึ้น” ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศของยูเนสโก
ได้ขานรับหลักการน้ีและนําไปขับเคลื่อนประเทศของตน (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552, หน้า 9) 
นอกจากน้ี บุบผา เมฆศรีทองคํา และดนุลดา จามจุรี (2554, หน้า 117-123) อธิบายว่า ในปี ค.ศ. 
1982 องค์กรยูเนสโก ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโดยกําหนดไว้ในปฏิญญา 
Grunwald (Grunwald Declaration) ว่า “เราต้องเตรียมเยาวชนสําหรับการอยู่ในโลกของอิทธิพล
จากภาพ คําและเสียง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของการศึกษาการรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน...และในการประชุม ณ กรุงปารีสในปี ค.ศ. 2007 องค์กรยูเนสโกได้มีการปรับปรุง
เน้ือหาจากปฏิญญา Grunwald เป็น “The Paris Agenda” ซึ่งประกอบด้วย 12 ข้อเสนอสําหรับ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือส่งเสริมการนําไปใช้ในทางปฏิบัติ การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อจึงถูกจัดวาง
ให้อยู่ในกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับวัยและครอบคลุมทุกสื่อ โดยให้ความสําคัญ
ในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนภายในองค์กรระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนข้ึน ทุกประเทศ
ต้องเพ่ิมความตระหนักและผลักกันให้ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจทางกฎหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดในระบบการศึกษารวมถึงนักเคลื่อนไหวในสังคม ทักษะพ้ืนฐานและระบบการประเมินควร
ได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาและวิธีการสอนที่เหมาะสม และควรจะบูรณาการเข้าไปใน
หลักสูตรฝึกอบรมครู ซึ่งในปี ค.ศ. 2008 ยูเนสโก ได้จัดพิมพ์ข้อเสนอสําหรับการฝึกอบรมครูเก่ียวกับ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ทั่วโลก 
 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) จึงเป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างย่ิงของการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์เน้ือหาสื่อโดยไม่ถูกครอบงําจากสื่อ 
รู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตนเองและสังคมจึงเป็นสภาวะที่ เ กิดจาก
ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ความหมายของเน้ือความ และประเมินคุณค่าและเจตนาท่ีสื่อ
นําเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ และเป็นการพัฒนาความคิดอ่านและปัญญาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ 
การสร้างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจากความจริง สามารถ
ตัดสินใจในสิ่งที่สื่อนําเสนอได้อย่างเที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลังอํานาจและกระตือรือร้น คือ ไม่
ยอมรับอิทธิพลสื่อโดยดุษฎี และไม่ตัดสินว่าสื่อเป็นอันตราย แต่เป็นผู้รับสื่อและใช้สื่อที่มีจุดยืนทาง
สังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งที่สื่อนําเสนอ สามารถมีส่วนร่วมตอบโต้หรือแสดงความ
คิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ (โตมร อภิวันทนากร, 2552, หน้า 12) 
 อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามลําพัง แต่จําเป็นจะต้อง
ส่งเสริมโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในสถานศึกษา ผู้สอนจําเป็นต้องการ
อาศัยสื่อการเรียนการสอนในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นเพ่ิมมุมมองและรับฟัง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เรียน การเพ่ิมการตระหนักรู้ในกระบวนการสื่อสารโดยต้องไม่มีการกําหนด
ความผิดถูก แต่เน้นความเข้าใจที่เพ่ิมมากขึ้นของผู้เรียน ผู้สอนควรที่จะเลือกสรรคําถามที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนได้ การสนทนาต้องเน้นการกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เป็นผู้ฟังและผู้ตอบสนองต่อคนอ่ืนเพ่ือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ ๆ (โครงการวัยมันส์เท่าทัน
สื่อ, 2552, หน้า 14) เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีความความสนใจและความสามารถในการสื่อสารที่
ต่างกัน บางคนถนัดการพูดและถ่ายทอดได้ดี บางคนชอบฟังอย่างเดียว ในขณะที่บางคนชอบเขียน 
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ผู้สอนจึงจําเป็นต้องใช้สื่อในการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการฝึกการฟังและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การฝึกการนําเสนอ
ผ่านการพูดหรือการเขียนเพื่อฝึกทักษะ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาท
ตนเองในฐานะผู้บริโภค การฝึกผลิตสื่อโฆษณาเพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการผลิต เบ้ืองหลังผลของการ
โฆษณา หรือเพ่ือการฝึกคิดวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์งานโฆษณา นอกจากกิจกรรมเหล่าน้ีแล้ว 
ผู้สอนอาจต้องมีการเลือกใช้สื่อที่เป็นเอกสาร ตํารา สื่อซีดี ภาพประกอบ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการเรียนรู้การเท่าทันสื่อร่วมด้วย ทั้งน้ีหน้าที่และบทบาทสําคัญในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจและการส่งเสริมการกระบวนการสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อน้ัน มิใช่หน้าที่ของ
ผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แต่องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงควรมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้
เยาวชนและคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือที่จะสามารถก้าวข้ามหลุมดํา
แห่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างปลอดภัย 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เป็นอีกองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนผ่านการ
กําหนดตัวบทกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ซึ่ง
เห็นได้จาก พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ได้
กําหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้ดําเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค…” รวมถึงการจัดทําสื่อเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ กสทช. เพ่ือผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ http://bcp.nbtc.go.th/ knowledge/list/110 
ว า ร ส า ร สํ า ห รั บ ผู้ บ ริ โ ภ คสื่ อ วิ ท ยุ - โ ท รทั ศ น์  ก า ร จั ดทํ า แฟน เพจ ใน เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค 
https://www.facebook.com/con.rights เป็นต้น นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมในการจัดทําตํารา คู่มือ เอกสารต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่ออีกด้วย 
 จากความสําคัญข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดทําโครงการวิจัยเร่ือง “การรู้เท่าทันสื่อ : 
ประโยชน์และการนําไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก กสทช. ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อและการนําไปใช้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อของเยาวชนและประชาชน รวมท้ังการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดพัฒนาความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อต่อไป 
 
                                          วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาการนําไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา 
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                                           วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ: ประโยชน์และการนําไปใช้กรณีศึกษามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสํารวจ (Survey)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จํานวน 50 คน ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” จาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามโดยมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําไปใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 และ 2  สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อ1. ประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การ
รู้เท่าทันสื่อ” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน ผลการวิจัยคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่านักศึกษาเห็นถึง
ประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.23, S.D. = 0.48) อธิบายได้
ตามข้อค้นพบจากงานวิจัยของอุลิชสา ครุฑะเสน (2556, น.276-285) ว่ามาจากปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยส่งเสริม กล่าวคือ ปัจจัยภายในได้แก่ การคิดวิจารณญาณ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ การ
รู้เท่าทันตนเอง ส่วนปัจจัยส่งเสริมมาจากกลุ่มเพ่ือนและกลุ่มครู การเปิดรับสื่อสร้างสรรค์และการใช้
สื่อและเทคโนโลยีสื่ออย่างสร้างสรรค์ การอ่านและสุทนรียภาพ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่านักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อต้องมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.56, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ นักศึกษาเคารพและยอมรับใน
ความแตกต่างกันของบุคคล ทั้งในด้านเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นที่อยู่ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.48, S.D. = 0.68) สอดคล้องกับแนวคิดความสามารถในการรู้เท่า
ทันสื่อ และดิจิทัลของ ฮ๊อบ (Hobbs, 2010, p.18) ที่ว่า สมรรถนะของการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล 
ประกอบด้วยขั้นตอน การเข้าถึง (Access) การวิเคราะห์และประเมิน (Analyze and Evaluate) การ
สร้างสรรค์ (Create) การสะท้อนกลับ (Reflect) และการกระทํา (Act) กล่าวคือ ด้วยการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกระบบของนักศึกษาในเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ กอปรกับ พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและแพร่กระจายผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่าง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อต้องมี สะท้อนว่านักศึกษา
สามารถวิเคราะห์และประเมินถึงผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลที่ตามมาจากสารท่ีส่งผ่านทางสื่อกระแสหลักและ
สื่อทางเลือกว่าอาจจะมีผลกระทบที่ต่อผู้รับสารที่ผ่านการประกอบสร้าง รองลงมา นักศึกษาเห็น
ประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในระดับมากที่สุด ในการเคารพและยอมรับในความแตกต่างกันของ
บุคคล ทั้งในด้านเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นที่อยู่ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ สะท้อนได้ถึง 
การสร้างสรรค์ ความมั่นใจในการแสดงออกทางความคิดของตน และพร้อมประกอบสร้างสารที่เคารพ
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หลักสิทธิมนุษยชน และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ซึ่งก็คือขั้นตอนการสะท้อนกลับที่
นักศึกษาจะสามารถนําเร่ืองประโยชน์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีจริยธรรมเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของตน อันนําสู่การกระทําอันยังประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ลิฟว่ิงสโตน (Livingstone, 2004, p 2-
3) ที่นิยามการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์เน้ือหาสาร 
(Create Message) ซึ่งเมื่อนักศึกษาเรียนรู้ถึงการรู้เท่าทันสื่อนักศึกษาจะวิเคราะห์ ประเมินเน้ือหา
ของสารก่อนการนําเสนออย่างเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 ผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อ2. การนําไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้เรียนเก่ียวกับ “การ
รู้เท่าทันสื่อ” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการนําไปใช้
ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X= 4.12, S.D. = 0.52) อาจเป็นเพราะสภาพข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย ทําให้ตระหนักว่าต้องวิเคราะห์ประเมินเน้ือหา เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
นักศึกษาจะผลิตเน้ือหาข่าวสารและสื่อที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สถานศึกษา หรือสังคมที่
นักศึกษาอยู่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.32, S.D. = 0.65) รองลงมา 
คือ เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทํารายงาน ในการแสวงหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย แต่จะไม่เช่ือข้อมูลที่พบในทันทีต้องตรวจสอบก่อนว่า
เว็บไซต์น้ันน่าเช่ือถือหรือไม่ ผู้เขียนเป็นใคร สารน้ันตรงกับความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X= 4.28, S.D. = 0.78) สอดคล้องกับแนวคิดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและ
ดิจิทัลของ ฮ๊อบ (Hobbs, p.18) ที่ว่า สมรรถนะของการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล ประกอบด้วยขั้นตอน 
การเข้าถึง (Access) การวิเคราะห์และประเมิน (Analyze and Evaluate) การสร้างสรรค์ (Create) 
การสะท้อนกลับ (Reflect) และการกระทํา (Act) กล่าวคือนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
นําไปใช้ ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X= 4.12, S.D. = 0.52) แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการใช้ประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อในทางสร้างสรรค์เพ่ือประกอบสร้าง
เน้ือหาข่าวสารและสื่อเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนท้องถิ่น  สังคม และประเทศชาติ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุบผา เมฆศรีทองคํา (2555, น. 106-119) ที่พบว่านักศึกษาเห็นว่าการ
รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียมีความสําคัญ เพราะทําให้ไม่ตกเป็นทางหรือเคร่ืองมือของสื่อโซเชียลมีเดีย
หรือไม่ถูกครอบงําทางความคิด เพราะเมื่อต้องแสวงหาข้อมูลข่าวทางอินเทอร์เน็ตนักศึกษาจะ
ตรวจสอบแหล่งที่มา ผู้นําเสนอก่อนจะเช่ือตาม 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 จากข้อค้นพบในการวิจัยน้ีพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีการนําไปใช้ในระดับมาก ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้
ความสําคัญต่อเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้ตระหนักถึงประโยชน์และการ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

219 

นําไปใช้อย่างต่อเนื่องโดยอาจให้ความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือจะได้มีการนําไปใช้เพ่ือการ
รู้เท่าทันสื่ออย่างกว้างขวาง 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

  การรู้เท่าทันสือ่: ประโยชน์และการนําไปใช้ครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ควรผสมผสานวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ด

ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 2) เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ด
ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัจจัยการบริหาร
จัดการที่มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,547 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 359 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการ
ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถติิที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  

ผลการศึกษา พบว่า 
             1. ระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.54,S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังน้ี ด้าน
คุณภาพผลผลิต ( x = 4.64,S.D.=0.68) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ( x = 4.52,S.D.=0.64) 
ด้านความคุ้มค่ าในการลงทุน ( x = 4.51,S.D.=0.66) และด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ( x = 
4.50,S.D.=0.73) ตามลําดับ 
    2. การเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายได้ต่อเดือนเห็นว่า ผล
การบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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 3. ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีสหสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนโครงสร้างกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน (r = .217) ด้านจัดโครงสร้าง (r = .178) ด้านการ
จัดคน (r = .204) ด้านการจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพในชุมชน (r = .172) ด้านการประสานงาน (r = 
.222) ด้านการรายงาน (r = .174) และด้านการจัดการงบประมาณ (r = .290) 
 

คําสําคัญ: ผลการบริหารจัดการ  ผู้ผลิตเห็ดตับเต่า  
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the results of management for promoting 
Tab Tao  mushroom producers of Sam Ruean Subdistrict Administrative Organization, 2) compare 
the results of management for promoting Tab Tao  mushroom producers of Sam Ruean Subdistrict 
Administrative Organization classified by personal factor, and 3) study the relationship between  
management factor and the results of management for promoting Tab Tao  mushroom producers 
of Sam Ruean Subdistrict Administrative Organization. The population were 3,547 people living in 
Sam Ruean Subdistrict Administrative Organization for a sample of 359 respondents, selected by 
accidental sampling. The samples were calculated by Taro Yamane’s formula. The tool for data 
collection was a 5 level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient.  
 The research results were as follows:  
 1) The results of management for promoting Tab Tao  mushroom producers of Sam 
Ruean Subdistrict Administrative Organization were, overall, at a highest level (X  = 4.54, S.D. = 0.68). 
Considering each aspect and ranked from the highest to the lowest mean was the product quality 
(X  = 4.64, S.D. = 0.68), followed by the satisfaction of stakeholders (X  = 4.54, S.D. = 0.68), the value 
of investment ( X  = 4.51, S.D. = 0.66) and the learning and innovation ( X  = 4.50, S.D. = 0.73), 
respectively.  
 2) The results of management for promoting Tab Tao mushroom producers of Sam 
Ruean Subdistrict Administrative Organization classified by personal factor revealed that it was not 
different when compared with gender, age, education level, occupations, marital status and income 
per month.  
 3) The relationship between  management factor and the results of management for 
promoting Tab Tao  mushroom producers of Sam Ruean Subdistrict Administrative Organization 
were, overall, at a low level and considering individually aspect revealed that there were positively 
correlated at a low level such as the planning of group structure in community (r = .217), the 
organization structure (r = .178), the staffing (r = .204), the management of group (r = .172), the 
coordination (r = .222), the reporting (r = .174) and the budgeting (r = .290).  
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บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นกระแสหลักแม้ว่าจะ
แก้ไขปัญหาความยากจนได้บางส่วนแต่เรายังประสบปัญหาการเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ ช่องว่าง
ระหว่างรายได้ของคนมีและคนจน รวมไปถึงช่องว่างระหว่างรายได้ของอาชีพสาขาภาคเกษตรกรรมและอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมนับวันย่ิงทวีมากขึ้น ย่ิงไปกว่าน้ันสังคมไทยในวันน้ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติอันเกิดจาก
ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนยากจนต้องเผชิญกับสภาวการณ์ครองชีพที่ขยับตัวสูงข้ึนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้มีการเสนอนโยบายและมาตรการอันเป็นทางรอดในภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ีหลายประการและ
หน่ึงในน้ันคือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนอันเป็นรากฐานของสังคมอย่างแท้จริงที่จะ
นําไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
สร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ ได้ให้ความสําคัญประเด็นการวางแผนพัฒนาประเทศ
ไทยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกในระยะยาว เพ่ือเตรียมในการฉกฉวยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญั 
คือ โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลกในการขยายตลาดและการสร้างความ
ร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและลดความเสี่ยงจากภาวะ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โลก ในการส่งออกสินค้าอาหารโดยอาศัยความได้เปรียบของภาคการเกษตร การพัฒนามูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
และอาหาร โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและความต่ืนตัวในความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ในการสร้างงานสร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มีความย่ังยืน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอาชีพโดยได้บัญญัติไว้
ทําให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความชัดเจน รอบด้านและผูกพันรัฐมากกว่าเดิมเช่น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการ
ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีของชุมชนท้องถิ่นดําเนินการให้เกษตรกรมีที่ดินเพ่ือใช้ประกอบการ
เกษตรอย่างทั่วถึง ซึ่งการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลา่วถือเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใน
ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 สําหรับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้คล้ายคลึงกัน คือ มาตรา 16 (16) ในเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเอง  โดยการส่งเสริมและการประกอบอาชีพและมาตรา 17 (15) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน คือ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน 
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และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือจากสหการ และได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้กําหนดให้กรมพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่นงานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ การสนับสนุนทุนดําเนินการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เป็นต้น  
 ตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ  สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ประกอบด้วย ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (5)เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเทศบาลได้ คือ บํารุงและ
ส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้
กําหนดอํานาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถจัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให้
การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร่วมดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา 
 การดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพจัดได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ทุกแห่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้มีผลการบรหิาร
จัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มในการทํากิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการ
เสริมศักยภาพของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมเงินรายได้ให้แก่
ประชาชนในตําบลสามเรือนและเมื่อมีรายได้เพ่ิมข้ึนประชาชนก็จะมีสวัสดิการต่างๆ ตามข้ึนมาอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนมีการต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนด้านเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการสนับสนุนในการดําเนินงานกลุ่มอาชีพต่างๆ จาก
การสังเกตกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรอยุธยา ส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา สาเหตุของผลการ
บริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน และประชาชนใน
ตําบลสามเรือน ได้รับประโยชน์และการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารสว่นตําบลสามเรือนก็จะเกดิ
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ผล
การบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าจะประสบความสําเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปน้ี คือ ผู้นํา 
สมาชิก วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ข้อตกลงหรือระเบียบของกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้ความรู้
ความสามารถและกิจกรรมนั้นๆ จะสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ได้ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกเป็นไปด้วยดี ยอมรับความคิดและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแก้ไขปัญหาตลอดจนการประเมินผล
ความก้าวหน้าของกลุ่มควรจะสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่ในเขต
ปริมณฑลประกอบด้วย 8หมู่บ้าน จุดแข็งของตําบลมีคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครพ้ืนที่อยู่ในเขต
ชลประทานที่มีความอุดมสมบูรณ์ รายได้ของประชาชนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศมีการผสมผสานกัน
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ระหว่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมมีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดี จะต้องอาศัยการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน โดยยึด
ให้มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
โดยมีการจัดทํางบประมาณให้ความรู้ อบรมสัมมนารวมถึงการให้งบประมาณในการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ในด้านต่างๆท่ีประชาชนต้องการ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพเหล่าน้ีสามารถดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน จนกระทั่งพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการผลิตขนาดย่อม มีเป้าหมายในการ
ดําเนินงาน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีอาชีพ  มีรายได้  มีโอกาสในการบริหาร
จัดการด้านอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและย่ังยืน   
 เหตุผลจากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว ทําให้เห็นได้ชัดเจนถึงความสําคัญ  และความจําเป็นใน
การศึกษา ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ันในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน  จึงสนใจที่จะศึกษาผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามเรือน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนมีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีการ
สนับสนุนผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนใน
ชุมชนจึงศึกษามูลเหตุต่างๆ ที่ทําให้เกิดปัจจัยและการตอบสนองความต้องการ ด้านผลการบริหารจัดการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าได้มากน้อยน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง และยังคงต้องการหาวิธีการและแนวทาง
เพ่ือเสนอแนะและพัฒนาการจัดแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองกับผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน เพ่ือให้ผลการบริหารจัดการส่งเสริม
อาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความมั่นใจจากประชาชน
ผู้รับบริการในพ้ืนที่ไปยังองค์กรอ่ืนที่มุ่งเน้นผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าต่อไปอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเหด็ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีศกึษา 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,547 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างทีศ่ึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนอําเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ 
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(Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2552) โดยกําหนดระดับค่าของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์และความคลาดเคลื่อน 0.05 

1. คํานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร Yamane 

สูตร          n=         N 
         1+Ne² 

  เมื่อ n คือ จํานวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ จํานวนหน่วยทัง้หมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 
   e คือ ความคาดเคล่ือนในการสุม่ตัวอย่าง 
  (Sampling Error) ในที่น้ีจะกําหนดเท่ากับ +/-0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จึง
แทนค่าสูตรได้ดังน้ี 

แทนค่าสูตร    n    =         3,547                    
           1 + 3,547(0.05)² 
     =         359.4คน 
ได้ขนาดตัวอย่าง 359.4คน 

 จึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 359 คน และได้กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
และกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ดังน้ี 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน =จํานวนประชากรแต่ละหมู่บ้านxจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

                                      จํานวนประชากรทั้งหมด 
 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยค้นคว้าจาก
เอกสารวิชา ตํารา บทความ แนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าอิสระ
โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาให้ครอบคลุมเน้ือหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ให้สมาชิกกลุ่ม
อาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กรอก
ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนโครงสร้างกลุ่ม
เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน การจัดโครงสร้าง การจัดคน การจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพใน
ชุมชน การประสานงาน การรายงานและการจัดการงบประมาณ 
 ตอนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพของ
ผลผลิต ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากน้ันจึงนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยกําหนดไว้ 
5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี 
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 สูงที่สุด กําหนดให้ 5 คะแนน  
 สูง  กําหนดให้ 4 คะแนน 
 ปลานกลาง กําหนดให้ 3 คะแนน  
 ตํ่า  กําหนดให้ 2 คะแนน 
 ตํ่าที่สุด กําหนดให้ 1 คะแนน 
นําคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉล่ีย และแปลผล โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
ระดับค่าเฉล่ีย    =       (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)   
                                     จํานวนระดับ               
                    =                    5 - 1 
                                            5 
          =                    0.80  
 จากน้ันนําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยกําหนดค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ของคะแนนแล้วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์การ
แปลค่าเฉล่ีย ดังน้ี 

ผลการบริหารจัดการสูงที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21-5.00 
ผลการบริหารจัดการสูง   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41-4.20 
ผลการบริหารจัดการปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61-3.40 
ผลการบริหารจัดการตํ่า   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81-2.60 
ผลการบริหารจัดการตํ่าที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.80 
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการสัมภาษณ์รายบุคคลโดย

สังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับผลการ
บริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าที่ดี จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 3. เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 5. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
สถิติวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามที่ ได้รับกลับมาเพ่ือตรวจหาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือได้ใช้คา่
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบแนวคดิ
การวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติทดสอบสมฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test  (Independent Sample)  และการรวิ
เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี เซฟเฟ่ ทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี 
  โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  
  - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
  - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
  - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 

  0.00 – 0.29    หมายถึง   มคีวามสมัพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 – 0.70    หมายถึง   มคีวามสมัพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00    หมายถึง   มคีวามสมัพันธ์ระดับสูง 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าที่
ดี ประกอบด้วย 

 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 3. เลขานกุารองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 5. รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสามเรือน 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะดังต่อไปน้ี  
 เพศ สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่
ศึกษาเป็นเพศชายและเพศหญิง มีจํานวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ เป็นเพศชายจํานวน 190 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.92 และเป็นเพศหญิงจํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.08  
 อายุ สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนเมื่อ
แยกเป็นกลุ่ม พบว่ากลุ่มใหญ่ที่สุด มีอายุระหว่าง 30-39 ปี เป็นจํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 
รองลงมา คือ กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 ซึ่งทั้งสองกลุ่มอยู่ในวัย
ทํางานมีประสบการณ์ในชีวิตพอสมควร รวมทั้งยังมีร่างกายแข็งแรงและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
 ระดับการศึกษา สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษา เป็นจํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 69.36 รองลงมาคือ
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อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีมีจํานวนเท่ากัน เป็นจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32  สูงกว่า
ปริญญาตรีไม่มี 
 อาชีพ สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เป็นจํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14 รองลงมา คือ อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจ เป็น
จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93 
 สถานภาพสมรส สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส เป็นจํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43 รองลงมา คือ โสด เป็น
จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07 
 รายได้ต่อเดือน สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท เป็นจํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 มี
รายได้สูงสุดมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป เป็นจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.51 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่า S.D. เท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.44 - 4.80 ซึ่งสามารถเรียงลําดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดไปตํ่าที่สุด ได้ดังต่อไปน้ี 
            ลําดับที่ 1 ด้านการรายงาน 
            ลําดับที่ 2 ด้านการจัดการงบประมาณ 
            ลําดับที่ 3 ด้านการประสานงาน 
             ลําดับที่ 4 ด้านการจัดโครงสร้าง 
             ลําดับที่ 5 ด้านการจัดการกลุม่เกษตรกรรมและอาชีพในชุมชน 
             ลําดับที่ 6 ด้านการจัดคน 
             ลําดับที่ 7 ด้านการวางแผนโครงสร้างกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน 
            ผลการวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม พบว่า ระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริม
ผู้ผลิตเห็ดตับเต่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ค่า S.D. เท่ากับ 0.68 เมื่อพิจารณาเปน็
รายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ระดับ 4.50 -4.64 ซึ่งสามารถเรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ียจากสูงที่สุดไป
ตํ่าที่สุด ได้ดังต่อไปน้ี  

ลําดับที่ 1 ด้านคุณภาพผลผลิต  
ลําดับที่ 2 ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลําดับที่ 3 ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน 
ลําดับที่ 4 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

          ผลการทดสอบสมมติฐานผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มอาชีพในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่มีเพศ
ต่างกันส่งผลต่อผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ด้านการวางแผนโครงสร้างกลุ่ม
เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน ด้านการจัดโครงสร้าง ด้านการจัดคน ด้านการจัดการกลุ่มเกษตรกรรม
และอาชีพในชุมชน ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานและด้านการจัดการงบประมาณ อย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มอาชีพในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ด
ตับเต่าไม่แตกต่างกัน 
          ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการและผลการบริหารจัดการส่งเสริมผู้ผลิต
เห็ดตับเต่า ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัย
การบริหารจัดการ Sig. น้อยกว่า 0.05 กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของผลผลิต ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ ปัจจัยการบริหาร
จัดการมีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ได้แก่ ด้านการวางแผนโครงสร้าง
กลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน (r = 0.217) ด้านการจัดโครงสร้าง (r = 0.178) ด้านการจัดคน (r = 
0.204) ด้านการจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพในชุมชน (r = 0.172) ด้านการประสานงาน (r = 0.222) 
ด้านการรายงาน (r = 0.174) ด้านการจัดการงบประมาณ (r = 0.290) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับผลการบริหาร
จัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพ่ือศึกษา
ปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน ที่มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
359 คน จากประชากร 3,547 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดย
การใช้สูตรของทาโรยาโมเน่ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิต
เห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ คุณภาพ
ของผลผลิต การคุ้มค่าในการลงทุน การเรียนรู้และนวัตกรรมและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

231 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน โดยใช้
การทดสอบค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.05 
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนกับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  
 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัย นําเสนอข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. ระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย คุณภาพของผลผลิต ความคุ้มค่าในการลงทุน การเรียนรู้และนวัตกรรม ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของผลผลิต ( x = 4.64) มีผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ด
ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า ด้านความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( x = 4.52) ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ( x = 4.51) ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ( x = 4.50) ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าในรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพของผลผลิต พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ การกําหนด
แผนการผลิตและแบ่งหน้าที่ตามผลผลิตปริมาณงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ ( x = 4.67) มีการแบ่งฝ่ายต่างๆ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการวางแผน การควบคุม
ตามนโยบายของกลุ่มในการจัดการผลผลิต เพ่ือความรวดเร็วตามหน้าที่ของกลุ่มโดยไม่ซ้ําซ้อนหรือเกิด
ช่องว่าง ( x = 4.63) มีการกําหนดโครงสร้างด้านการจัดการผลผลิตบางกลุ่มอาชีพมีการแบ่งหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เล็งถึงประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิก ( x = 4.63) ตามลําดับ 
 ด้านที่ 2 ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลติเห็ดตับเต่า
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับ (
x = 4.51)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับแรก คือ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีการเสนอแผนงานโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจากกลุ่มอาชีพหรือประชาชนในพ้ืนที่ ( x = 
4.56) องค์การบริหารส่วนตําบล มีการติดตามประเมินผล การพัฒนาอาชีพโดยผู้นําในการบริหารจัดการใน
ชุมชน ( x = 4.56) องค์การบริหารส่วนตําบลมีการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากผู้นําชุมชนหรือองค์การเอกชนใน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพภายในชุมชน ( x = 4.50) องค์การบริหารส่วนตําบลมีการ
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รวมกลุ่มอาชีพที่เข็มแข็งและดําเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องในชุมชน ( x = 4.48) องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบ ( x = 4.45) ตามลําดับ 
 ด้านที่ 3 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ด
ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับแรก คือ 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีการนําเคร่ืองมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่

ประชาชน ( x = 4.53) องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดอบรมด้านอาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้

ความสามารถให้ประชนชนพ่ึงตนเองได้ ( x = 4.52) องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดกิจกรรมและโครงการ

ด้านการส่งเสริมอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( x = 4.49) องค์การบริหารส่วนตําบล มีการบริหารจัดการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ( x = 4.49) องค์การบริหารส่วนตําบล มีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ความสามารถให้ประชนชนพ่ึงตนเองได้ ( x = 4.48) ตามลําดับ 
 ด้านที่ 4 ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงจากมากไปหาน้อย 5 

ลําดับแรก คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง ( x = 4.59) จํานวนความสะดวกโครงการต่างๆท่ีกลุ่ม

ตนเองได้ประโยชน์ ( x = 4.53) ได้รับการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพ่ิม ( x = 4.50) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มตัวเอง ( x = 4.49) เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆตามที่ต้องการ ( x = 4.49) ตามลําดับ 
 2. เปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเหด็ตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  
  จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
บริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  จากการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนที่มี
ความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือนที่มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย การวางแผนโครงสร้างกลุ่ม
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เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพชุมชน การจัดโครงสร้าง การจัดคน การจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพใน
ชุมชน การประสานงาน การรายงาน การจัดการงบประมาณ โดยในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับน้อย  (r= 0.222) ในทิศทางเดียวกัน เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการวางแผนโครงสร้างกลุ่ม
เกษตรกรรมและอาชีพในชุมชนอยู่ในระดับน้อย ด้านการจัดโครงสร้างอยู่ในระดับน้อย ด้านการจัดคนอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพในชุมชนอยู่ในระดับน้อย ด้านการประสานงานอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการรายงานอยู่ในระดับน้อย ด้านการจัดการงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับผลการบริหาร
จัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย คุณภาพของผลผลิต ความคุ้มค่าในการลงทุน การเรียนรู้และนวัตกรรม 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพของผลผลิตมีผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังน้ี 
 ด้านที่ 1 คุณภาพของผลผลิต พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพผลผลิตใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก 
คือ การกําหนดแผนการผลิตและแบ่งหน้าที่ตามผลผลิตปริมาณงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ มีการกําหนดโครงสร้างด้านการจัดการผลผลิตบางกลุ่มอาชีพที่มีการแบ่ง
หน้าที่ฝ่ายต่างๆสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีเล็งถึงประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิก มีการแบ่งฝ่ายต่างๆ มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมตามนโยบายของกลุ่มในการจัดการผลผลิต เพ่ือความรวดเร็วตาม
หน้าที่ของกลุ่มโดยไม่ซ้ําซ้อนหรือเกิดช่องว่าง ตามลําดับ 
 ด้านที่ 2 ความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับ
แรก คือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการเสนอแผนงานโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพจากกลุ่มอาชีพหรือ
ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบล มีการติดตามประเมินผล การพัฒนาอาชีพโดยผู้นําในการบริหาร
จัดการในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลมีการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากผู้นําชุมชนหรือองค์การเอกชนใน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข็ม
แข็งและดําเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเน่ืองในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ 
 ด้านที่ 3 การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเรียนรู้และ
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นวัตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 5 
อันดับแรก คือ องค์การบริหารส่วนตําบล มีการนําเคร่ืองมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดอบรมด้านอาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้ประชนชนพ่ึงตนเองได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดกิจกรรมและโครงการด้านการ
ส่งเสริมอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก องค์การบริหารส่วนตําบล มีการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ องค์การบริหารส่วนตําบล มีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ความสามารถให้ประชนชนพ่ึงตนเองได้ ตามลําดับ 
 ด้านที่ 4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิต
เห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคา่เฉลี่ยสงูสุดเรยีงจาก
มากไปหาน้อย 5 ลําดับแรก คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง จํานวนความสะดวกโครงการต่างๆท่ี
กลุ่มตนเองได้ประโยชน์ ได้รับการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพ่ิม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่มตัวเอง 
เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ตามที่ต้องการ ตามลําดับ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน พบว่า ผลการบริหารจัดการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือหาปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
ที่มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน ประกอบด้วย การวางแผน
โครงสร้างกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน การจัดโครงสร้าง การจัดคน การจัดการกลุ่มเกษตรกรรม
และอาชีพในชุมชน การประสานงาน การรายงาน การจัดการงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับผลการบริหาร
จัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือน ประกอบด้วย การวางแผนโครงสร้างกลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพในชุมชน การจัดโครงสร้าง การจัดคน 
การจัดการกลุ่มเกษตรกรรมและอาชีพในชุมชน การประสานงาน การรายงาน การจัดการงบประมาณ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย ต่อผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
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 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ผลิตเห็ดตับเต่าอยู่ในระดับมากที่สุด ดังน้ันควรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการบริหารจัดการควรดําเนินการจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน โดยให้มีการบริหารจัดการในพ้ืนที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เจ้าหน้าที่ควรมีการให้ความรู้ทางด้านต่างๆแก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
 1. ให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน นําข้อเสนอแนะและความต้องการของ
กลุ่มอาชีพชุมชนในพ้ืนที่มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าให้ดีขึ้น 
 2. ควรมีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามเรือน 
 3. ควรมีการปรับปรุงเส้นทางในการเดินทางไปในบริเวณพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสาม
เรือนให้มีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
 4. ควรมีการจัดทําข้อมูลสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสิง่
ดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในการมาดูงานผลผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาความสําเร็จของผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิต
เห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือทราบถึงปัญหาในผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าเพ่ือจะไปเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิต
เห็ดตับเต่าอ่ืนๆต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพในชุมชนที่มีผลต่อผลการบริหารจัดการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าเพ่ือจะนําข้อมูลไปพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ พลเอก 
ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานควบคุมการค้นคว้าอิสระ และกรรมการที่ปรึกษาควบคุมการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ พลโท ดร. ประสารโชค ธุวะนุติ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ให้ข้อแนะนํา เอาใจใส่ ตลอดจน
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ี เสร็จเรียบร้อย และมีความสมบูรณ์
มาก และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่กรุณารับเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือแบบสอบถาม และให้คําแนะนํา ปรับปรุง แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน กลุ่มอาชีพชุมชนและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน ที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล
เก่ียวกับผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ครบถ้วนตามจํานวนที่ต้องการเป็นประโยชน์สําหรับการวิจัยครั้งน้ี
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เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18 และผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามใน
ที่น้ีที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นกําลังใจแก่ผู้วิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีส่วนที่ช่วยให้งานวิจัย
คร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คณาจารย์ รวมถึงญาติพ่ีน้อง ตลอดจน ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยตลอดการวิจัยที่ผ่านมา ทั้งน้ีผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่า ผลที่ได้จากการวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพิจารณาผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส่งผล
ต่อความสําเร็จ ในการดําเนินการและนําไปสู่การส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่า สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยรวมได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือ
ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีมาใช้บริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร W.G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ ไคว-สแควร์  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท พฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ สวยงาม ถูกใจ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ 
สินค้าราคาถูก บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ เพ่ือน ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ร้านค้า
ชุมชน/กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ญาติ/เพ่ือน แนะนํา 
และความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ซื้อคร้ังแรก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คือ เหตุผลที่สร้าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ และ สถานที่ในการเลือกซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย, พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research are to: 1) study consumer behaviors of Thai 
textile products in Sao Hai District, Saraburi Province; 2) study relationships between 
personal factors and consumer behaviors of Thai textile products in Sao Hai District, 
Saraburi Province; and 3) study relationships between marketing mix factors and 
consumer behaviors of Thai textile products in Sao Hai District, Saraburi Province. The 
proportion of the sample group was calculated by W.G. Cochran formula and the 
sample group was 390 consumers Thai textile products in Sao Hai District, Saraburi 
Province. The researcher used a questionnaire as a research tool and used statistical 
tools including percentage, mean, standard deviation and chi-square test for data 
analysis.Findings were that consumers of Thai textile products of Sao Hai District, 
Saraburi Province were mostly female aged 26-35 years old, holding bachelor's degree, 
working as civil servants/state enterprise employees with an average monthly income 
of 15,001-20,000 Baht. For consumer behaviors of Thai textile products in Sao Hai 
District, Saraburi Province, the purpose of buying Thai textile products was that they 
were beautiful and desirable and the reason inspiring buying decision was cheap prices. 
Person influencing buying decision was friend and the period of buying was Saturdays 
and Sundays. Places of buying were local shops and Thai textile manufacturer groups. 
Information perception channels for buying these products were relatives and friends 
recommendations and the buying frequency was the first time.The marketing mix 
factors having relationships with consumer behaviors of Thai textile products in Sao 
Hai District, Saraburi Province were the reason inspiring buying decision and places of 
buying with a statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: Thai Textile Products, Consumer Behavior, Marketing Mix Factors 
 

บทนํา 
 ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกมาเน่ินนาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคร่ือง 
ป้ันดินเผา เคร่ืองเคลือบเบญจรงค์ การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและเสริมความงาม ภูมิปัญญาไทย
อีกด้านที่รัฐมีการส่งเสริมให้เข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ น่ันคือ ผ้าไทย น่ันเอง ผ้าไทยที่คนไทย
รู้จักเป็นอย่างดีล้วนมีความสวยงาม มีประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และมีคุณสมบัติมากมาย ผ้าที่ทอจาก
วัสดุธรรมชาติจะมีลักษณะบางและเบา ซับเหง่ือได้ดี เหมาะสําหรับอากาศร้อน การทอผ้าพ้ืนบ้านเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทย ในอดีตการทอผ้ามีอยู่
แทบทุกครัวเรือนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะตัดเย็บเป็น เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวัน     
(บัวรัตน์ ศรีนิล และคนอ่ืน ๆ, 2542) ในปัจจุบันคนไทยให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ินมากขึ้น
และหันมานิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่จากผ้าทอมือ ผ้าไหม  โดยเฉพาะผ้าที่ผลิตจากกลุ่ม
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แม่บ้าน ซึ่งส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีเวลาว่างจากการทํานาก็จะ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไว้ใช้ในครอบครัวหรือใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ในการดํารงชีวิตของครอบครัว การทอผ้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําในเวลาว่างจากการทํานา ทําไร่ ซึ่ง
ในอดีตจะทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัว ใช้ในงานบุญ งานกุศล เหลือจากการใช้จะทอไว้ขายกับผู้ที่สนใจ
ต้องการจะซื้อโดยมิได้คิดที่จะทอเพ่ือการค้าแต่อย่างใด ในการทอผ้าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่จะต้อง
ถ่ายทอดให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา 
 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นประตูเข้าสู่ภาคกลาง นอกจากน้ียังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าทอที่มีช่ือเสียงอีกด้วย บริโภคส่วนใหญ่เป็นทั้งประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยที่มาจากจังหวัดอ่ืน จังหวัดสระบุรี มีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ จํานวน 47 ร้าน (กรมการค้าภายใน สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี, 2559) อําเภอ
ที่มีร้านจําหน่ายจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมากที่สุด คือ อําเภอเสาไห้ และเป็นอําเภอที่มีคน        “ไท-
ยวน” มากเป็นอันดับหน่ึงของจังหวัด ซึ่งอพยพมาจากภาคเหนือของประเทศไทย คือมาจากอําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชนกลุ่มนี้ เรียกช่ือตนเองว่า “ไท-ยวน”ชาวไทยวนยังคงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีแบบชาวล้านนา เช่นภาษาพูด การแต่งกาย การทําบุญตามประเพณีแบบล้านนา เช่น 
ประเพณีสลากภัต การประกอบอาชีพของชาวไทยยวนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทํานา รับจ้าง ค้าขาย 
และมีอาชีพเสริมหลังการทํานา คือ การทอผ้า เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่ได้สืบทอดมาจากบรรพ
ชน ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าผืน เสื้อ กางเกง กระโปรง  ชุดทํางาน 
ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า และอื่นๆ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผ้าทอมือเป็นสินค้าตามโครงการหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เป็นจํานวนมาก ดังน้ันในการที่จะผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ผู้ผลิตต้องคํานึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้าสําเร็จรูป ซึ่งเป็นการประหยัดทั้ง
เงิน ทั้งเวลา เน่ืองจากเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งการออกแบบเสื้อผ้ามี
หลากหลายสไตล์ให้เลือกและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา คนไทยให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านมาก
ขึ้น นิยมหันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าทอมือในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพงาน ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะผ้าทอมือของไทยมีเทคนิคการทอลวดลายที่มี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่าง ๆ มีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือของ 
ไทยเลือกซื้อหาได้ง่ายไม่น้อยไปกว่าผ้าทอในระบบอุตสาหกรรม 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นแนวทางต่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้าน และผู้จําหน่ายผ้าทอมือ ผ้าไทย นําไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผา้ไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี                 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี                                                                                                            



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

240 

 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ัวไปที่มาใช้บริการและเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
   2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้จากการสุ่มจากผู้บริโภคท่ัวไปที่มาใช้บริการ
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีร้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ จํานวน  6 ร้าน 
(กรมการค้าภายใน สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี, 2559) ได้แก่ ศูนย์ทอผ้าต้นตาล ร้านเจี๊ยบ
บ้านเฮาพระยาแล ร้านเฮือนเพชรวงเดือน ร้านณัฐธิวรรณผ้าไทย ร้านจารุชาผ้าไทย และร้านยุพิน 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวโดยใช้
สูตร W.G. Cochran (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 76) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ประชากรที่
คํานวณได้มีเท่ากับ 384.16 คน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและเพ่ือความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน 
 3) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเฉพาะร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้จํานวน 6 ร้าน ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
  ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยให้สัดส่วนของจํานวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 6 ร้าน เท่ากัน  
  ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทั้ง 6 ร้าน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาจํานวน 390 คน รวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม ตามร้านที่กําหนดไว้ ทุกวันจนครบตามจํานวนของแต่ละแห่ง โดยเก็บจากผู้ที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ไม่เก็บซ้ํากับผู้ที่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังน้ี 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  
                 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อ 
เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ สถานที่
ในการเลือกซื้อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อและความถี่ในการซื้อ 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี มีกรอบแนวเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด
กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่วน
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ประสมทางการตลาด (4Ps) ของ ฟิลลิป คอปเลอร์ (Philip Kotler, 2003) และประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภคของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
(6Ws และ 1H) เพ่ือค้นหาคําตอบที่ต้องการทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)  จึงได้กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังน้ี 

  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือแบบสอบถามของ
ผู้บริโภคท่ัวไปที่มาใช้บริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งน้ีจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
โดยใช้สถิติการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
  2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดย
ใช้สถิติการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
  3. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย  
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี

 จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อ 
 เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 
 บุคคลที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ 
 สถานที่ในการเลือกซื้อ 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อ 
 ความถ่ีในการซื้อ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ด้านผลิตภัณฑ์  
 ด้านราคา   
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
  เพศ 
  อายุ 
  ระดับการศึกษา 
  อาชีพ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ (Chi-square; 2) 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ (Chi-square; 2) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท 
  2. พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า จุดประสงค์
ในการเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ สวยงาม ถูกใจ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ สินค้าราคาถูก บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลติภัณฑ์ผ้าไทย คือ เพ่ือน 
ช่วงเวลาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทย คือ ร้านค้าชุมชน/กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ญาติ/
เพ่ือน แนะนํา และความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ซื้อครั้งแรก 
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้ผลดังน้ี 
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อยู่ในระดับปานกลาง  
  2) ปัจจัยด้านราคา พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อยู่ในระดับมาก           
  3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอยู่ในระดับมาก 
  4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อยู่ในระดับปานกลาง  
  5) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  
  4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยสถิติไคว์-สแควร์ พบว่า 
  1) จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ยกเว้น อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อ
จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อ 
  2) เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
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  4) ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ พบว่า  อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้อ
  5) สถานที่ในการเลือกซื้อ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อสถานที่ในการเลือกซื้อ
  6) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อ พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในการซื้อ 
  7) ความถี่ในการซื้อ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศ ไม่มีผลต่อความถ่ีในการซื้อ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี       
ทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ พบว่า 
  1) จุดประสงค์ในการเดินทางมาซื้อกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ทุก
ปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” 
  2) เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”  
  3) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น 
ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”  
  4) ช่วงเวลาที่เลือกซื้อกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” 
  5) สถานที่ในการเลือกซื้อ กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” 
  6) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” 
  7) ความถี่ในการซื้อ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”   
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คือ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ และสถานที่ในการเลือกซื้อ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   จากสรุปผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สามารถอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี   
  1. พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า จุดประสงค์
ในการเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ สวยงาม ถูกใจ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ สินค้าราคาถูก บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลติภัณฑ์ผ้าไทย คือ เพ่ือน 
ช่วงเวลาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทย คือ ร้านค้าชุมชน/กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าคือ ญาติ/เพ่ือน 
แนะนํา และความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ ซื้อครั้งแรก สอดคล้องกับ รพีพร ฉัตรตระกลูชัย 
(2551) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค้าชาวญี่ปุ่นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ในการ
เลือกซื้อ คือ สวยงาม ถูกใจ ลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและ ซื้อจากร้านค้าชุมชนย่านถนนท่า
แพ เพราะมีรูปแบบและดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย วิธีการซื้อจะเลือกซื้อจากร้านประจํา วัตถุประสงค์
ของการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ประเภทเสื้อผ้าและประเภทของใช้ของตกแต่งบ้าน เพ่ือเป็น
ของขวัญของฝาก เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าฝ้าย
ทอมือ คือ ราคาถูก มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดคล้องกับ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ได้ทําการศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากผ้าฝ้าย 
โดยตัดสินใจซื้อจากคุณภาพและเลือกซื้อเพ่ือใช้เอง บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ 
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เพ่ือน แหล่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับร้านจําหน่ายเส้ือผ้าสําเร็จรูปจากผ้าฝ้ายส่วนใหญ่ คือ การบอกต่อ
ของบุคคลอ่ืน สถานที่ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่คือ ร้านขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากจากกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทั่วไป 
คือ เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคล้องกับ ปัทมาพร ซุยเสนา (2551) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมในตําบลนาข่า อําเภอเมืองอุดรธานี 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ส่วนด้าน
การส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับ ดาริน รุ่งกลิ่น (2552) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้าน
คีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ พงศ์ศิริ หงส์พันธ์ (2556) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการซื้อและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจช้ือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ระดับความสําคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด ผลการวิจัยพบว่าระดับความสําคัญปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจช้ือ พบว่าโดย
ภาพรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
  3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า ทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ พัชรวรรณ  ลิ่มรัตนมงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่มีกับการตัดสินใจซื้อผ้าฝ้ายทอมือ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ กับส่วนประสมทาง
การตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ ดาริน รุ่งกลิ่น (2552) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ 
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของกลุ่มมัดย้อมสี
ธรรมชาติบ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม รวมทั้งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อม บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน  
  4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อและ 
สถานที่ในการเลือกซื้อ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ พิมพ์
นิภา รัตนจันทร์ และคนอ่ืนๆ (2557) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
นักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อจํานวนหลาผ้าไหมต่อคร้ังมี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยมีเสนอแนะดังน้ี 
   1. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ สถานที่ในการเลือกซื้อ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ฉลาก
อธิบายวิธีการใช้และบํารุงรักษาอย่างชัดเจน ดังน้ัน ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ควรได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน 
เก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ได้ตามความต้องการของผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
ท้องตลาด 
    2. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ สถานที่ใน
การเลือกซื้อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและสามารถต่อรอง
ราคาได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ควรต้ังราคาให้เหมาะสม เพราะผู้บริโภคคํานึงถึง
ความเหมาะสมของราคา หากต้ังราคาให้ตํ่าไม่ได้ ก็ควรเพ่ิมคุณค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ความแตกต่างและมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน ต่อรองราคาได้ ควรติดป้ายบอก
ราคาสินค้าให้ชัดเจนลูกค้าจะได้รู้ราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 
   3. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ สถานที่ในการเลือกซื้อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการซื้อ มี
ความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญกับการเดินทางสะดวกเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและการตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า
น่าสนใจ ดังน้ัน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ควรมีการกระจายสินค้าให้คลอบคลุมทั่วถึงและ
สะดวกต่อการเดินทาง ควรรวมกลุ่มกันจัดสถานที่สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสวยงานน่าสนใจ 
ของกลุ่มทําให้เกิดอํานาจต่อรองในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยได้ 
   4. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ สถานที่ในการเลือกซื้อ ความถ่ีในการซื้อมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการให้คําแนะนําและให้
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าจากพนักงานขายและพนักงานมีอัธยาศัยดี สุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเอง ดังน้ัน 
ผู้ขายหรือผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่องการบริการ ควรมีพนักงานให้คําแนะนําสินค้า 
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เพ่ือให้ลูกค้าทราบถึง คุณประโยชน์และความแตกต่างของสินค้าต้อง มีความย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการด้วยความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า   
  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อําเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี เท่าน้ัน เพ่ือให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไป
ยังจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือดูความแตกต่างของผู้บริโภค ให้ผลในการวิจัยเป็นที่น่าเช่ือถือมากข้ึน 
   2. ควรศึกษาความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เพ่ือใช้เป็น
กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และจะได้ทราบถึงความพึงพอใจ และความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
  3. ควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เป็นชาวต่างชาติ เพ่ือให้ทราบ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งชอบซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ซึ่งจะทําให้ได้แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
กรมการค้าภายใน. (2559). สรุปรายงานผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ผา้ไทย ประจําปีงบประมาณ 

2558. กรมการค้าภายใน สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี สืบค้นจาก 
www.dit.go.th. 

ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ผ้า 
มัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบา้นคีรีวง จังหวัดนครศรธีรรมราช. การศึกษาอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บัวรัตน์  ศรีนิล และคนอ่ืน ๆ. (2542). รายงานโครงการประมวลสถานภาพวิสัยทัศน์และกลยุทธ์:  
การวิจัยและพฒันาเพื่อยกระดับผา้พืน้บ้านไทยให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน. กรุงเทพฯ:  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ปัทมาพร  ซุยเสนา. (2551). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซ้ือผลติภัณฑ์ผ้าไหมใน
ตําบลนาข่า อําเภอเมืองอุดรธานี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

พงศ์ศิริ หงส์พันธ์. (2556). พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์ และคนอื่นๆ. (2557). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซ้ือผลติภัณฑ์ผ้าไหม 

ของโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการวิจัย ประจําปี 
งบประมาณ 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. 

พัชรวรรณ  ลิม่รัตนมงคล (2557). การตัดสินใจซื้อผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ. 2(3): 337-354. 

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. (2543). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

248 

รพีพร  ฉัตรตระกูลชัย. (2551). ความคิดเห็นของลูกคา้ชาวญี่ปุน่ต่อสว่นประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ . การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ศิริวรรณ เสรีรตัน์.(2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
ศิริกุล  มูลโรจน์. (2551). ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือเสื้อผา้สาํเร็จรปูจากผา้

ฝ้ายของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Philip Kotler and Gary Armstrong. (1997). Marketing An Introduction. 
4thed.NewJersey: Prentice-Hall. 

 
 

 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

ความสัมพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคจาก
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

 
THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  THE  MARKETING  MIX  AND  THE  PURCHASING  

BEHAVIOR  OF  CONSUMERS   FROM  TRADITIONAL  RETAILERS  IN  WIHANDAENG  
SARABURI 

         
ณัฎฐ์นรีย์  ศิลม่ัน1 และภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล2 

Natnari  Sinman1 and Pinyapat  Nakpibal2 

 
1 สังกัด หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      

ในพระบรมราชูปถัมภ์   email:lekkelik@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 2)
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 3)เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มประชากรในพ้ืนที่อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  จํานวน 
396 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า 
              1.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์ทุกข้อกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
               2.ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด             
มีความสัมพันธ์ทุกข้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
    3.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 1)เพศท่ีแตกต่างมีผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ 2)อายุที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริการ  และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3)ระดับการศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้าน
กระบวนการให้บริการ 4)อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน  
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คําสําคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ, ร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิม, ผู้บริโภค  
 

ABSTRACT 
This study aimed. 1 )  To study the relationship between personal factors and 

purchasing behavior of consumers from traditional retailers in Wihan Daeng. Saraburi 
2 )  to study the relationship between marketing mix and purchasing behavior of 
consumers from traditional retailers in Wihan Daeng. Saraburi 3 )  the personal factors 
of different factors affect the marketing mix of traditional retailers in Wihan Daeng. 
Saraburi A random sample of the population in Wihan Daeng. Saraburi Province, 3 9 6 
people used questionnaires to analyze statistics. The level of statistical significance, 
the results showed that 0.05. 

1 .  The relationship between personal factors and purchasing behavior of 
consumers from traditional retailers in Wihan Daeng. Saraburi found to have a 
relationship with all the purchasing behavior of consumers. Statistically significant at 
the 0.05 level. 

2 .  The relationship between the marketing mix, the purchasing behavior of 
consumers from traditional retailers in Wihan Daeng. Saraburi Province found that the 
marketing promotion. All questions relating to the purchasing behavior of consumers. 
Statistically significant at the 0.05 level. 

3 .  Personal factors Different factors affect the marketing mix of traditional 
retailers in Wihan Daeng. Saraburi Province, found that personal factors. 1 )  Gender 
differences affect the marketing mix. Service process 2) the age of the different factors 
affecting the marketing mix. Product, price, distribution channels. Promotion Marketing 
Service process And the physical environment 3 )  Study the different factors affecting 
the marketing mix. Product, price, distribution channels. And service process 4 ) 
occupation, income and number of family members. Different factors affect the 
marketing mix, both on seven. 
  
Keywords: The Relationship Between The Marketing Mix And The Purchasing 
Behavior,Traditional Retailers, Consumers   
 

บทนํา 
 รัฐบาลประกาศนโยบายที่จะบริหารประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แต่กลับพบว่ามีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้ามากที่สุด คือ  
เอกชน สังคม และราชการ อันมีผลจากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ถึง 11 
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เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรมให้ภาคราชการจัดทําโครงการ แต่อุปสรรคสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่รัฐบาลเอง เพราะอยู่ใต้อิทธิพลของธุรกิจ  
การเมือง และกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นทําหน้าที่ช่วยค้ําจุนธุรกิจการเมืองให้ดํารงอยู่
ต่อไป (อภิชัย พันธเสน,2552) การขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนาในระดับท้องถ่ินจึงเป็น
ประเด็นสําคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลในอนาคต 
 ธุรกิจค้าปลีกถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเป็นภาค
ธุรกิจที่สร้างงานและรายได้ที่สําคัญ ธุรกิจค้าปลีกได้อยู่คู่กับคนไทยมานานในรูปแบบของร้านโชห่วย
หรือร้านขายของชําที่ ต้ังอยู่ในชุมชนที่ พักอาศัย แต่ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกได้มี วิ วัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดด้ังเดิม หรือธุรกิจค้าปลีกด้ังเดิม  
(Traditional  Trade) ไปสู่ช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดสมัยใหม่ หรือธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (modern  Trade) ซึ่งเป็นผลมาจากการค้าเสรีที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศ  และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในไทย ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมจําเป็นต้องปรับปรุงกิจการเพ่ือที่จะสามารถต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันที่เพ่ิม
สูงขึ้นและปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กอยู่รอดได้ในอนาคต รวมถึงความ
จําเป็นที่ต้องปรับปรุงร้านค้าของตนเองควบคู่ไปด้วย โดยต้องอยู่ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าจึง
เป็นสิ่งสําคัญของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม เพ่ือที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต 
 อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นอําเภอขนาดเล็ก ลักษณะของที่พักอาศัยอยู่ในลักษณะ
ชุมชนเก่าเป็นกลุ่มคนเช้ือสายจีน จึงมีร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมอยู่มาก ลักษณะของร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมเป็นกิจการดําเนินงานโดยเจ้าของคนเดียว หรือแบบครอบครัว ลูกค้าเกือบทั้งหมดอยู่  บริเวณ
ใกล้เคียงร้านค้า จัดเรียงสินค้า ขายสินค้า หรือการเก็บเงิน จะเป็นแบบง่ายๆ โดยมากจะไม่นิยมการ
จ้างลูกจ้าง  ส่วนร้านค้าน้ันจะใช้บ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วซึ่งแทนที่จะใช้พักอาศัยอย่างเดียวก็นํามาทํา
เป็นแบบกิจการร้านโชห่วยเพ่ิมด้วยเพ่ือหารายได้อีกทางหน่ึง ต่อมาช่วงหลังที่เศรษฐกิจดีทําให้เกิด
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในอําเภอวิหารแดง จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเอ็ก
เพลส เซเว่น อีเลฟเว่น และเอกภาพซุปเปอร์สโตร์ (ศูนย์ข้อมูลอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 2558) 
ลักษณะของกิจการร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นร้านที่จัดวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่   เพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ บริการทันสมัยเพ่ือดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุน
สูง  และระบบจัดการบริหารงานซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเน้นจํานวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานที่
ต้ังอยู่ใกล้กับผู้บริโภคเปิดบริการตลาด 24 ช่ัวโมง   
 ดังน้ัน ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ควรพัฒนาการจัดร้านค้า
ให้มีความทันสมัย โดยมีการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค โดยดูตัวอย่างจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งมีการใช้พ้ืนที่เท่ากับร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 
ควรมีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านตนให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าคือคนกลุ่มใด ต้องการสินค้า
ประเภทไหน จึงสามารถทําการเลือกซื้อสินค้ามาเสนอขายได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด และคํานึงถึงความหลากหลายของตัวสินค้าด้วย  ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการให้มากขึ้น เช่น มีเคร่ืองบันทึกเงินสดอัตโนมัติ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น เพ่ือความ
สะดวกในการชําระเงินของลูกค้า ควรมีการพัฒนาด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์บ้าง หากพบว่า
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ยอดขายของร้านมีแนวโน้มลดลง ควรทํากันเป็นกลุ่มจังหวัดโดยใช้การออกแบบร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมที่มีการปรับโฉมใหม่ให้แก่ร้านค้าปลีกได้นําไปใช้เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงที่จะสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุรี ในการที่จะทําให้ดําเนินกิจการอยู่ได้จากภาวะการคุกคามของธุรกิจร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ที่แข่งขันอย่างรุนแรง สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงกิจการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิม ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและพัฒนาการบริหารกิจการ
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมต่อไปในอนาคต    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจากร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ เพ่ือแสดงต่อผู้นําท้องถ่ิน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ขอหนังสืออนุญาตให้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 396 ชุด 
 3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน ทําการตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ์ตาม
จํานวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดําเนินการต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี           
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
ไคสแควร์ (Chi-Square)  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และไคสแควร์  (Chi-Square)  มีรายละเอียดดังน้ี  
 1. ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  และส่วนที่ 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
  2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
  3. การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคว์-สแควร์  กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 
  4. การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคว์-สแควร์  กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 
 อธิบายเทคนิคและวิธีการทัว่ไป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.52 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
32.00 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 44.75 สมาชิกในครอบครัวจํานวน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
 2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี พบว่า เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าคือ ซื้อเป็นนิสัย ความถ่ีในการซื้อสินค้าคือ จํานวน 
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ประเภทของสินค้าที่เลือกซื้อคือ เคร่ืองด่ืม ช่วงเวลาในการซื้อสินค้าคือ เวลา 16.01-
19.00 น. อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง จํานวนเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อคือ ตํ่ากว่า 300 บาท 
และที่ต้ังของร้านค้าคือ ใกล้ที่พัก 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(=4.32,S.D. = 0.70) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (=4.26, S.D.=0.68) ด้านราคา(=4.06,S.D.=0.61) ด้านการส่งเสริมการตลาด(=3.97, 
S.D.=0.61) ด้านบุคลากร(=3.95, S.D.= 0.57) ด้านกระบวนการให้บริการ(=3.88, S.D.= 0.59) และ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(=3.76, S.D.=0.64) ตามลําดับ  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า 1) รายได้มีความสัมพันธ์
ทุกข้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยก
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รายละเอียดรายข้อ  พบว่า 2) เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องประเภทสินค้าที่ซื้อ 3) อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ  ความถ่ีในการ
ซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ และที่ต้ังของร้านค้า  4) ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในเรื่องประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ และที่ต้ังของร้านค้า 5) อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ 
ความถี่ในการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ และที่ต้ังของร้านค้า 
และ 6) จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ และจํานวนเงินที่ซื้อต่อ
ครั้ง   
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  พบว่า 1) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ทุกข้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยกรายละเอียดรายข้อ พบว่า 2) ด้านผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง เหตุผลในการซื้อ 
ความถ่ีในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ และที่ต้ังของ
ร้านค้า 3) ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ความถ่ีในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ  ช่วงเวลาที่ซื้อ 
บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ และที่ ต้ังของร้านค้า 4) ด้านการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ 
ความถ่ีในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ และที่ต้ังของ
ร้านค้า 5) ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ความถ่ีในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ 
และที่ต้ังของร้านค้า 6) ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ และที่ต้ังของ
ร้านค้า 7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อสินค้า  ประเภทสินค้าที่
ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ จํานวนเงินที่ซื้อต่อคร้ัง และที่ต้ังของร้านค้า   
 6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาก
ร้านค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 1)เพศท่ี
แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านกระบวนการให้บริการ 2) อายุที่แตกต่างมีผล
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  3) ระดับการศึกษาที่
แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย  และด้านกระบวนการให้บริการ 4) อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่
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แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สามารถอภิปรายผล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. ด้านส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อันดับ 1 ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย มีที่ต้ังของร้านค้าอยู่ในแหล่งชุมชน  มีการ
จัดตู้โชว์สินค้าหน้าร้านเหมาะสมและน่าสนใจ การจัดตกแต่งบริเวณหน้าร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ 
ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้านค้าเหมาะสม และการจัดเรียงสินค้าง่ายต่อการหยิบและเลือกสินค้า   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล ไทยรัตน์ (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อร้านแฟมิลี่มาร์ทในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
จัดจําหน่าย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นุชนาถ  มีสมพืชน์  (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อ
ของลูกค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในระดับมาก   

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อสินคา้ 
ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ จํานวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง และที่ต้ังของ
ร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เจ๊ะระวงค์ (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมของผู้บริโภคในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านอายุ และรายได้ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมมีความถี่ในการซื้อสินค้า 
มากกว่า 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องเหตุผลในการ
ซื้อ ความถี่ในการซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อ  จํานวนเงินที่
ซื้อต่อครั้ง และที่ต้ังของร้านค้า ซึ่งสอดคล้องต่อแนวความคิดของ Hoyer and Macinnis   (2010) 
กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตลาด สามารถนําไปใช้ใน
การพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
              4. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจากร้านค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผล
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ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร (2550) ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ  และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
             ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมควรให้ความสําคัญกับที่ต้ังของร้านค้าอยู่ในแหล่งชุมชน ควรมี
การกระจายร้านค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง และอยู่ในแหล่งชุมชนสะดวกต่อการเดินทางไปซื้อสินค้า ส่งผลให้
ดึงดูดผู้บริโภคให้สามารถเข้ามาซื้อสินค้าง่าย และสะดวกมากขึ้น  รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมควรให้ความสําคัญกับสินค้าที่จําหน่ายตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ควรหาสินค้าที่มาจําหน่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น  และรองลงมาด้านราคา ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม
ควรให้ความสําคัญกับการมีป้ายราคาสินค้าไว้ชัดเจน ควรมีป้ายราคาติดไว้กับสินค้าให้เห็นชัดเจนผู้บริโภค
จะได้รู้ราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ควรต้ังราคาให้เหมาะสม ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
           1.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในเขตพ้ืนที่อ่ืน ที่ทํากิจการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม
เหมือนกันเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้บริโภค ให้ได้ผลในการวิจัยเป็นที่น่าเช่ือถือมากข้ึน 
 2.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทําให้ได้แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนในและเป็นประโยชน์ได้มากข้ึน  
 3.ควรศึกษาความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจาการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิม เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามชั้นยศ สาย
งาน เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสถานีต ารวจภูธรต่างๆ  ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 244 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน รองลงมา ความพึงพอใจในการท างาน 
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน และความรับผิดชอบในการท างาน  
 2. การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีสายงาน เงินเดือนต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน และข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีชั้นยศ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
 
ค ำส ำคัญ: ขวัญและก าลังใจ, การปฏิบัติงาน, ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study morale and motivation in working 
of non-commissioned officer police in Uthaithani provincial police division and compare 
morale and motivation in working of non-commissioned officer police in Uthaithani 
provincial police division by rank, position, salary and time to work. The sample group 
included 244 non-commissioned officer police in Uthaithani provincial police division. The 
instrument was a questionnaire.  The data were analyzed by using frequencies, 
percentages, means, standard deviation and one way ANOVA. The results showed as 
follows: 

1. Morale and motivation in working is at the high. When looking at each item, it 
was found that the items with sort are dedication devotion work, satisfaction work, eager 
work, cooperation work and responsibility work. 
 2.  Compare morale and motivation in working were non-commissioned officer 
police in Uthaithani provincial police division by rank, salary with different morale and 
motivation in working different and non-commissioned officer police in Uthaithani 
provincial police division by position, time to work with different morale and motivation 
in working not different. 
 
Keywords: morale and motivation, working, non-commissioned officer 
 

บทน ำ 
 ในปัจจุบัน การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน มีการลาออกและขอย้าย
หน่วยงานเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยจึงส่งผลให้จ านวนข้าราชการต ารวจน้อยลงเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบ เกิดความสั่นคลอน ในด้านการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด จึงท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาตั้งเป้าหมายไว้  จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี         จะประสบ
ผลส าเร็จ  มีประสิทธิภาพได้อย่างดีนั้น  ผู้บังคับบัญชาควรตระหนักและให้ความสนใจถึงความส าคัญเป็น
พิเศษในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนมีขวัญและก าลังใจที่ดีอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการ
ชั้นประทวน  ซึ่งเป็นก าลังพลส่วนใหญ่และเป็นก าลังพลหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนทุก
เรื่อง เมื่อข้าราชการต ารวจชั้นประทวนมีขวัญและก าลังใจที่ดีหรือสูงแล้ว แสดงว่าข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน มีความทุ่มเทร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความรับผิดชอบต่องาน ย่อม
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพได้ทั้งปริมาณงานและคุณภาพของผลงาน  ซึ่งในทางตรงกันข้าม ถ้า
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หากข้าราชการต ารวจชั้นประทวนมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดีหรือต่ า แสดงว่าข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
ก าลังเสียขวัญ อาจแสดงออกถึงความเครียด ความเหนื่อยล้า ความเบื่อหน่าย ขาดความรับผิดชอบ ละทิ้ง
งาน ดังนั้น การศึกษาขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรว่าอยู่ในระดับใด จึงเป็นเรื่องจ าเป็นของ
องค์กรเพื่อน าผลการศึกษามาพิจารณาและสนับสนุนให้ก าลังใจภายในองค์กร  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และผลจากการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้
ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป  
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามชั้นยศ สายงาน เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เป็น แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามสถานภาพของข้าราชการต ารวจ จ าแนกตาม ชั้นยศ สายงาน 
เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, R.A., 1961) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยมีระดับการวัด 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
กระตือรือร้นในการท างาน ความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ความพึง
พอใจในการท างาน ความรับผิดชอบในการท างาน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูล  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 ตอนที่ 2 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของต ารวจ
ชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 5 องค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่ 3 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี วิเคราะห์โดยจัดเรียงจ าแนกตามความถี่ 
(frequency)  
 การทดสอบสมมติฐาน คุณลักษณะประชากรของของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตาม ชั้นยศ สายงาน เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระผันแปรค่าตั้งแต่สามค่าขึ้น
ไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จะท าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Multiple Comparison)  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลกำรวิจัย 
1. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด

ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรียงล าดับได้
ดังนี้ ความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน รองลงมา ความพึงพอใจในการท างาน ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน และความรับผิดชอบในการท างาน  

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ได้ผลงานออกมาตรงตาม
เป้าหมายขององค์กร รองลงมา การท างานให้เสร็จทันตามก าหนดเวลาไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และการลงมือ
ท างานที่ได้รับมอบหมายทันที โดยไม่รีรอ หรือเลี่ยงงาน  

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องใด จะท าจนกว่างานนั้นจะ
ส าเร็จ รองลงมา การใช้พลังแรงกายเพ่ือให้งานส าเร็จ และการอุทิศเวลาให้กับงานในวันท างานตามปกติ  

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความร่วมมือร่วมใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การคิดว่าเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญมากในการท างาน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

        
  

262 

รองลงมา การมีเพ่ือนร่วมงานที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องงานกันได้ และการได้รับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานจากบุคคลภายในหน่วยงานเป็นอย่างดี  

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การพอใจในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รองลงมา ความพอใจที่
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความรับผิดชอบในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การติดตามงานที่ท่านรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ การลงมือปฏิบัติงานโดยตรวจสอบรายละเอียดของ
งานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และเมื่อเกิดความผิดพลาดในการท างานจะพยายามแก้ไขงานที่รับผิดชอบ
ทันท ี 

2. การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามชั้นยศ สายงาน เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 สมมุติฐานของการวิจัยที่ 1 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
ที่มีชั้นยศต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามชั้นยศ พบว่า Sig.=.230 มีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ก าหนด คือ .05 แสดงว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   ที่มีชั้นยศ
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานของการวิจัยที่ 2 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
ที่มีสายงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามสายงาน พบว่า Sig.=.029 มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ก าหนด คือ .05 แสดงว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีสายงาน
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องด าเนินการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test ด้วยวิธี  Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด คือ .05 กล่าวคือ ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน
ตามการรับรู้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนที่สังกัดสายงานสืบสวนกับข้าราชการต ารวจชั้นประทวนที่
สังกัดสายงานจราจร 
 สมมุติฐานของการวิจัยที่ 3 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
ที่มีเงินเดือนต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
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การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามเงินเดือน พบว่า Sig.=.032 มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ก าหนด คือ .05 แสดงว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเงินเดือน
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องด าเนินการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test ด้วยวิธี  Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด .05 กล่าวคือ ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันตาม
การรับรู้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนที่มีเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท กับ ข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนที่มีเงินเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
 สมมุติฐานของการวิจัยที่ 4 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

การเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า Sig.=.881 มีค่ามากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติท่ีก าหนด คือ .05 แสดงว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

1. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ได้ผลงานออกมา
ตรงตามเป้าหมายขององค์กร อาจเป็นเพราะว่า ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีความคล่องตัวในการท างาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน เอาใจใส่ต่องาน รู้สึกมีความตื่นตัว
ตลอดเวลาในการท างาน และท างานให้เสร็จทันเวลาไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เพ่ือให้ได้ผลงานออกมาตรงตาม
เป้าหมายขององค์กรมากที่สุด ดังนั้นจึงท าให้ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพินท์ โกศัยภัทร์ (2554) ได้ท าการศึกษาขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจภูธรเมืองเชียงราย ด้านความ
กระตือรือร้นในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

2. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องใด จะท าจนกว่า
งานนั้นจะส าเร็จ อาจเป็นเพราะว่า ความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน 
เห็นว่าการท างานและผลจากการท างานเป็นสิ่งส าคัญที่มีต่อภาพลักษณ์ของตนเอง ท าให้ตนเองรู้สึกมี
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คุณค่า เป็นระดับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน โดยคิดว่าตนเองนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับงาน โดยมีความ
ผูกพันทางจิตใจกับงาน และระดับผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงท าให้ระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความ
ทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณชัย นิลบุตร (2553) ได้
ท าการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก  

3. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความร่วมมือร่วมใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การคิดว่าเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญมากในการ
ท างาน อาจเป็นเพราะว่า ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เป็นพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานมีการ
ร่วมมือกันท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องงานได้ตลอดเวลา และได้รับความ
ช่วยเหลือจากหัวหน้าเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน สามารถติดต่อประสานงานกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานมีส่วนส าคัญมากในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตรง
ตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงท าให้ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความร่วมมือร่วมใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร ยศยิ่ง (2554) ได้ท าการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจในการท างานอยู่ในระดับมาก 

4. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ด้านความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การมีพอใจในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะว่า ความพึง
พอใจในการท างาน เป็นทัศนคติของบุคคลทีมีต่องานของเขา จะแสดงทัศนคติที่ดีต่องานหรือที่เรียกว่า ความ
พอใจในงาน และการแสดงออกที่ไม่ดีต่องานหรือที่เรียกว่า ความไม่พอใจในงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่แตกต่าง
กันโดยบุคคลจะประมวลผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับปัจจัยแวดล้อมในการท างานทั้งเชิง
กายภาพและจิตวิทยา ดังนั้นจึงท าให้ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บริสุทธิ์ อธิจิต (2556) ได้ท าการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความ
พึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
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5. ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ด้านความรับผิดชอบในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุด ได้แก่ การติดตามงานที่ท่านรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
อาจเป็นเพราะว่า ความรับผิดชอบในการท างาน เป็นลักษณะของบุคคลที่ท างานด้วยความรอบคอบ
เพ่ือให้งานส าเร็จลุลวงไปด้วยดี คอยติดตามงานที่รับผิดชอบพร้อมยอมรับผลการกระท าในสิ่งที่ตนเอง
กระท าลงไป ทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย หากมีข้อผิดพลาดไม่ปัดความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และพยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงท าให้ระดับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  ด้าน
ความรับผิดชอบในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ์ สุวพร (2553) 
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
สถานีต ารวจธรเมืองนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจธรเมืองนครสวรรค์ ด้านความรับผิดชอบในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

6. ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  ที่มีชั้นยศต่างกัน  มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการต ารวจมีวัฒนธรรมองค์กร
แบบพี่น้อง บุคลากรทุกคนมีความเสมอภาค ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น  และการแบ่งสรรงานอย่าง
เป็นธรรม  จึงท างานได้อย่างสบายใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น จึงท าให้
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีชั้นยศต่างกัน  มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัลลิการ ตันสอน (2549) ที่กล่าวว่า การ
ท างานเป็นทีม คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ อย่างหลากหลาย ท างานแบบพ่ีน้อง ทุกคนมีความ
เสมอภาค โดยร่วมมือกันในการน าความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความพยายาม เพ่ือที่จะน าองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีชั้นสายงานต่างกัน มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า บุคคลมีสายงานต่างกันมีการเรียนรู้ใน
การท างานต่างกัน แต่ละสายงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคคลมี
ค่านิยมในการท างานแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นจึงท าให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี ที่มีชั้นสายงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ก าพล กลั่นกสิกรณ์ (2553) ได้ท าการศึกษา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีสายงาน แตกต่างกัน
มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

8. ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเงินเดือนต่างกัน มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า บุคคลมีเงินเดือนต่างกันมีการเรียนรู้
ต่างกัน ทั้งในด้านสวัสดิการและรายได้เสริม เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงท าให้บุคคลมีขวัญและ
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ก าลังใจในการท างานแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นจึงท าให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธร
จงัหวัดอุทัยธานี  ที่มีเงินเดือนต่างกัน  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน    ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เผ่าพนัส (2553) ได้ท าการศึกษา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีศึกษากองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 2  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตร กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 2 ที่มี
เงินเดือนต่างกัน  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

9. ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า ในการก าหนดการ
ท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สามารถท างานอยู่ในที่เดิมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องย้ายสถานที่
ท างาน นอกจากนั้นยังมีการจัดอบรม การฝึกสอน ตามระเบียบ และในแต่ละสายงานมีการท างานเป็นทีม
ช่วยเหลือกัน โดยรุ่นพี่จะสอนงานรุ่นน้องท าให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก 
ซึ่งส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงท าให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชาญชัย     อาจินสมาจาร (2550)  ที่กล่าวว่า ความพอใจในการ
ท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานของเขา พนักงานมีความรู้สึกในทางบวกต่องาน 
หัวหน้าให้ความช่วยเหลือลูกน้อง ท าให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเพ่ือนร่วมงาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ 2) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ระดับการรับรู้ที่มีค่ามากที่สุดคือปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุด
ซื้อ ( X  = 3.61, S.D. = 0.58) 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน แรงจูงใจที่ทําให้
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเน่ืองจากมีสถานที่ที่อยากท่องเที่ยว จุดประสงค์ที่เลือกเดินทางเพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจ วิธีการท่องเที่ยวคือไปกับคณะทัวร์แบบมีเวลาอิสระโดยบริษัทนําเที่ยวของจีน ส่วนใหญ่
มักจะไปท่องเที่ยวในวันจันทร์–วันศุกร์ กิจกรรมที่ประทับใจระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวคือ เที่ยวชม
วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อคน และอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ มีความสัมพันธ์กับประเภทนักท่องเที่ยวและ  วิธี
จัดการท่องเที่ยว และปัจจัยด้าน การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับเมื่อไหร่ที่ต้องการท่องเที่ยว อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคญั: การรับรู้, การสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ, พฤติกรรมการท่องเท่ียว, ชาวจีน,  
อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยธุยา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the level of perception of 
integrated marketing communication, 2) the chinese tourists’ behavior, 3) the relationship 
between the perception of  integrated  marketing communication and chinese tourists’ 
behavior at ayutthaya historical park, Ayutthaya Province. The sample consisted of 385 
Chinese Tourists. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for the 
data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and        Chi-
square. The research findings were as follows: 1) The level of perception of integrated  
marketing communication chinese tourists, it was found that the aspect of point of 
purchase communication was at the highest  level ( X = 3.61, S.D. = 0.58). 2) The chinese 
tourists’ behavior was at the motivations that make decides a tourist because there are 
places where you plan to travel. The purpose of the selected trip to recreation. How to 
travel with you tour group is to form with time, independent of the Chinese travel agency. 
Most often to travel Monday – Friday. Impressive activities during the trip, is to explore the 
culture,  expenses 1,000-2,000 bath/person and want to tour again. 3) The relationship 
between the perception of integrated marketing communication and chinese tourists’ 
behavior was at the point of purchase communication related to types of tourists and the 
sales promotion related to when you want to travel at a statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: The Perception, Integrated Marketing Communication, Tourists’ Behavior, 
Chinese, Ayutthaya Historical Park 
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยน้ัน ตลาดนักท่องเที่ยวถือเป็นตลาดที่มีสําคัญย่ิงของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปัจจุบันน้ีเกิดการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
หากแต่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรที่ได้เปรียบกว่าประเทศอ่ืนๆ แต่ละจังหวัดจะมี
เอกลักษณ์ของตนเองทําให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่สําคัญโดยเฉพาะแก่ชุมชนของจังหวัด
น้ันๆ การท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพ่ือนํารายได้เข้า
สู่ประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทําให้เกิดการตอบสนองของภาครัฐและภาคธุรกิจ         
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเกิดกลยุทธ์เพ่ือการ
พัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของทุกจังหวัดข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาการท่องเที่ยวที่นําไปสู่การท่องเที่ยว
ที่ย่ังยืน จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิงเพ่ือการเกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและในระยะยาว อย่างไรก็ตาม      
การพัฒนาต้องมีการศึกษาถึงตลาดหรือธรรมชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา การเข้าใจ
นักท่องเที่ยวหรือภาพลักษณ์ของสถานที่ต่างๆ ในสายตานักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจ
ชัดเจนเพ่ือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของทิศทางในการพัฒนา การท่องเที่ยวโดยเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 
(สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2552)  
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศยาวนานถึง 417 ปี 
ประกอบด้วย 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง
และราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ทั้งสิ้น 33 พระองค์ โดยปฐมกษัตริย์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) พระนครศรีอยุธยาจึงนับเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย 
ด้านภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าสายใหญ่ไหลผ่าน 3 สาย คือ 
แม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ แม่นํ้าป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออกและ
แม่นํ้าลพบุรี (ปัจจุบันเป็นคลองเมือง) ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ แม่นํ้าสามสายน้ีไหลมาบรรจบกัน 
โอบล้อมรอบพ้ืนที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ตัวเมืองจึงมีลักษณะเป็นเกาะ เราจะเห็นบ้านเรือน
ปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่นํ้าแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันธ์อยู่กับสายนํ้า              
มายาวนาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 76 กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 2,556 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระนครศรี- 
อยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี อําเภอบ้านแพรก อําเภอบางซ้าย อําเภอบางไทร อําเภอเสนา 
อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางบาล อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน อําเภออุทัย อําเภอบางปะอิน 
อําเภอผักไห่ อําเภอท่าเรือและอําเภอวังน้อย จากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
อันยาวนานของชาติไทย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน    
เป็นมรดกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเน้ือที่ 1,810 ไร่ ต้ังอยู่ภาย ในเกาะเมือง
อยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเซีย ระยะทาง 75 กิโลเมตร ลักษณะของเกาะ
เมืองอยุธยาเป็นไปตามสภาพของแม่นํ้าที่กัดเซาะแผ่นดินมีรูปร่างไม่แน่นอน บางครั้งมีผู้สันนิษฐานว่า 
มีลักษณะคล้ายนํ้าเต้า ทําให้ทั้งทางภาครัฐและเอกชนพยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  
 การเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดอยุธยามีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 11.52 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.00 และชาวต่างชาติมีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 12.43 จะเห็นได้ว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนที่มากกว่า
ชาวไทย การท่ีอัตราการท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาเติบโตเพ่ิมขึ้นมีผลมาจากการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี อาทิงาน “อยุธยามหามงคลทัวร์ไหว้พระ 9 วัด” การเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมโบราณสถานด้วยรถจักรไอนํ้าในเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา การล่องเรือเที่ยว
อยุธยา ฯลฯ โดยอยุธยาใช้ความเป็น “เมืองมรดกโลก” เป็นจุดขายการท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากน้ียังมีการเสนอสินค้า OTOP ที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะสินค้ากบแปรรูปหรือกบกระป๋อง และสินค้าอ่ืนๆ เช่น พัดสาน เครื่องป้ันจ๋ิว มีดอรัญญิก 
และยังมีการเปิดโรดโชว์ในกรุงเทพฯ จีน ญี่ปุ่น เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวอยุธยา ซึ่งในการเดินทาง
แต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 1.89 วัน จะเห็นได้ว่ามีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา และจากจํานวนนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายต่อคนแต่ละวันประมาณ 1,712.32 บาท มี
อัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.39 เมื่อคํานวณหารายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1,890.51 ล้านบาท 
ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 1,058.70 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนใน
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แหล่งท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 2,584.56 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศโดยไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างจังหวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น       4,475.07 
ล้านบาท ดังน้ัน ผู้ที่มาเย่ียมเยือนมีค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในจังหวัดอยุธยาประมาณ 1,262.24 บาทต่อ
คนต่อวัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 
 ซึ่งในปัจจุบันจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวจีน    
ที่สนใจมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้น และอยากที่จะเที่ยวชมศึกษาวัฒนธรรมอย่างละเอียด และมีเวลาในการเที่ยวชมพร้อมทั้งมี
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของสถานที่เข้าชม ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มหรือ
บางคนไม่สามารถได้รับบริการได้ทั่วถึง การให้บริการของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์        ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ข้อมูลในการปรับปรุง การวางแผน
การตลาด กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ปรับกลยุทธ์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถนําไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอนของ Cochran ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจํานวน 385 คน  
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม 2558 เร่ิมเก็บข้อมูลวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 - 17.00 น.        
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 - 12 สิงหาคม 2558 รวม 8 สัปดาห์ 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส่วนใหญ่        
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท มีภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองกวางโจว และมาท่องเที่ยว  
แบบกรุ๊ปทัวร์ 

ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยว        
ชาวจีน พบว่า ระดับการรับรู้ที่มีค่ามากที่สุดคือปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ( X  = 3.61, S.D. = 0.58) 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการใช้พนักงานขาย ( X  = 3.51, S.D. = 0.62) ปัจจัยด้านการโฆษณา ( X  = 
3.49, S.D. = 0.52) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ( X  = 3.37, S.D. = 0.54) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขาย ( X  = 3.22, S.D. = 0.49) และปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ( X  = 3.16, S.D. = 
0.60) ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจ
ที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวคร้ังน้ีคือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากท่องเที่ยว จุดประสงค์        
ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ วิธีจัดการท่องเที่ยวคือ
ไปกับคณะทัวร์แบบมีเวลาอิสระโดยบริษัทนําเที่ยวของจีน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไปท่องเที่ยวในวัน
จันทร์ – วันศุกร์ กิจกรรมที่ประทับใจระหว่างการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือเที่ยวชมวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อครั้งใช้
จ่ายคนละประมาณ 1,000 – 2,000 บาท และนักท่องเที่ยวมีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ได้แก่ มีป้ายบอกทาง มีตู้รับการแสดงความคิดเห็นหรือ แบบ
ประเมินการบริการ มีความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทนักท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือกรุ๊ปทัวร์ และวิธีจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ เลือก
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือไปกับคณะทัวร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ได้แก่ การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและบริษัทนําเที่ยว 
สื่อการท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต ความหลากหลายข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การแจกแผ่นพับ 
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และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับเมื่อไหร่ที่ ต้องการท่องเที่ยว ได้แก่                 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ปัจจัยที่มี
การรับรู้มากที่สุดคือการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ได้แก่ มีคําแนะนํา (เอกสารหรือบุคลากรหรือป้ายประกาศ
หรืออ่ืน ๆ) อย่างชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางที่โดดเด่น เห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย รองลงมาคือ
การใช้พนักงานขาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีระยะเวลา
ในการให้บริการที่เหมาะสม  และการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มีป้ายอํานวยความสะดวกในการเข้าไปใช้
สถานที่ ต่าง ๆ เช่น ป้ายสุขา เป็นต้น มีการจัดทําคู่มือแนะนําการเดินทางท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mehta (2000) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของผู้บริโภค ที่มีต่อประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มี
ต่อประสิทธิผลของการสื่อสารการโฆษณา และทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารน้ันจะนําไปสู่ทัศนคติที่มีต่อ
ตราสินค้า เรียกว่า Transformational Effect น่ันคือ ทัศนคติที่มีการส่ือสารจะสร้างผลกระทบต่อ
ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้โดยประสบการณ์ในการใช้ตราสินค้าจะเป็นไปในทิศทางที่พอใจมากขึ้น           
Susan (2004) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับประสิทธิผลของการโฆษณาและคุณค่า
ตราสินค้า พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสําคัญต่อกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและ
ยังเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าและบริการอีกด้วย โดยคุณค่าตรา
สินค้าเป็นการผสมผสานของทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อที่มีความต้องการซื้อและเห็นคุณค่าของ
ตราสินค้า โดยลูกค้ามีความรู้เก่ียวกับเร่ืองของตราสินค้าเป็นหัวใจที่สําคัญอย่างมากและเป็นหนทาง
หน่ึงในการสร้างสิ่งเหล่าน้ีผ่านสื่อการโฆษณา เช่นเดียวกับงานวิจัยศึกษาการรับรู้การสื่อสารทาง
การตลาดด้านปัจจัยการสื่อสาร ณ จุดขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวิธีจัดการ
ท่องเที่ยว Dennis, Margit & Peter (2006) ศึกษาการตลาดแบบบูรณาการไปสู่การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ พบว่า การวิจัยครั้งน้ีให้ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้สื่อสารการตลาด โดยอาจจะ
เพ่ิมความสําเร็จให้กับความพยายามในการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์มากย่ิงกว่าเดิมและยังให้
มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการใช้ได้อย่างเหมาะสมและยังสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ทางด้าน
การตลาด ซึ่งจะทําให้เป็นข้อได้เปรียบทางเทคนิคในการพัฒนาเหตุการณ์ทางด้านการตลาดและให้
คําแนะนําในทางการปฏิบัติงานสําหรับคุณค่าอัยสูงสุดในกระบวนการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
และยังพบว่าแนวโน้มในเหตุการณ์ทางด้านการตลาดจะแสดงองค์ประกอบของเหตุการณ์ทาง
การตลาดและเปลี่ยนตําแหน่งทางการตลาด เพ่ือขยายขอบเขตการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

พฤติกรรมการท่อง เที่ ย วของนักท่ อง เ ท่ียวชาวจีน  ณ  อุทยานประ วั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวคือมีสถานที่ที่อยากท่องเที่ยว จุดประสงค์ที่ เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ วิธีจัดการท่องเที่ยวคือไปกับคณะทัวร์แบบมีเวลาอิสระบริษัท
นําเที่ยวของจีน โดยส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวในวันจันทร์ – วันศุกร์ กิจกรรมที่ประทับใจระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือเที่ยวชมวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อครั้งต่อคนประมาณ 1,000 – 2,000 บาท และนักท่องเที่ยว
ต้องการกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ          
ปิติวรรณ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับการมาท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านแรงจูงใจแบบดึง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับความหลากหลายของจุดท่องเที่ยวภายในสถานที่ท่องเที่ยว ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่ท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว 
สําหรับจุดท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมมากที่สุด ได้แก่ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้า 
นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นด้านแนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตอยู่ในระดับมาก         
ทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา (2550) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การจัดการท่องเที่ยวตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พบว่า สิ่งจูงใจทางด้านเหตุผลคือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สิ่งจูงใจทางด้านอารมณ์คือ ต้องการมา
เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีโอกาสในการท่องเที่ยววันเสาร์ – อาทิตย์ มีรูปแบบในการ
ท่องเที่ยวคือมาเที่ยวชมธรรมชาติ มีการบอกบุคคลอ่ืนเฉลี่ยสูงมากและการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
เฉลี่ยสูงมาก อดิศร ฉายแสง (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ได้ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดและนิยมไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ทะเลมากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 5,000 บาท  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ มีความสัมพันธ์กับประเภท
นักท่องเท่ียวและวิธีจัดการท่องเท่ียว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับเมื่อไหร่ที่ต้องการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร ฉายแสง (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
โฆษณา ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการใช้พนักงานขาย ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ 0.05  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ระดับการรับรู้ที่มีค่ามากที่สุดคือ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ ได้แก่ มีคําแนะนําอย่างชัดเจน มีตู้รับการแสดงความคิดเห็น         
การเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความสะดวก มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางที่
โดดเด่น มองเห็นได้ชัดเจน มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เป็นต้น ดังน้ัน ควรจัดทําป้ายบอกทางให้
เพียงพอและมองเห็นได้ชัดเจนต่อการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา            
จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ และจัดรถรับ-ส่ง 
นักท่องเที่ยวจากสถานีขนส่งมายังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้สะดวกย่ิงขึ้น 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
เน่ืองจากมีสถานที่ที่อยากท่องเที่ยว จุดประสงค์ที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือมาพักผ่อนหย่อนใจ 
วิธีจัดการท่องเที่ยวคือไปกับคณะทัวร์แบบมีเวลาอิสระบริษัทนําเที่ยวของจีน โดยส่วนใหญ่มักไป
ท่องเที่ยวในวันจันทร์ – วันศุกร์ ประเภทกิจกรรมที่ประทับใจระหว่างเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ือ
เที่ยวชมวัฒนธรรม ดังน้ัน ควรจัดสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย ต้องการมาเพ่ือ
มาพักผ่อน รวมถึงจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนํา คําปรึกษา อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านการส่ือสาร ณ จุดซื้อ มีความสัมพันธ์กับประเภทนักท่องเที่ยว
และวิธีจัดการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย         
มีความสัมพันธ์กับเมื่อไหร่ที่ต้องการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันควรจัด
เจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คําแนะนําและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงมีการจัดทําแผ่นพับ เพ่ือบอกรายละเอียดเก่ียวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ในการเดินทางท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และการ
ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวก 
 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป     
 1.  ควรศึกษาความต้องการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อ่ืนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 3. ควรศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม       



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 
The 41St National and International Graduate Research Conference 

  
 

276 

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แล้วนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข   
ให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิง
จากอาจารย์ ดร.รัตนา สีดี ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา
ความคุ้นเคย กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา คําปรึกษา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ ดร.ไอลดา อรุณศรี และรอง
ศาสตราจารย์ วรุณี เชาวน์สุขุม ที่กรุณาเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งให้
คําแนะนําและคําปรึกษาในการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดพิจิตร และเพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
พิจิตร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 69 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และ
ใช้ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า  

1. ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี ภาวะผู้นําเชิงจัดการ รองลงมา ภาวะผู้นํา
เชิงปฏิรูป และภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ  

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการทํางาน ต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษา ต่างกันมีภาวะผู้นําที่ไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคญั: ภาวะผู้นํา, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, จังหวัดพิจิตร 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study leadership of chief executive of 

the subdistrict administrative organization in Phichit province and compare leadership 
of chief executive of the subdistrict administrative organization in Phichit province by 
personal attributes. The sample group included 69 chief executive of the subdistrict 
administrative organization in Phichit province. The instrument was a questionnaire. 
The data were analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation, 
t-test, F-test and ANOVA. The results showed as follows:  
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1. Leadership of chief executive of the subdistrict administrative 
organization in Phichit province is at the high level. When looking at each item, it was 
found that the items with the highest level are manages leadership, reforms leadership 
and liberate leadership. 

2. Compare leadership of chief executive of the subdistrict administrative 
organization in Phichit province by personal attributes were chief executive of the 
subdistrict administrative organization by sex,  monthly income experience work to 
leadership different and chief executive of the subdistrict administrative organization 
by age level education to leadership not different. 
 
Keywords: leadership, chief executive of the subdistrict administrative organization,  
Phichit province  
 

บทนํา 
ในส่วนของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ต้องมีผู้บริหารงานที่มีภาวะ

ผู้นําและคุณลักษณะของผู้บริหารที่เหมาะสม และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่างมาก 
ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเหนือคนอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทํางานร่วมกับกลุ่มคน
ได้ ต้องมีเสน่ห์ บารมี และคุณธรรมอันเป็นตัวอย่างได้แล้ว รูปแบบการเป็นผู้นํายังเป็นปัจจัยสําคัญที่
จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานและพฤติกรรมในการทํางานของผู้ร่วมงานอย่างมากด้วย 
ผู้บริหารที่มุ่งงานมากเกินไปอาจต้องใช้พลังงานเพ่ือสร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายมากไม่คุ้มกับ
ผลงานที่ได้รับ ดังน้ันประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ จึงขึ้นอยู่กับแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารที่
จะให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงไร แบบผู้นําของผู้บริหารแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะส่วนตัวและความเช่ือ จากสาเหตุเหล่าน้ี
อาจเป็นปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละองค์การแตกต่างกันไปผู้บริหารองค์การซึ่ง
โดยปกติจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้นํา ผู้นําจะต้องรู้จักการใช้ภาวะของ การเป็นผู้นําในการบริหาร
จัดการมีความสามารถในกระบวนการทางความคิด และการตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม ใช้
ทักษะในการติดต่อสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวให้บุคลการใน
องค์กรให้ความร่วมมือ เพ่ือจะให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ภาวะผู้นํา จึงเป็นภาวะ
ที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในองค์กรที่มีผู้นําขาดวุฒิภาวการณ์เป็นผู้นําย่อมจะทําให้องค์กรเกิด
ปัญหาในการบริหารงานบุคลากร ขาดขวัญและกําลังใจ และอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จในทางตรงกันข้ามในองค์กรที่มีผู้นําที่มีวุฒิภาวการณ์เป็นผู้นํา ที่ดี 
ย่อมจะนําพาองค์กรประสบความสําเร็จในการพัฒนาและการให้บริการตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
ผู้นําจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, น. 
19) 

ความเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีบทบาทต่อการบริหารจัดการ เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่กําหนดทิศทางการบริหารจัดการ เป็นผู้นําพาภารกิจองค์การไปสู่การปฏิบัติแนวคิด 
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ทฤษฎีและหลักการบริหารต่าง ๆ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ การบริหารแนวใหม่ มักจะถูกผู้บริหารนํามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การที่
ตนเองรับผิดชอบอยู่ ดังน้ันในทุกองค์การจะใช้หลักการบริหารในรูปแบบใดก็มักจะเป็นไปตามภาวะ
ของผู้นําองค์การน้ันๆ เป็นผู้กําหนด และองค์การน้ันจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดจากการ
นําแนวคิด ทฤษฎีและหลักบริหารในรูปแบบใดมาเป็นหลักการปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของ
องค์การน้ัน (กวี วงศ์พุฒ, 2552, น. 42) 

จะเห็นได้ว่า ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพน้ันจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําที่สร้างความรู้สึก
ไว้วางใจเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเช่ียวชาญในงานและสามารถกระตุ้น สร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ทํางานไปสู่เป้าหมายขององค์การได้ นอกจากน้ันผู้นําต้องเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง
องค์การกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการสร้าง สื่อความหมายและพัฒนาบรรยากาศองค์การท่ีองค์การ
คาดหวังเพ่ืออํานวยให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานให้ได้มาตรฐาน ในบรรยากาศที่มีการสนับสนุน
และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสําเร็จ
ผู้นํายังต้องมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เพ่ือนําตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
เลิศและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การต่อไป 
(คุณวุฒิ คนฉลาด, 2550, น. 36) 

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําที่เหมาะสม
แล้ว การอยู่ร่วมกันของคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ละคนต้องมี
ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ผู้ร่วมงานจะต้องมีความเข้าใจ
เก่ียวกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ขณะเดียวกันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
จําเป็นต้องศึกษาและเข้าใจผู้ร่วมงาน ทั้งน้ีเพ่ือลดความขัดแย้งในการทํางานจากการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จึงมีปัญหาผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนขาดการมีภาวะผู้นําที่ดี
และเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงาน บางคร้ังมีการใช้อํานาจไปในทางที่ไม่เหมาะสม ผู้นําบางคนขาด
วิสัยทัศน์ในการทํางาน มักจะมีการบริหารแบบเดิมๆ ตามความคุ้นเคย ไม่คอยยอมรับฟังความคิดเห็น
ใหม่ๆ ล้าหลัง และไม่มีความเข้าใจในสภาวการณ์ด้านการบริหารดีเท่าที่ควร 

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรจํานวน 84 แห่ง ซึ่งบางแห่งมีปัญหา 
เช่น ผู้นําไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ทําให้องค์กรเติบโตช้าลงๆ เรื่อยๆ ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งที่ลูกน้องเสนอมา ไม่
ฟังไม่ใส่ใจ ชอบฟังคําช่ืนชมจากลูกน้อง ผู้นําสั่งงานข้ามสายบังคับบัญชา ชอบสั่งงานข้ามหัวผู้จัดการ
ฝ่ายลงไปถึงตัวพนักงานโดยตรงบางครั้งสั่งงานขัดแย้งกับที่หัวหน้ากองและหัวหน้าฝ่ายผู้จัดการฝ่ายสั่ง
ลูกน้องไปทําให้เกิดความขัดแย้ง ผู้นําทําเองตัดสินใจเอง โดยไม่คํานึงถึงระเบียบ ไม่สนใจกฎระเบียบ
ข้อบังคับใด ๆ ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กรที่ และผู้นําไม่ตัดสินใจอะไรเลย เวลาที่
ลูกน้องเสนองานข้ึนมา หรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร ทําให้งานล่าช้า 

จากที่กล่าวมามาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดพิจิตร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 

จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้การศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร จํานวน 84 

คน จากองค์การบริหารส่วนตําบล 84 แห่ง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 

จํานวน 69 คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เป็น 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) 

ตอนท่ี 2 ระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป ภาวะผู้นําเชิงจัดการ และภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ จํานวน 30 ข้อ ลักษณะ
ของแบบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating scale) โดยผู้ศึกษากําหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้
ดังน้ี  

5 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับมาก 
3 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับปัญหาน้อย 
1 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับน้อยที่สุด 
การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาในการสร้างแบบสอบถาม

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการต้ังข้อคําถาม

แบบสอบถาม 
3. กําหนดกรอบเพ่ือสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้คลอบคลุมตัวแปร

ตามกรอบแนวคิด ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
4. ร่างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและให้คลอบคุมเนื้อหาการศึกษาเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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5. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content validity) ของข้อคําถามแต่ละข้อแล้วนํามาหาค่าความสอดคล้อง IOC (Index 
of item objective congruence) ของแต่ละข้อคําถามโดยให้ผู้เช่ียวชาญลงความเห็น 

6. นําผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยวิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อ มีค่า 0.67-1.00  

7. นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือขอความเห็นชอบแล้ว
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง จํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งสามารถหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .9041 

8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกับประชากรท่ีกําหนดในขอบเขต
การศึกษา 

9. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาไปจัดเก็บข้อมูลกับประชากรที่
กําหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับมาทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คําตอบเป็นแบบสอบถามสมบูรณ์ทุกฉบับ แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทําการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอน ดังน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

2. ระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร วิเคราะห์โดย
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์การแปลผล
ดังน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําในระดับน้อยที่สุด 
3. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 

จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระผันแปรสองค่า และใช้ค่าเอฟ 
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระผันแปรค่าต้ังแต่สาม
ค่าขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.5 มีอายุต้ังแต่ 41 - 50 ปี คิด

เป็นร้อยละ 39.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.9 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.1 
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1. ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี ภาวะผู้นําเชิงจัดการ รองลงมา ภาวะผู้นํา
เชิงปฏิรูป และภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ  

ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ การติชมหรือช้ีแนะการ
ปฏิบัติงานของพนักงานไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบก็ตามเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน รองลงมา 
การอธิบายหรือถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานโดยไม่หวงความรู้เมื่อพนักงานมาปรึกษางาน และการ
พิจารณาความดีความชอบให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี แม้ว่าพนักงานดังกล่าวไม่ใช่คน
สนิท หรือพูดจาโต้แย้งท่านในที่ประชุม  

ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําเชิงจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ การช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่สนิทสนมก่อนเมื่อพนักงานมีปัญหาในการปฏิบัติงาน 
รองลงมา การตําหนิพนักงานในที่ประชุมหรือต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ เมื่อพนักงานปฏิบัติงานไม่
ระมัดระวังจนเกิดข้อผิดพลาด และการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  

ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําแบบปล่อยตาม
อิสระ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ การปกป้อง
พนักงานที่สนิทสนมเป็นประจําเมื่อมีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน   รองลงมา การดําเนินการ
ลงโทษพนักงานตามกฎ ระเบียบที่กําหนดไว้เมื่อพนักงานมีการหลีกเลี่ยงงาน และการให้อิสระในการ
ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการทํางาน  

สมมุติฐานของการวิจัยที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีเพศต่างกัน
มีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศต่างกันมีภาวะ
ผู้นําที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัยที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีอายุต่างกัน
มีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกันมีภาวะ
ผู้นําไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัยที่ 3 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันมีภาวะผู้นําไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัยที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
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สมมุ ติฐานของการวิจัยที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป อยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน มักติชมหรือช้ีแนะการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม 
รองลงมา เมื่อพนักงานมาปรึกษางานกับท่าน ท่านมักจะอธิบายหรือถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานโดยไม่
หวงความรู้ และในการพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงาน มักพิจารณาความดีความชอบให้แก่
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีโดยเสมอภาค ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้นํา
เชิงปฏิรูป เน้นการพัฒนาในการแสดงพฤติกรรมการเน้นการพัฒนา โดยการประเมินศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งความสามารถในการดําเนินงานในปัจจุบันและสําหรับความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต ผู้นํามีการกําหนดตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม และมอบหมายงานเพ่ือช่วย
พัฒนาความสามารถและตอบสนองแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และเน้นความเป็นบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมการพบปะอย่างคุ้นเคยและเป็นกันเอง โดยการที่ผู้นําติดต่อ
ตัวต่อตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร ทําให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับรู้
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ตลอดจนทําให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทําให้การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานถูกต้องมากข้ึน ดังน้ัน จึงทําให้ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
พิจิตร ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2554) 
ที่ได้ศึกษา ภาวะผู้นําในการบริหารงานเป็นทีมของผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษาเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิง
ปฏิรูป อยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําเชิงจัดการ อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อพนักงานมีปัญหาใน
การปฏิบัติงานหลายคน มักให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานอย่าง
เสมอภาค รองลงมา เมื่อพนักงานปฏิบัติงานไม่ระมัดระวังจนเกิดข้อผิดพลาด มักจะตําหนิพนักงาน
ดังกล่าวในที่ประชุมหรือต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ และเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มักมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ภาวะผู้นําเชิงจัดการ เน้นการให้รางวัลแบบมีเง่ือนไข วิธีการจัดการที่สร้างสรรค์น้ีจะถูกพบ
ในตัวผู้นําเชิงจัดการ เป็นการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในระดับสูงตาม 
องค์ประกอบน้ี โดยการมอบหมาย หรือให้ข้อตกลงว่าจะให้พนักงานทําและมีสิ่งตอบแทน ซึ่ง
พฤติกรรมการให้รางวัลแบบมีเง่ือนไขอย่างเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน โดยพฤติกรรมของผู้นําที่
เหมาะสมประกอบด้วย ความชัดเจนในการให้คําแนะนํา ความบ่อยคร้ังในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการกําหนดมาตรฐาน การสนับสนุนให้
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ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความพยายามให้งานสําเร็จ การทบทวนการปฏิบัติงาน และความสม่ําเสมอต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ัน จึงทําให้ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นํา
เชิงจัดการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ มูลฟอง (2557) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําเชิงจัดการ อยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําแบบปล่อยตาม
อิสระ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีภาวะผู้นําสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อมีปัญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน มักให้การปกป้องพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค รองลงมา เมื่อพนักงานมีการ
หลีกเลี่ยงงาน มักดําเนินการลงโทษพนักงานตามกฎ ระเบียบที่กําหนดไว้ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน มักให้อิสระในการดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ เน้นการบริหารงานที่มีการเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความทันสมัยและน่าสนใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นํา
แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเป็นผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงาน องค์การ ผู้บริหารที่ดี ซึ่งมีพฤติกรรมแห่งการเป็นผู้นํา เช่น นักวางแผน นักจัดระเบียบ นัก
ประสานงาน นักสื่อสาร นักมอบหมายงาน นักตัดสินใจ นักมนุษยสัมพันธ์ นักฝึกอบรม นักจัด
กระบวนการกลุ่ม นักประเมินผลงาน ดังน้ัน จึงทําให้ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดพิจิตร ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ 
มูลฟอง (2557) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามอิสระ อยู่ในระดับมาก 

 4. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามเพศ พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีเพศต่างกันมีภาวะผู้นําที่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นเพศชาย
จะมีความมุ่งมั่นในการทํางานมากกว่าเพศหญิง ดังน้ัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร
ที่มีเพศต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ ประเสริฐศรี(2554) ได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นําและกําลังขวัญในการปฏิบัติงานกรณีศึกษาข้าราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นํา  

5. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามอายุ พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีอายุต่างกันมีภาวะผู้นําไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีอายุ มีประสบการณ์ และทํางานตามกฎ ระเบียบ ที่กําหนดโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมี
และเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ทําหน้าที่หลอมให้คนในองค์กรมีความเช่ือและพฤติกรรม ไปใน
ทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรมทําให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความขัดแย้ง เมื่อมี
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของทุกคน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ กิตติมา ปรีดีดิลก (2551, หน้า 14) ที่
ได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้นําว่า ผู้นําทุกคนสามารถบริหารงานได้ แต่จะมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
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ย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพของงาน ผลงานขององค์การเกิดจากผลผลิตของการดําเนินงานของผู้บริหาร ซึ่ง
ผลของการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัตถุประสงค์ในการทํางาน พฤติกรรม และ
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้นํา ยุทธวิธี และยุทธศาสตร์ของงาน ทําให้อายุไม่มีผลกับภาวะผู้นํา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

6. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีภาวะผู้นําไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้นําของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยใจรัก ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจทํางานร่วมด้วย 
และโดยตามมาตรฐานการ กําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลกําหนดให้ผู้จบการศึกษาปริญญา
ตรีได้รับการ บรรจุและแต่งต้ังในระดับ 3 ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้จบระดับปริญญามา
ปฏิบัติงาน จึงทําให้เข้าใจในระบบการบริหารงานของท้องถ่ิน รวมท้ังสามารถให้คําแนะนําและเป็นที่
ปรึกษาในเชิงวิชาการแก่ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของวิภาดา คุปตา
นนท์ (2551, หน้า 61) ที่ได้ศึกษาแนวคิดภาวะผู้นําในปัจจุบันจากการสํารวจลักษณะของผู้นําที่มี
ช่ือเสียง พบว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปจะมีลักษณะฉลาด กระตือรือร้น ต่ืนตัวกับความ
ต้องการของบุคคลอ่ืน เข้าใจงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความคิดริเร่ิม ชอบแก้ปัญหา มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีตําแหน่งสําคัญและมีลักษณะเด่น แนวคิดในสมัยเร่ิมต้น ที่
สนใจศึกษาเรื่องของผู้นําและภาวะผู้นําอย่างเป็นระบบ โดยมีความเช่ือว่าผู้นําที่ดีจะมีคุณสมบัติ
เฉพาะที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป หรือเกิดมาเพ่ือจะเป็นผู้นําหรือผู้ปกครอง ทําให้ระดับการศึกษา ไม่
มีผลกับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

7. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีรายได้สูงทําให้มีความพร้อมในการแสดงความเป็นผู้นํามากกว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีรายได้น้อย ดังน้ัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ มีมาก (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้นําของข้าราชการตํารวจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อภาวะผู้นําของ
ข้าราชการตํารวจ 

8. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร 
จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีประสบการณ์ในการทํางานยาวนาน มักจะมีความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารงานมากกว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย 
ดังน้ัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีภาวะ
ผู้นําที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ มีมาก (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
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ภาวะผู้นําของข้าราชการตํารวจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
มีผลต่อภาวะผู้นําของข้าราชการตํารวจ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตร ฉบับน้ี

สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง ผศ.ดร.ไพศาล สรรสร
วิสุทธ์ิ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยสละเวลาในการ
แนะนําให้คําปรึกษา แนะแนวทางและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจนสําเร็จด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ จนผู้ศึกษา
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือแนะนํา 

สําหรับคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบให้คณาจารย์
ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้ศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้ผู้ศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา ขอความดีจง
คุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขตลอดไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามการ
รับรู้ของประชาชน และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของ
ประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตําบลตลุกดู่ จํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที และใช้ค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า  

1. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของประชาชน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ หลักคุณธรรม 
รองลงมา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
โปร่งใส  

2. เปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของประชาชน 
จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อ
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล 
ตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนก
ตามอาชีพ 
 
คําสําคญั: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตําบล 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study administration based on good 

governance according to people and compare administration based on good 
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governance according to people by attribute people. The sample group included 390 
people 18 years and older voters.The instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation, t-test, F-test 
and ANOVA. The results showed as follows: 

1. Administration based on good governance according to people is at the 
high level. When looking at each item, it was found that the items with the highest 
level are ethics, rule of laws, accountability, value for money, participation, and 
transparency.  

2. Compare administration based on good governance according to people 
by attribute people were administration based on good governance of Talukdu 
subdistrict municipality Thap Than District Uthai Thani province different according to 
people by sex, age, level education and administration based on good governance of 
Talukdu subdistrict municipality Thap Than District Uthai Thani province not different 
according to people by occupation. 
 
Keywords: administration, good governance, subdistrict municipality 
 

บทนํา 
เทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหน่ึงที่ได้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารงานตามวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในการบริหารงานตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน สํานัก
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดว่าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งหาก
เทศบาลสามารถปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลได้น้ัน 
ย่อมทําให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด กล่าวคือ การทํางานของ
เทศบาลต้องมีประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนย์กลาง เช่น การกําหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ใน
เทศบาล ควรเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
หลัก นอกจากน้ัน การทํางานตามกระบวนการที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะให้บริการได้อย่างรวดเร็วแล้ว 
ผลงานที่ทําจะต้องถูกต้องไม่มีปัญหา และการทํางานจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเงินงบประมาณทุก
บาททุกสตางค์เป็นของประเทศชาติและประชาชน มิใช่งบประมาณส่วนตัว ดังน้ัน การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ จะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบย่ิงกว่าเงินส่วนตัว ทั้งน้ีก็เพ่ือให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยู่รวมกันอย่างสงบสุข  

ในปัจจุบันเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประสบปัญหาการ
บริหารงานหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนกําลังคน ปัญหาการสรรหาบุคลากรเข้าทํางาน 
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โดยใช้ความคุ้นเคย จึงทําให้เกิดปัญหาการบรรจุแต่งต้ังบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ 
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการโอนย้ายไปยังหน่วยงาน
อ่ืนๆ เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน และ
เปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัย
มาพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตําบลตลุกดู่ให้เป็นไปหลักธรรมาภิบาลย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอ

ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 

อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เป็น 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ส่วนที่ 2 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน 

จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ลักษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ และให้ความหมายของค่าคะแนนดังน้ี 

มีการรับรู้มากที่สุด  กําหนดให้ 5 คะแนน 
มีการรับรู้มาก   กําหนดให้ 4 คะแนน 
มีการรับรู้ปานกลาง  กําหนดให้ 3 คะแนน 
มีการรับรู้น้อย   กําหนดให้ 2 คะแนน 
มีการรับรู้น้อยที่สุด  กําหนดให้ 1 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งน้ีมีดังน้ี 
1. วิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชน โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน 

จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยกําหนดเกณฑ์การวัดจากค่าเฉลี่ยดังน้ี  
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ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการรับรู้มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการรับรู้มาก 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการรับรู้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการรับรู้น้อย   
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการรับรู้น้อยที่สุด 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 

อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน โดย
ผู้วิจัยใช้ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระผันแปรสองค่า และใช้ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระผันแปรค่าต้ังแต่สามค่าขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความ
แตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple 
Comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
1. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ หลักคุณธรรม ( =3.88) รองลงมา หลักนิติ
ธรรม ( =3.85) หลักความรับผิดชอบ ( =3.79) หลักความคุ้มค่า ( =3.78) หลักการมีส่วนร่วม 
( =3.75) และหลักความโปร่งใส ( =3.74)   

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลออกกฎระเบียบที่ทันสมัย ( =4.03) 
รองลงมา เทศบาลบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเสมอภาค ( =3.87) และเทศบาลออกกฎระเบียบที่เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ( =3.84)   

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่สังคม ( =4.16) รองลงมา เทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนในเทศบาลตําบลพัฒนาตนเอง 
( =4.14) และเทศบาลไม่มีเร่ืองเสื่อมเสียเรื่องทุจริตในการปฏิบัติงาน ( =3.73)   

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( =3.74) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมา ( =4.31) รองลงมา เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
( =3.97) และเทศบาลดําเนินงานโดยให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ ( =3.56)  

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( =3.75) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
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ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ( =3.98) รองลงมา เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการ
ตัดสินใจปัญหาสําคัญ ( =3.87) และเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการเสนอความเห็น 
( =3.83)  

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( =3.79) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาของชุมชน ( =4.02) รองลงมา เทศบาลส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนพัฒนา ( =3.95) และเทศบาลส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ยอมรับผลจากการปฏิบัติงาน ( =3.81)  

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( =3.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับของการรับรู้สูงที่สุด ได้แก่ เทศบาลใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
( =4.05) รองลงมา เทศบาลมักจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ( =4.02) และเทศบาลใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.83)  

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล ตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน 

สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามเพศ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามเพศ พบว่า 2-tail Prob = .029 มีค่า
น้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน 
เมื่อจําแนกตามเพศ จึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ 

สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามอายุ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุกับการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .015 มีค่าน้อย
กว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อ
จําแนกตามอายุ จึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ 

สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการศึกษากับการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .033 มี
ค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
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เทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน 
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา จึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ 

สมมุติฐานการวิจัยที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามอาชีพ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอาชีพกับการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .542 มีค่า
มากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน 
เมื่อจําแนกตามอาชีพ จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลักนิติ
ธรรม เป็นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ 
มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ําเสมอให้เหมาะกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป และมีการดําเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน และประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และมีส่วน
ร่วมในกรณีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวุฒิ หนองเรือง (2554) ได้วิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หลักนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก 

2. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลัก
คุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจําชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร กันสุข (2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หลักคุณธรรม 
อยู่ในระดับมาก 

3. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลัก
ความโปร่งใส เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ดู
จํานวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิจารณาเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของ
ส่วนราชการมีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ และส่วนราชการมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
และเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวุฒิ หนองเรือง (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หลักความ
โปร่งใส อยู่ในระดับมาก 

4. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
หลักการมีส่วนร่วม เป็นความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ และจํานวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวน
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิกร แต้มแก้ว (2556) ได้วิจัยเรื่อง การดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการดําเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 

5. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
หลักความรับผิดชอบ เป็นการได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวข้อง การ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ของงานท่ีปฏิบัติ คุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการร้องเรียนหรือการ
กล่าวหาที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร กันสุข (2554) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หลักความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 

6. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลัก
ความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิกร แต้มแก้ว (2556) ได้วิจัยเรื่อง การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ
ดําเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  

7. การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล ตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามเพศ พบว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตาม
การรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายมักจะเป็น
ผู้เข้ามาติดต่องานในเทศบาลตําบลตลุกดู่ มากกว่าเพศหญิง ดังนั้นจึงทําให้ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมี
การรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
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อุทัยธานีที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ (2555) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

8. การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล ตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามอายุ พบว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างกันตาม
การรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามอายุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีมีอายุมากมักจะมีเวลา
ว่างและร่วมกิจกรรมของเทศบาลตําบลตลุกดู่ มากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อย ดังน้ันจึงทําให้
ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลต
ลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร กันสุข (2554) 
ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ผลการเปรียบเทียบประชาชนท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันกับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าแร่ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

9. การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล ตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความ
แตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะมีการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
มากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาน้อยกว่า ดังน้ันจึงทําให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้
ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ (2555) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

10. การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล ตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน จําแนกตามอาชีพ พบว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีความแตกต่างกัน
ตามการรับรู้ของประชาชน เมื่อจําแนกตามอาชีพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่อาชีพไหนก็ตาม 
มาพบติดต่องานกับเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต่างก็ได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึง และได้รับการดูแลจากบุคลากรในเทศบาลตําบลตลุกดู่เหมือนกัน ดังน้ันจึงทําให้ประชาชนท่ีมี
อาชีพต่างกันมีการรับรู้ของในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลตลุกดู่ อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ (2555) ได้วิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจ้าพระยาสุรศักด์ิ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ จังหวัดชลบุรี ด้านความรับผิดชอบ พบว่า 
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อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลมีการบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง เอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชนโดยจัดให้มีการบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึงอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยสละเวลาในการแนะนําให้
คําปรึกษา แนะแนวทางและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไขการศึกษาฉบับน้ีให้
ถูกต้องสมบูรณ์ ย่ิงข้ึนจนสําเร็จด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ จนผู้ศึกษา
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยน้ี 

ขอขอบพระคุณ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตําบลตลุกดู่ 
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ที่มีอุปการะอีกหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือให้
คําปรึกษาแนะนํา และให้กําลังใจกับผู้ศึกษาเป็นอย่างดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับ
น้ี ผู้ศึกษาขอมอบให้คณาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้ศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้ผู้ศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล

ผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และ
ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า  

1. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพ
อนามัย รองลงมา ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. ปัญหาของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม ปัญหารายได้ไม่
เพียงพอสําหรับเลี้ยงชีพ ปัญหาไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู และความต้องการของผู้สูงอายุ 
พบว่า ส่วนใหญ่ มคีวามต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแล
อย่างใกล้ชิด และมีความต้องการได้รับความสนใจจากผู้อ่ืน  
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามเพศ อายุ อาชีพ และบทบาท
องค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธานี ไม่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา ลักษณะการอยู่อาศัย 
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คําสําคญั: บทบาท, องค์การบริหารส่วนตําบล, การดูแลผูสู้งอายุ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study of subdistrict administrative 

organization roles for elderly care by perception of elderly in Nong Phai Sub-district, 
Nong Khayang district, Uthai Thani province and study problem and needs of elderly 
in Nong Phai Sub-district, Nong Khayang district, Uthai Thani province. The results 
showed as follows: 

1. Subdistrict administrative organization roles for elderly care by perception 
of elderly is at the medium level. When looking at each item, it was found that the 
items with the highest roles are health, welfare, environment physical, economic, and 
social environment.  

2. Problem of elderly was health deterioration, inadequate income for living, 
no child foster care. Needs of elderly was good health, aid closely and received interest 
from others.  
 3. The hypothesis testing were subdistrict administrative organization roles for 
elderly care by perception of elderly in Nong Phai Sub-district, Nong Khayang district, 
Uthai Thani province different by sex, age, occupation and subdistrict administrative 
organization roles for elderly care by perception of elderly in Nong Phai Sub-district, 
Nong Khayang district, Uthai Thani province not different by level education, type of 
housing. 
 
Keywords: roles, subdistrict administrative organization, elderly care 
 

บทนํา 
 การก้าวขึ้นสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของสังคมไทย และย่อมส่งผลให้วิถีชีวิตและ

พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่น้อย ทําให้หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอย่างทันท่วงที
พร้อมที่จะก้าวทันสถานการณ์ของผู้สูงอายุและปรับกระบวนทัศน์เดิมจากที่มองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระ
ของสังคมทําให้เป็นผู้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นภารกิจหน่ึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ
สาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 16 (10) กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา 
ละองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจในการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส นอกจากน้ีมีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 56 (1) กําหนดให้เทศบาล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีอํานาจที่ต้องส่งเสริมการพัฒนา
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ผู้สูงอายุ ซึ่งทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรต้องส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เพ็ญศรี เปลี่ยน
ขํา, 2552, น. 16) 

จากภารกิจที่รับการถ่ายโอนและกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น และภารกิจหน่ึงที่ควรให้ความสําคัญ คือ งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูอายุที่มีแนวโน้มของปัญหาเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งตามโครงสร้างของประชากร ในอีก 10 -
20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรกลุ่มน้ีไม่น้อยกว่า 11 ล้านคน จนอาจเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุในตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จัดเป็นตําบลท่ีมีแนวโน้ม
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ผู้สูงอายุในตําบลหนองไผ่ มีจํานวนทั้งหมด 431 คน จัดเป็นชาย 156 คน 
และเป็นหญิง 275 คน และได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่อย่างทั่วถึง ทั้งด้าน
สวัสดิการสังคมและชุมชน ด้านการเจ็บป่วย และการตาย แต่เน่ืองจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทย
จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีการวิเคราะห์บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไผ่ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
ดังน้ัน ข้อมูลจากที่กล่าวมาเบ้ืองต้น ทําให้ผู้วิจัย มีความสนใจทีจ่ะทําการศึกษาบทบาทองค์การ
บริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในตําบลหนองไผ่จังหวัดอุทัยธานี ตาม
ตัวบ่งช้ีในงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลนําไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้การจัดการทรัพยากรและบริการทางสังคม รวมท้ัง
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับจํานวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของ

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขา

หย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาในครั้ง น้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็น

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และลักษณะการอยู่อาศัย จํานวน 5 ข้อ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ  
ส่วนที่ 2 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุใน

พ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสวัสดิการ 
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จํานวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 
เป็นการวัดความคิดเห็นที่แสดงออกถึงแรงจูงใจ 5 ระดับ มีความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด   
ระดับ 4 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง 

จังหวัดอุทัยธานี 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิจัย ซึ่งคํานวณค่าสถิติ

จากข้อมูลในแบบสอบถาม ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) 
2. วิเคราะห์บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ

ในตําบลหนองไผ่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยการแปลผลดังน้ี (บุญชม ศรีสอาด.2551 :54) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีบทบาทการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนอง

ขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ 
(Frequency) 
 4. การวิเคราะห์สมมติฐานของการวิจัย โดยการเปรียบ เทียบบทบาทองค์การบริหารส่วน
ตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะการอยู่อาศัย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี การเปรียบเทียบบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามเพศ ด้วยการ
ทดสอบที (t-test independent) การเปรียบเทียบบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะการอยู่อาศัย ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อผลวิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์รายคู่เพ่ือเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison test) โดยใช้วิธีการของ เซฟเฟ่ 
(Scheffe’test) 
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ผลการวิจัย 
1. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย รองลงมา ด้านสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มีรายละเอียด ดังน้ี 

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ บทบาทในการจัดทํากิจกรรมโครงการผู้สูงวัย
ใส่ใจลูกหลาน รองลงมา บทบาทในการจัดโครงการจัดทําโครงการฝึกอาชีพ และบทบาทในการจัด
โครงการคหกรรมทอผ้าไหมประดิษฐ์เพ่ือชุมชน  

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ บทบาทในการจัดชมรมส่งเสริม
สุขภาพ (ศูนย์ออกกําลังกาย เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน) รองลงมา บทบาทในการจัดการศึกษาดูงาน ด้าน
ศาสนา (ไหว้พระ) และบทบาทในการจัดการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ)  

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ บทบาทในการจัดโครงการ
อนามัยสะอาด บ้านน่าอยู่ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก) รองลงมา บทบาทในการสนับสนุนรถอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และบทบาทในการจัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง  

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ บทบาทในการจัดโครงการจัดหาอาหารว่าง
สําหรับผู้ป่วยที่พักฟ้ืน รองลงมา บทบาทในการตรวจสุขภาพประจําปี (เบาหวาน ความดัน) และ
บทบาทในการจัดโครงการคืนแก้วตาสดใส (ตรวจตา กระจกตา ต้อหิน)  

บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทสูงที่สุด ได้แก่ บทบาทในการจัดสวัสดิการชุมชนวันละบาท
และสงเคราะห์ศพ รองลงมา บทบาทในการจัดโครงการแสดงความประสงค์รับเบ้ียยังชีพในผู้สูงอายุ 
และบทบาทในการแจกเบ้ียยังชีพ  

2. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนอง
ขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีรายละเอียด ดังน้ี 

ปัญหาของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 18.52 มีปัญหาการรายได้ไม่เพียงพอสําหรับการ
เลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 17.04 และมีปัญหาการไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู คิดเป็นร้อยละ 
13.33 
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ความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีความต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.83 มีความ
ต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีความต้องการได้รับความสนใจจาก
ผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล

หนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามเพศ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จําแนกตามเพศ พบว่า บทบาทองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่าง
กันตามเพศ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล
หนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามอายุ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุกับบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .032 มีค่า
น้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามอายุ ผลจาก
การทดสอบ Multiple comparison test ด้วยวิธี Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 ระหว่าง อายุ 60-64 ปี กับ อายุมากกว่า 70 ปี นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล
หนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการศึกษากับบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลใน
การดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .390 
มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไม่แตกต่างกันตามระดับ
การศึกษา 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล
หนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามอาชีพ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอาชีพกับบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .012 มีค่า
น้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามอาชีพ ผลจาก
การทดสอบ Multiple comparison test ด้วยวิธี Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 ระหว่าง อาชีพเกษตรกรรม กับ อาชีพหัตถกรรม นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบล
หนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันตามลักษณะการอยู่อาศัยการวิเคราะห์
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ความแปรปรวนของลักษณะการอยู่อาศัยกับบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า F Prob = .193 มีค่ามากกว่า
นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไม่แตกต่างกันตามลักษณะการอยู่อาศัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุใน

พ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ ดําเนินการโดยจัด
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมฝึกอาชีพและให้ความรู้อาชีพต่างๆ ดังน้ี ฝึกอาชีพกับกลุ่ม
อาชีพที่มีอยู่แล้วในท้องถ่ิน ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการนวดแผนโบราณหรือการฝีมือ
ประดิษฐ์ดอกไม้ ฯลฯ ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ฯลฯ แนะนํา
แหล่งทุนสําหรับประกอบอาชีพให้ และประสานกับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าทํางาน ดังน้ัน บทบาท
องค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เอกรัฐกานต์ เมืองอินทร์ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ดําเนินการโดยจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในพ้ืนที่และสํารวจความต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความร่วมมือการจัดทําข้อมูลกับ
ทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาจัด
สวัสดิการสังคมและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ัน บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรานิษฐ์ โชคนิธินิ
รันดร์ (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐดําเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง 

3. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ง น้ี เป็นเพราะว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดําเนินการโดยจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่สําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
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แก่ผู้สูงอายุ กําหนดให้มีการแจ้งเรียกหน่วยเคลื่อนที่สําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง จากหมายเลขโทรศัพท์ที่กําหนดหรือจากการประสานงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่ง
สามารถจัดได้ 2 วิธี คือ จัดให้มีรถพยาบาลพร้อมแพทย์ พยาบาลที่สามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้
เลย จัดให้มียานพาหนะและอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นรับผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
อย่างปลอดภัย ในกรณีปกติจัดให้มีพาหนะรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังน้ัน 
บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกรัฐกานต์ เมืองอินทร์ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการศึกษาพบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

4. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัย ดําเนินการ
โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลและครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน 
ดังน้ี ด้านดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการให้ความรู้เก่ียวกับการ
ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
และคนพิการ ด้านองค์ความรู้และเจตคติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแล
ผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้าน
สุขภาพอนามัย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ 
(2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐดําเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ
อนามัย อยู่ในระดับปานกลาง 

5. บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการ ดําเนินการโดยจัดให้มี
สิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น ห้องนํ้าสําหรับผู้สูงอายุ ในอาคาร 
สํานักงาน ตลาดสด หรือสถานที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเดินลาดพร้อมราว
บันไดสําหรับผู้สูงอายุ สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลาดสด หรือสถานที่สาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ผู้มีหน้าที่กํากับดูแลตรวจติดตามให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ด้วย จัดทําสต๊ิกเกอร์เพ่ือแสดงการรับรองอาคาร สถานที่ที่จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ัน บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกรัฐกานต์ เมืองอินทร์ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

307 

จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 

6. ปัญหาของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาการรายได้ไม่เพียงพอสําหรับการเลี้ยงชีพ และมีปัญหา
การไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ความ
ชราภาพ หรือขบวนการความแก่ เป็นขบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
เริ่มต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นทารก และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในช่วงเวลาเหล่าน้ีเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
ในทางเสริมสร้างทําให้เจริญเติบโตเมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้ว จะมีผลการสลายของเซลล์มากกว่าสร้าง ทํา
ให้สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะต่างๆ ลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ ดังน้ัน ปัญหาของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนอง
ขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่จึงมีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริ
พร ขํากร่ํา (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
เทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลหางนํ้าสาครมีปัญหา ได้แก่ 
ปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม ปัญหาการไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู และปัญหาการมีรายได้ไม่
เพียงพอสําหรับการเลี้ยงชีพ  

7. ความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีความต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแล
อย่างใกล้ชิด และมีความต้องการได้รับความสนใจจากผู้อ่ืน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุจัดเป็นวัยที่อยู่
ในระยะสุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยน้ี จะตรงข้ามกับวัยเด็ก คือมีแต่ความเสื่อม
โทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะดําเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป สภาพร่างกายและสรีระของ
บุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพ่ิมข้ึน จึงทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายลด
น้อยลง เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการสูงอายุซึ่งเป็นไปตามอายุขัยของแต่ละบุคคล 
ดังน้ัน ความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ส่วน
ใหญ่ จึงมีความต้องการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริพร ขํา
กรํ่า (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล
ตําบลหางนํ้าสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลหางนํ้าสาครมีความต้องการ ได้แก่ 
ความต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ความต้องการที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี 
สิ่งแวดล้อมดี และความต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากดร.ภัณภัทร 

ใจเอ้ือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยสละ
เวลาในการแนะนําให้คําปรึกษา แนะแนวทางและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข
การศึกษาฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจนสําเร็จด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ จน
ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยน้ี 
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ขอขอบพระคุณ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีครัวเรือนอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ที่มีอุปการะ
อีกหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือให้คําปรึกษาแนะนํา และให้กําลังใจกับผู้ศึกษาเป็นอย่างดี คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบให้คณาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้ศึกษาทุก
ท่านท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลตําบล
บางกะดี อันได้แก่ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม การศึกษาจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ จํานวน 12 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยของเทศบาล 2 คน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 1 
คน ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี 1 คน เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี จํานวน 3 คน และประชาชนในพ้ืนที่  4 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ก่อนเกิดภัย เทศบาลตําบลบางกะดีได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา การจัดเตรียมงบประมาณ การตรวจสอบข้อมูลปริมาณนํ้าฝน ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด (2) ระหว่าง
เกิดภัย ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินโคลนถล่ม เทศบาลตําบลบางกะดี มีแนวทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน การจัดแบ่งงาน
ภายในองค์กร การวางแนวกระสอบทรายในพ้ืนที่จํานวน 20 จุด ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 10 จุด และการ
เตรียมจัดสถานที่จุดรองรับการอพยพ 8 แห่ง (3) หลังเกิดภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกสํารวจความ
เสียหายบ้านเรือนของประชาชน การเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดระบบการ
ป้องกันนํ้าท่วม ได้แก่ การวางท่อระบายนํ้า การก่อสร้างบ่อสูบนํ้า และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้า ตลอดจนการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในระยะยาว 
 
คําสําคญั: องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น, อุทกภัย, เทศบาลตําบลบางกะดี 
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ABSTRACT 
 This article aimed to inquire the Flood Management Plan of Bangadi 
Municipality, which were, plan before, in between, and after the flood using the 
qualitative research methodology. Method including observation, group discussion, 
documentary and in-depth interview from 12 key informants consisted of 1 Local’s 
Administrator, 2 Officer’s Local Government, 1 Chief of Pathumtani Disaster Prevention 
and Mitigation Office, 1 Director of Pathumtani Disaster Prevention and Mitigation 
Academy, 3 Officers and 4 people.  
 The research found that (1) before the flood,Bangkadi Municipality prepared 
the prevention and solving plan for flood, risk assessment especially the communities 
located at the banks of Chaophraya River, and exercised of the flood prevention and 
reaction with the organizations in the Province (2) in between the incidence of flood, 
under the direction of the center for the flood, storm, and landslide prevention and 
remedy, Bangkadi Municipality had clear guidelines, there were organizing within the 
organization, there were 20 points of sand bags placements, 10 locations of pumping 
engine, and preparation of 8 sanctuary (3) after the flood, there were the organizations 
of officers to surveyed for the damage of people’s habitats, speed up the remedy for 
the disaster victims, there were systems of sewage pipeline, pumping pool, and 
maximization of drainage efficiency,  and the strengthen of entrepreneur and investors 
confidences in the long-terms. 
 
Keywords: Local Administrative Organization, Flood, Bangkadi Municipality 
 

บทนํา 
 เทศบาลตําบลบางกะดี อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลตําบลขนาด
กลาง มีพ้ืนที่ครอบคลุมตําบลบางกะดีทั้งตําบลจํานวน 5 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ประชากร จํานวน 
11,014 คน 3,551 ครัวเรือน (ประชากรแฝงประมาณ 50,000 คน) มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 8.3 
ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187.5 ไร่ (เทศบาลตําบลบางกะดี, 2556) เทศบาลตําบลบางกะดีมีลักษณะ
ค่อนข้างเป็นชุมชนเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นประจําทุกปี 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยาและได้รับอิทธิพลโดยตรงจากนํ้าเหนือที่ไหลบ่ามาจากตอนบน
ทุกปี นอกจากน้ียังมีคลองแยกย่อยในพ้ืนที่เป็นจํานวนมากถึง 21 คลอง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการนํ้าในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูนํ้าหลาก ทั้งน้ีเนื่องจากใน
เขตพ้ืนที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นชุมชนเมือง มีส่งก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากที่กีด
ขวางทางนํ้าไหลโดยตามธรรมชาติ สภาพพ้ืนที่ทางกายภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออก และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญเพราะเป็นที่ต้ังของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานอุต
สากรรมจํานวน 55 แห่ง และมีอาคารพาณิชย์และบ้านจัดสรรในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ียังมี
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พ้ืนที่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยามีอาคารบ้านเรือนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงต่อปัญหาอุกทกภัยเป็นประจําทุกปี เน่ืองจากห้อมล้อมด้วยแม่นํ้าและคูคลอง ได้แก่ ทิศเหนือ
ติดคลองบางหลวงเชียงราก 3 กิโลเมตร ทิศใต้ติดแม่นํ้าเจ้าพระยา 5 กิโลเมตร และทิศตะวันออกติด
คลองประปา 1.3 กิโลเมตร และมีลําคลองธรรมชาติในเขตพ้ืนที่จํานวนมากถึง 21 คลอง จึงนับว่าเป็น
พ้ืนที่ที่มีความเสฎีฎยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายของเทศบาลตําบลบาง
กะดีในการวางแผนการบริหารจัดการอุทกภัยให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคอุตาหกรรมในพ้ืนที่
เกิดความม่ันใจต่อไป (ไททัศน์ มาลา และคณะ, 2558) 
 การวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสาธารณภัย โดยปรับปรุงจาก ASEAN Disaster 
Risk Management Course; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNOCHA) ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาวัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster 
Management Cycle) 3 ส่วนคือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (2552) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลตําบลบางกะดี อันได้แก่ ก่อนเกิด
ภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
 

วิธีการวิจัย 
 บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย” โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัย ได้แก่ (1) การศึกษาจากเอกสารที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมือง 
ข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
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ตําบลบางกะดี (2) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 12 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 
คน เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาล 2 คน ประชาชนในพ้ืนที่  4 คน หัวหน้า
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 1 คน ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี 1 คน และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปทุมธานี จํานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยโดยอาศัยการให้เหตุผลเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อสรุปที่แสดงความเช่ือมโยงของข้อมูลโดยมุ่งที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้
ข้างต้นเป็นสําคัญ และ (3) การร่วมสังเกตการณ์เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี ตามโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

 
ผลการวิจัย 

 ผลจากการสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า เทศบาลตําบลบางกะดีได้
จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงและได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้น เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการ เพ่ือ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาอันตรายอันเกิดจากอุทกภัย การรองรับการอพยพประชาชนให้พ้นจาก
อุทกภัยหรือได้รับความเสียหายให้น้อยที่สุด เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด โดยแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ดังน้ี 
 ก่อนเกิดภัย มีการวางแผนดําเนินการดังน้ี 
 1. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 2. จัดเตรียมกําลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและข่าย
สํารอง ยานพาหนะ เรือท้องแบน เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองมือที่ให้พร้อมใช้การได้ทันที 
 3. เตรียมแผนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและคําเตือนจากส่ือต่างๆ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบบข้อมูลปริมาณน้ําฝน ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา ระดับนํ้าทะเลหนุนและที่ลุ่มที่มักจะเกิด
นํ้าท่วมขังในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
 4. จัดมีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านการสื่อสารของทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุ
ชุมชนในท้องถิ่น หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพ่ือกระตุ้นเตือนประชาชนติดตามข่าวสาร จากกรม
อุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิด 
 5. แนวทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ สํารอง
อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร้างแนวทางป้องกันพร้อมติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนฟังคําเตือนและพร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ 
 6. แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสําคัญในการจัดหาพ้ืนที่
รองรับนํ้า เพ่ือดําเนินการล้างท่อระบายนํ้าในเขตชุมชน ขุดลอก คู คลอง แหล่งนํ้าสาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพ่ือให้สามารถระบายนํ้าออกจาพ้ืนที่เกิดอุทกภัยได้  
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 7. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ได้จัดทําข้ึนร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
 ระหว่างเกิดภัย มีแนวทางการดําเนินงาน การจัดแบ่งงานภายในองค์กร การวางแนว
กระสอบทรายและเคร่ืองสูบนํ้า และการเตรียมจัดสถานที่รองรับการอพยพ ดังน้ี 
 จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม 
เทศบาลตําบลบางกะดี โดยให้มีหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการอํานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน พร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและของทาง
ราชการให้ไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดย
สนธิกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนที่ (ศูนย์ 
ปภ. เขต 1 ปทุมธานี) อาสาสมัคร ฯ เข้าไปกู้ภัย ค้นหา ผู้สูญหาย และผู้ติดค้างในพ้ืนที่ประสบภัย 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ซึ่งหากเกิดเหตุอุทกภัยที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล
ตําบลบางกะดี จะประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอําเภอเมืองปทุมธานี กอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่ข้างเคียง ประสานงานกับหน่วย
ประชาสงเคราะห์จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ สําหรับ
การจัดแบ่งงานภายในองค์กรน้ัน เทศบาลตําบลบางกะดีได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
หน่วยงานภายในไว้อย่างชัดเจนในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 การจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในช่วงสถานการณ์เกิดภัย 
 

หน่วยงานภายใน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

- จัดเตรียมงบประมาณสํารองจ่ายและรับเร่ืองร้องทุกข์ 
- ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการต่อไป 
- จัดกําลังคนสํารองตลอด 24 ช่ัวโมง หากเกิดเหตุอุทกภัย 
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ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล) 

- ดูแลรับผิดชอบนํ้ามันเช้ือเพลิงให้กับเคร่ืองสูบนํ้าของกรมชลประทาน 
- จัดเตรียมอัตรากําลังพร้อมออกปฏิบัติงานได้โดยทันที 
- สํารวจสถานที่จุดศูนย์กลางเพ่ือลงทราย 
- จัดทําสถิติสภาวะน้ําท่วม ( ความสูง ) 
- ประสานงานกองทัพเรือเพ่ือขอกําลังพลมาช่วยวางแนวกระสอบทราย 
- แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของเหตุสาธารณภัยน้ัน ๆ 
- จัดทําแผนเฉพาะกิจเพ่ือถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัยเพ่ือ
ปฏิบัติการตามแผนฯ  และประสานงานกับกรมชลประทาน  เก่ียวกับการ
สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าที่ไม่เพียงพอแก่การป้องกันอุทกภัย 

- วางแนวกระสอบบรรจุทรายป้องกันนํ้าท่วมในจุดที่คาดว่าจะเกิดนํ้าท่วม 
- จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย 
- จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับรองนํ้าท่วม 

กองช่าง    - จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นกําลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือช่วยรื้อถอน
ทําลายสิ่งปรักหักพัง อันอาจจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
- สํารวจยานพาหนะพร้อมพนักงานประจํายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิง
เพ่ือช่วยขนย้ายผู้ประสบภัย 
- สํารวจประตูนํ้าที่ชํารุดเสียหายให้รีบดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี  ติดต่อกรมชลประทาน กรมวิทยาศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
เก่ียวกับเคร่ืองสูบนํ้า ตลอดจนกําหนดจุดติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า (ช่ัวคราว)  และ
ติดต่อประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่   

- กําหนดจุดสร้างสะพานไม้ ทางเท้าเดินเข้าบ้านที่เกิดอุทกภัย   
- วางแนวกระสอบบรรจุทรายป้องกันนํ้าท่วม ในจุดที่คาดว่าจะเกิดนํ้าท่วม 
- เตรียมการเส้นทางช่ัวคราวเพ่ือประโยชน์ในด้านการคมนาคม 
- จัดเตรียมที่พักช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัย 
- เมื่ออุทกภัยแล้วต้องปรับปรุงพ้ืนที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต่อไป 
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กองวิชาการและ
แผนงาน / กอง
สวัสดิการสังคม /
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการทางจิตวิทยาในการ
ป้องกันในการสร้างขวัญและกําลังใจกับผู้ประสบภัย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร 
- แนะนําช้ีแจงถึงข้ันตอนในการขอรับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานอ่ืนๆ 
- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล 
- ติดต่อประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนข้าวปลาอาหารแห้งเพ่ือแจกจ่าย 
- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่ครอบครัวท่ีประสบภัย 
- จัดหาที่เรียนสําหรับผู้ที่ประสบภัยให้ได้รับการศึกษาต่อเน่ือง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   

- ติดต่อกรมชลประทานขอเรือเพ่ือให้มาช่วยดําเนินขุดลอกคูคลอง ท่อระบาย
นํ้าและเพ่ือการอ่ืน ๆ     
- จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลขั้นต้น 
สํารวจและจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ยารักษาโรค 
- จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับนําผู้ประสบภัยที่มีการเจ็บป่วยเกินขีด
ความสามารถส่โรงพยาบาลได้ทันที 
- จัดเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
- จัดกําลังเจ้าหน้าที่เพ่ือบรรจุทรายลงในกระสอบเพ่ือเตรียมจัดส่งให้กองช่าง 
- เตรียมแผนเก็บขยะมูลฝอยช่วงนํ้าท่วม 

กองคลัง    - จัดหาวัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จําเป็นในการป้องกันอุทกภัย 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการป้องกันอุทกภัย 

 
ที่มา: ไททัศน์ มาลา และคณะ (2558)  
 
 การวางแนวกระสอบทรายป้องกันนํ้าท่วมของเทศบาลตําบลบางกะดี ทั้ง 5 หมู่ น้ันจะเน้นไป
ที่การวางแนวกระสอบทรายบริเวณประตูระบายนํ้า ริมถนน และการอุดตามท่อระบายนํ้าเน่ืองจาก
นํ้าจะมาตามท่อระบายและแทรกซึมผ่านทางคลองแยกย่อยที่มีอยู่ในพ้ืนที่อีกจํานวน 21 คลอง ทั้งน้ีมี
จุดการวางแนวกระสอบทรายในพ้ืนที่จํานวน 20 จุด 
 การติดต้ังเครื่องสูบนํ้า เทศบาลได้มีการเตรียมการติดต้ังเครื่องสูบนํ้าประเภทต่างๆ ตามพ้ืนที่
จุดสําคัญจํานวน 10 จุด มีเครื่องสูบนํ้ารวมทั้งหมด 16 เครื่อง โดยมีเครื่องสูบนํ้าที่เป็นของเทศบาล
เองจํานวน 14 เครื่อง และอาจยืมของกรมชลประทานรังสิต อีก 2 เครื่อง ซึ่งจําแนกตามชนิดและ
ขนาดคือ ชนิดหอยโข่งช้างน้อยขนาด 12 น้ิว จํานวน 5 เคร่ือง ชนิดหอยโข่งช้างน้อยขนาด 8 น้ิว 
จํานวน 2 เคร่ือง ชนิดท่อนาคขนาด 8 น้ิว จํานวน 5 เคร่ือง ชนิดหอยโข่งช้างน้อยขนาด 6 น้ิว จํานวน 
2 เคร่ือง ชนิดท่อนาคขนาด 6 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง และชนิดป๊ัมน้ําขนาด 3 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง 
 สถานที่รองรับการอพยพ (ศูนย์พักพิงช่ัวคราว) เตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพดังกล่าวในเขต
พ้ืนที่จํานวน 8 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย ศูนย์ออกกําลังกาย หมู่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วัดบางกุฎี
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ทอง, ร.ร.วัดบางกุฎีทอง,วัดสังลาน, วัดบางกะดี, ร.ร.วัดบางกะดี และสํานักงานเทศบาลตําบลบาง
กะดี โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมักถูกนํ้าท่วมขังเป็นประจํา หรือ หมู่ 1,2 และ 3 โดย
อาศัยสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชนในบริเวณน้ัน ซึ่งได้แก่ วัดและโรงเรียน รวมท้ังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักอาศัยของประชาชนมากนัก  
 หลังเกิดภัย เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงแล้วมีการวางแผนดําเนินงานดังน้ี 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถย่ืนคําร้องขอความช่วยเหลือจากทาง
ราชการที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วม 
 2. จัดเจ้าหน้าที่ออกสํารวจความเสียหายบ้านเรือนจากคําร้องของประชาชนที่ได้มาย่ืนขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ 
 3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. เจ้าหน้าที่กองช่างเร่งสํารวจสะพานและถนนทุกแห่ง หากพบความเสียหายให้รีบ
ดําเนินการซ่อมแซม หากความเสียหายมีมากให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนที่ เขต 1 ปทุมธานี กรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป 
 5. จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การรักษาพยาบาลกับผู้ประสบภัยและ
แจกจ่ายเวชภัณฑ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
 6. รายงานความเสียหายจากเหตุอุทกภัยให้อําเภอและแจ้งจังหวัดปทุมธานีให้ทราบ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า เทศบาลตําบลบางกะดีได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ระบายนํ้าบริเวณคูคลองต่างๆ และการทําความสะอาดท่อระบายนํ้าที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า
ในช่วงหน้าฝน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติตลอดจนการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่
เทศบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบระบายนํ้าตามคูคลองและตามท่อระบายนํ้า
ต่างๆ ให้สะดวกมากย่ิงขึ้น โดยได้จัดซื้อเคร่ืองดูดเลน (รถดูดเลน) ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร 
 สําหรับความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลในด้านการป้องกันนํ้าท่วมน้ันเห็นว่า นอกจากจะ
ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีแล้ว สิ่งที่สําคัญก็คือการ
ปรับตัวของชุมชนในการอยู่ร่วมกับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก ซึ่งเทศบาลได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชน
ปรับตัวและสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตร่วมกับนํ้า เช่น การยกพ้ืนบ้านให้สูงขึ้น การจัดเตรียม
เสบียงอาหารในช่วงฤดูนํ้าหลาก และการเตรียมการด้านศูนย์พักพิงเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ใน
ขณะเดียวกันทางเทศบาลได้ตระหนักดีว่าการป้องกันพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจก็มีความจําเป็นอย่างย่ิงควบคู่
กัน ดังน้ันสําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวน้ันผู้บริหารจึงสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการสร้างคันก้ันนํ้า
คอนกรีตถาวรตลอดริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยนายธวัชชัย อ้ึงอัมพรวิไล (2556) นายกเทศมนตตําบล
บางกะดี กล่าวว่า  

  วันน้ีเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการจัดทําแผนของรัฐบาล 3 แสน 5 
หมื่นล้านนะครับ ผมจะไม่ขอพูดของตําบลอ่ืนผมจะพูดเฉพาะตําบลกะดีแล้วเอ็นจีโอทุกคนอย่ามายุ่ง
กับกะดี ถ้าเอ็นจีโอคนไหนที่คัดค้านหันหน้ามาเลย ผมเห็นด้วยอย่างย่ิงจะให้สร้างเข่ือนก้ันนํ้าพร้อมกับ
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พ่ีน้องประชาชนบางกะดี ที่ผ่านมาปี 54 นํ้าท่วม ผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอด 2 คร้ัง ถูกเสาไฟฟ้าล้มทับ
อีก 3 ต้น ผมเจ็บปวดใครมาช่วยผมบ้าง แม้แต่เอ็นจีโอบางกะดีบ้านนํ้าท่วมยังให้ผมไปตัดสายให้เลย 
เพราะฉะน้ันแล้วหันหน้ามาเลยไม่ต้องอาย หันหน้ามาเลยว่าคุณคัดค้านเพราะอะไร ถ้าคุณคัดค้านเร่ือง
น้ีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรมาแก้ปัญหาน้ําท่วมให้ผม มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบอกมาเลย 
เพราะฉะนั้นวันน้ีนะครับ พวกเราชาวตําบลบางกะดีเห็นเป็นอย่างย่ิงเสียงส่วนใหญ่ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ที่มาวันน้ีเห็นด้วยอย่างย่ิงที่จะให้มีการก่อสร้าง ตําบลบางกะดีน้ันไม่เหมือนกับที่อ่ืนเพราะบางกะดีน้ัน
เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีโรงงาน 60 กว่าโรง ไม่มีตลาดสด มีแต่หอพัก บ้านเช่า มีแต่บ้านราษฎรที่อยู่อาศัย
ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในถนนหรือตามแม่นํ้าเจ้าพระยาไม่มีแผนการจัดการนํ้าที่ย่ังยืน  

เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเขาจะทําให้พวกผมน้อมรับ ตําบลบางกะดีน้ันเศรษฐกิจ
ทั้งหมดน้ีต่างชาติมาลงทุน ถ้าเราไม่มีแผนการจัดการแก้ไขปัญหาและป้องกันนํ้าอย่างถาวรใครจะกล้า
ลงทุน ใครจะกล้ามาทําในพ้ืนที่ของผม เพราะฉะน้ันแล้วเอ็นจีโอคนไหนคัดค้านออกมาเลย ผมขอนะ
ครับเรื่องน้ีอย่ายุ่งกับตําบลบางกะดีเพราะพ่ีกับผมไม่ชอบกัน วันน้ีเราชาวตําบลบางกะดีมาแสดงความ
ยินดีกับรัฐบาลที่จะทําให้ตําบลบางกะดีน้ันเกิดความเช่ือมั่นจากนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุน บาง
กะดีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะน้ันมีแม่นํ้าเจ้าพระยาจะต้องถูกปิดก้ันเพ่ือที่จะไม่ให้นํ้าท่วม ที่บางคน
เอาป้ายมาชูบอกร้องเรียนไปถึงคณะสิทธิมนุษย์ชน ร้องกันไม่รู้จักหยุดจักหย่อน แต่ที่ผมสร้างผม
ต้องการทําความเช่ือมั่นให้กับประชาชนตําบลบางกะดี เพราะฉะน้ันวันน้ีพ่ีน้องประชาชนครับ เราชาว
ตําบลบางกะดีเห็นดีด้วยอย่างย่ิงกับการก่อสร้าง และจะไม่ขอไปพูดตําบลอ่ืน ขอบคุณครับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 เทศบาลตําบลบางกะดีได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
การประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดริมแม่นํ้าเจ้าพระยา การจัดเตรียมงบประมาณ การ
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณนํ้าฝน ระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงของอุทกภัย สอดคล้อง
กับแนวทางที่สํานักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ หรือ UNISDR (2010) 
ได้เสนอว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานสําคัญที่ต้องวางแผนการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ทั้งในด้านการจัดสร้างแผนที่เสี่ยงภัยและการจัดสร้างแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของภัย การ
สร้างระบบพยากรณ์และเตือนภัย ตลอดจนการให้การศึกษาด้านการจัดการปัญหา อุทกภัยแก่ชุมชน
เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุด  

อย่างไรก็ตามบทบาทของเทศบาลตําบลบางกะดีในการจัดการภัยพิบัติต่างๆ น้ันนับว่าเป็น
ความท้าทายต่อการบริหารงานของท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและมีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับ UNISDR (2010); ไททัศน์ มาลา และคณะ (2556) ที่
อธิบายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในเชิงสถาบันสําหรับการดําเนินการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่ในระยะยาว ซึ่งจะต้องมีความ
เช่ียวชาญในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในด้านของการมีข้อมูลที่ทันสถานการณ์ หรือแม้แต่การ
วางแผนการพัฒนาในด้านของการควบคุมการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน นอกจากน้ียังต้องให้ความสําคัญ
กับการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการปัญหา
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อุทกภัยในพ้ืน ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ดังแนวทางที่เสรี ศุภราทิตย์ 
(2554); พศิน วัชระชยะกูร และสุชินชยันต์ เพ็ชรนิล (2559) ได้เสนอว่า การจัดองค์กรในการบริหาร
ภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัย ควรสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจและการบริหารจัดการในด้านสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเร่งการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การจัดผังเมือง อํานาจใน
การบริหารจัดการแหล่งนํ้า ประตูระบายนํ้า และส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการสาธารณภัย เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 2. การลดความเสี่ยงนับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดการอุทกภัย โดย
ท้องถิ่นจะต้องทําการสํารวจพ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชน เพ่ือใช้
สําหรับข้อมูลในการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่าง
ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมสําหรับเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย การที่ประชาชนเกิดการปรับตัวในวิถีการดํารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับนํ้า ตลอดจนการให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากการทํา
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เก่ียวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ต้ังแต่การทํา
ประชาคมจนถึงการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วม การบรรจุแผนแม่บทชุมชนบูรณาการร่วมกับ
แผนพัฒนาของท้องถิ่น การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานควบคู่กับมาตระการใช้สฎ่งปลูกสร้าง โดยต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกพื้นที่ 
เพราะการสร้างความร่วมมือกับประชาชนหรือภาคประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญมากที่สุดที่จะเป็นแรงผลักดันสําคัญในการจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ได้อย่างย่ังยืน 
 4. การบริหารแบบมืออาชีพ การบริหารแบบมืออาชีพถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะการจัดการอุทกภัยทั้งในเชิงบุคคลและในเชิงสถาบัน โดย
ผู้บริหารหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องแสดง
บทบาทภาวะความเป็นผู้นําในการนําองค์กรและสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัย การสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถนําพาองค์กรให้รอดพ้น
จากอุทกภัยหรือลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
 5. การฝึกซ้อมตามแผนเพ่ือเตรียมการรับมือกับปัญหาอุทกภัยเป็นสฎ่งที่มีความสําคัญเป็น
อย่างมากสําหรับการนําแผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลตําบลบางกะดีให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติจริง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัด หรือดําเนินการ
ฝึกซ้อมแผนในพ้ืนที่ของท้องถิ่นเอง โดยมีการจําลองสถานการณ์เหตุการณ์นํ้าท่วมและแนวทาง
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ดําเนินการต่างๆ ในยามเกิดวิกฤตตามแผนการที่ได้จัดทําไว้แล้ว ซึ่งกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายสําคัญ
ประกอบด้วยชุมชนที่มีความเสี่ยงด้านอุทกภัยสูง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไป
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรกระบวนการ ลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์      
รีสอร์ท ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณด้วยวิธีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรท่ีศึกษาคือ
ลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบตาม
สะดวก จากกลุ่ม จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ซึ่งกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยคะแนนเฉล่ียความสําคัญลักษณะทางกายภาพ มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ช่อง
ทางการจําหน่าย บุคลากร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดตามลําดับ 2) 
คะแนนการประเมินภาพลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจําหน่าย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และภาพลักษณ์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความพึงพอใจได้ร้อยละ 66.90 
 
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ภาพลักษณ์, ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research was to study service marketing mix factors which 
consisted of product, price, place, promotion, people, process, physical and  image of 
the restaurant that affected the satisfaction of customers visiting Waterside Resort 
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Restaurant. This study applied quantitative approach, survey method and structured 
questionnaire as research approach and tool. The samples of 400 people who ever 
visited Waterside Resort Restaurant were selected by convenience sampling. The 
statistics applied in the research included frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypothesis testing and analysis of multiple regression with the 0.05 
significance level were utilized. 
 The research results revealed that 1) the importance of service marketing mix 
factors were at the high level, which the physical evidence was in the first top, followed 
by place, people, process, product, price and promotion. 2) The evaluation of the 
image was at the high level 3) the overall customer satisfaction was at the high level.  
 According to the hypothesis testing, the marketing mix factors which are 
product, price, place, people, and physical evidence, and image factors affect the 
satisfaction of customers of Waterside Resort Restaurant. The independent variables 
mutually explained the variance of customer satisfaction at 66.90%. 
 
Keyword: Service marketing mix, store image, the satisfaction of customers  
 

บทนํา 
 ในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยครอบคลุมถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหาร
ทั่วไปคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ในกรอบ 375,000 -385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 4.0 
-6.8 จากในปี 2557 ที่มีมูลค่า 360,600 ล้านบาท โดยร้านอาหารทั่วไปที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ
ร้อยละ 70 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 267,000 - 275,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อย
ละ 2.9 - 5.9 จากปี 2557 ในขณะที่เชนร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000 -110,000 
ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 6.9 - 8.9 จากปี 2557 โดยในปี 2558 น้ี ตลาดธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องภาวะการจับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหาร
นอกบ้านของคนไทยที่ลดลง การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สูงขึ้น
ต่อเน่ืองจากปี2557 และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าตลาด โดยเฉพาะตลาดร้านอาหารรายย่อย เป็นผลจากการลงทุนไม่
สูงนัก และระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างสั้น ทําให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายเก่าและใหม่ ต้องปรับกลยุทธ์ 
เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2558) 
 ในปี 2559 ความคุ้มค่าจะกลายมาเป็นปัจจัยสําคัญที่ลูกค้าให้นํ้าหนักในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหาร โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่จะเลือกนําเสนอ
ความคุ้มค่าในรูปแบบการจัดโปรโมช่ันการรับส่วนลด ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้ารอที่จะเลือกรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหารเฉพาะในช่วงการจัดโปรโมช่ันในรูปแบบการมอบส่วนลดเท่าน้ัน ทั้งน้ี 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารมีทางเลือกในการนําเสนอความคุ้มค่าในรูปแบบอ่ืนๆได้ ผ่านการให้
ความสําคัญกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น รสชาติอาหาร ความแตกต่างและความหลากหลายของอาหาร การ
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ตกแต่งร้าน การให้บริการ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องให้ความสําคัญกับการ
กระตุ้นให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อคนต่อครั้งสูงขึ้น ขยายฐานลูกค้าไปในวงกว้าง
มากข้ึน รวมถึงดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการซ้ําควบคู่กันไป 
 อย่างไรก็ตาม เชนร้านอาหารยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารท่ีเติบโตอย่างโดดเด่นกว่าการ
เติบโตของมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารโดยรวม จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหารรายเดิม
ในตลาดยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวโน้มการซื้อแบรนด์ร้านอาหารที่ประสบ
ความสําเร็จจากต่างประเทศเพ่ือนําเสนอสู่คนไทย อีกทั้งยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ
เชนร้านอาหารรายใหม่ 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้ทําการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของ 
ลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหาร รวมไปถึงแนวทาง 
ในการสร้างธุรกิจร้านอาหาร (พีรยุทธ อินทรสุวรรณ, 2558) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยด้านคุณภาพ การให้บริการ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การบริโภคอาหารนานาชาติ (ชวัล เอ่ียมสกุลรัตน์, 2557) ส่วนงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ของร้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ไทยสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจการให้ดีขึ้นและเพ่ิมพูนส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของร้าน และความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาวต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เรสเตอรองท์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของร้าน ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน กําหนดจากการใช้ตารางสําเร็จที่ได้จากการคํานวณของ Yamane 
ด้านการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างได้กําหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
เป็นผู้ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ แบบสอบถามท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลถูกสร้างขึ้นจากการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการ ร้านอาหารวอ
เตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ มีจํานวน 5 ข้อ  
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 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ มีจํานวน 
8 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับระดับส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีจํานวน 
35 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาพลักษณ์ มีจํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอ
เตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ มีจํานวน 5 ข้อ 
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 – 5 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือโดยการทดสอบการเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนหาความเที่ยงตรงโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาเน้ือหาและความเหมาะสมของถ้อยคําที่ใช้ใน
คําถามเพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและจึงนําแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงที่เรียบร้อยแล้วไปทดลองเก็บข้อมูลต่อไป และทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) มีค่าในระดับ 0.7 ขึ้นไป ดังน้ี แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.78) แบบสอบถาม
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.89) 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจําหน่าย มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ (0.84) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.84) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.89) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.91) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.91) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.89) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของลูกค้า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ (0.91) 

 
ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
(2) อายุ 21-30 ปี จํานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 (3) สถานภาพโสด จํานวน 360 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.0 (4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 (5) จํานวนมาก
ที่สุดมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 152 คน (7) รับประทานอาหารโดยเฉลี่ย ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน 
จํานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 (8) เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารที่ร้านวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เรสเตอรองท์ เพราะ บรรยากาศดี การตกแต่งร้านสวยงาม จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 (9) 
เมนูที่ชอบรับประทาน ปลากระพงทอดน้ําปลา จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 (10) ค่าใช้จ่าย
ในการรับประทานอาหารส่วนใหญ่ราคา 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 
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(11) ส่วนใหญ่รับประทานกัน 3 – 5 คน จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 (12) ส่วนใหญ่
รับประทานอาหารกับครอบครัว จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 (13) รับประทานเน่ืองใน
โอกาสสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญต่างๆ จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 (14) แหล่งหา
ข้อมูลที่ใช้หาข้อมูลจาก เพ่ือน/คนรู้จัก จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการจําหน่าย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

(Service Marketing Mix) 

n = 400 ระดับความเหน็ด้วย 

x  S.D. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3.62 0.57 มาก 
(ตารางมีต่อ) 

 
ตารางที่ 1 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

(Service Marketing Mix) 

n = 400 ระดับความเหน็ด้วย 

x  S.D. 

2. ด้านราคา (Price) 3.58 0.58 มาก 
3. ด้านช่องทางการจําหน่าย (Place) 3.87 0.61 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.47 0.69 มาก 
5. ด้านกระบวนการ (Process) 3.76 0.62 มาก 
6. ด้านบุคลากร (People) 3.78 0.63 มาก 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) 3.90 0.61 มาก 

รวม 3.71 0.50 มาก 
  

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
3.71 เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจําหน่ายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ด้านบุคลากรอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ด้านราคาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านภาพลักษณ์ 
 

ด้านภาพลักษณ์ (Image) n = 400 ระดับความเหน็ด้วย 

x  S.D. 

1. ภาพลักษณ์ตราสินค้า สามารถบ่งบอกถึง
รสนิยมของผู้บริโภคได้ 

3.78 0.75 มาก 

2. ภาพลักษณ์ที่มีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่ง   3.76 0.83 มาก 
3. ภาพลักษณ์ที่จดจําง่าย 3.91 0.80 มาก 
4. ภาพลักษณ์ก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้นต่อ
คุณค่าของสินค้า 

3.84 0.73 มาก 

5. ภาพลักษณ์มีช่ือเสียงด้านการเอาใจใส่ลูกค้า 3.75 0.75 มาก 
รวม 3.81 0.62 มาก 

 ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจาณาเป็น
รายข้อ พบว่า ภาพลักษณ์ที่จดจําง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ 
ภาพลักษณ์ก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้นต่อคุณค่าของสินค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้บริโภคได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.78 ภาพลักษณ์ที่มีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.76 และภาพลักษณ์มี
ช่ือเสียงด้านการเอาใจใส่ลูกค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เรสเตอรองท ์(Customer Satisfaction) 

n = 400 ระดับความเหน็ด้วย 

x  S.D 
1.ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจของท่านใน
การใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์  

3.97 0.75 มาก 

2.การใช้บริการที่ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ 
เกินความคาดหวังของท่าน 

3.65 0.82 มาก 

3.ท่านอยากแนะนําให้เพ่ือนๆ ได้รู้จัก
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ 

3.87 0.77 มาก 

4.โดยรวมแล้วท่านรู้สึกดีมากต่อร้านอาหาร
วอเตอร์ไซด์ 

3.82 0.73 มาก 

5.ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพอาหารของ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ 

3.91 0.70 มาก 

รวม 3.84 0.64 มาก 
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 ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อ
พิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจของท่านในการใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์
ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อ
คุณภาพอาหารของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.91 ท่านอยากแนะนําให้เพ่ือนๆ ได้รู้จักร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 โดยรวมแล้วท่านรู้สึกดีมากต่อร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และการใช้บริการที่ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
เกินความคาดหวังของท่านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 ตามลําดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีค่า β = 0.55 ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รี
สอร์ท เรสเตอรองท์ มากที่สุด รองลงมา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ β = 0.31 ตามลําดับ ดังน้ันแสดงว่า 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้าน มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ หมายความว่า หากปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เพ่ิมข้ึนจะทําให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ เพ่ิมขึ้น  และมีค่า R Square = 0.669 สรุปได้ว่า ตัว
แปรอิสระร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจได้ร้อยละ 66.90 สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
 

สมมติฐาน β T Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

H1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

0.55 12.286 0.000* ยอมรับ 

H2 ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 0.31 6.979 0.000* ยอมรับ 
R Square=  0.669  F= 401.15 Sig. = 0.000*  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ พีรยุทธ อินทรสุวรรณ (2558) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านอาหาร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจกับธุรกิจร้านอาหาร ที่สามารถให้คําแนะนํา แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนความ สนใจ เข้าใจถึงความต้องการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเร่ืองของ
การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในด้านของสถานที่ ทําเลท่ีต้ังของร้านอาหาร 
ที่สามารถ เดินทางสะดวก และนอกจากน้ียังพบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของร้านอาหารเป็น
อีกปัจจัย หน่ึงที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกรับใช้บริการ ทั้งน้ีวิจัยของ วิศรุต นาคะเกศ (2555)  ศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท 
แอตวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมิติผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.188 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมิติราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.245 และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในมิติบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด และวิจัยของ ธันยมล งามเศรษฐมาศ (2559) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาทัศนคติ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดและ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การของไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของไอโฟนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึงใจของลูกค้าร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เรสเตอรองท์ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐกานต์ เครือชัยแก้ว
(2557) ผู้ซึ่งทําการศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความถี่ใน
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบนานๆครั้ง และเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นที่รับประทานร้านไหนก็ได้ไม่
ประจํามากที่สุด และมีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึงใจ
ของลูกค้า ทั้งน้ีงานวิจัยของ Kisang Ryua, Heesup Hanb, Tae-Hee Kimc (2008) ผู้ซึ่งทําการศึกษา
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ร้านอาหารท่ีรวดเร็วโดยรวมและการรับรู้ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและพฤติกรรมความต้ังใจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ร้านอาหารท่ีรวดเร็วโดยรวมมี
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อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางใน
ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ร้านอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึงใจของลูกค้า  
และงานวิจัยของ ชวัล เอ่ียมสกุลรัตน์ (2558) ผู้ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านอาหารนานาชาติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมากโดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย คือ มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสื่อถึงบริการของทางร้านได้เป็นลําดับแรก 
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐาน ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหาร นานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ร้านอาหารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 ผู้ประกอบการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ ควรมีการบริหารจัดการโดยการ
มุ่งเน้นที่การตอบสนอง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์  เพราะว่าจากผลการวิจัย
น้ันแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ ส่งผลในแง่บวกกับความพึง
พอใจของลูกค้าดังน้ัน เพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดและมีการกลับมาใช้บริการในคร้ัง
ต่อไปจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับความสําคัญดังน้ี 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับบรรยากาศและการจัดตกแต่งร้านสวยงามเหมาะกับสไตล์ของร้านอยู่ในระดับมาก 
ดังน้ันผู้บริหารควรปรับปรุงร้านให้ใหม่ ตกแต่งร้านให้เข้ากับบรยากาศของร้าน สะอาด เรียบร้อย และ
ทันสมัย เพ่ือดึงดูดลูกค้าในการมาใช้บริการบริการที่ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน ดังน้ัน ทางร้านควรจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 
และการอ่ืนที่เก่ียวกับการดําเนินการกิจการ การกําหนดให้มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน ตาม
ประเภทของแต่ละโซน ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน บุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า ควรมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ของตนเอง มีความรักงาน
บริการ เพ่ือบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการอยู่เสมออยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ทางร้านควรมี
การปรับปรุงกระบวนการบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ สะดวก รวดเร็ว 
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เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งสู่การพัฒนาบริการ มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานตรงกันในการ
บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ มีความสุภาพให้ความไว้วางใจในการบริการ มีความเอาใจ
ใส่เข้าใจต่อผู้ใช้บริการ 
 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ดังน้ัน ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ ควรพัฒนาคุณภาพ
ของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของวัตถุดิบหรือเมนู การต้ังใจพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจังจะช่วยให้
ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ดีๆ ในการรับประทานอาหาร และแน่นอนว่าลูกค้าจะประทับใจ 
 6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ดังน้ัน การกําหนดราคาของอาหาร ค่าใช้จ่าย
สําหรับส่วนผสมทุกอย่างควรมีคุณภาพ และไม่เอาเปรียบลูกค้า 
 7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ คริสมาสต์ และอ่ืนๆอยู่ใน
ระดับมาก การสร้างกิจกรรมสีสันภายในร้านในวันสําคัญต่างๆ เป็นวิธีการเรียกความสนใจจากลูกค้า
ได้อย่างมาก และเป็นการโปรโมทร้านอีกช่องทางหน่ึง ยกตัวอย่างเช่น วันสําคัญต่างๆ ภายในร้านควร
มีการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
 8. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของร้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอ
เตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของร้านจําง่าย ดังน้ัน 
ทางร้านควรสร้างเอกลักษณ์ สามารถเป็นได้ทั้งลักษณะเฉพาะของสินค้า สถานที่ การออกแบบ และ
การบริการ หรือเป็นคุณค่าอะไรบางอย่างที่ร้านค้าของคุณส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีความโดดเด่น 
แตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ การสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและการไม่ลอกเลียนแบบน้ันจะดึงดูดความ
สนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รี
สอร์ท เรสเตอรองท์ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ เน่ืองจากการบริการให้กับลูกค้าที่รวดเร็วและ
ประทับใจ ซึ่งมีความสําคัญต่อธุรกิจบริการซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และควรศึกษา
ปัจจัยสําคัญเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด 
 2. ผลการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ เพ่ือให้
ร้านวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ มีความน่าเช่ือถือมากกว่า
น้ี ควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ําเพ่ิม
มากขึ้นเพราะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เรสเตอรองท์ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของร้านวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ให้ดีย่ิงขึ้นไป 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของ 
พนักงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า  

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสวัสดิการจากหน่วยงาน รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า และปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ตามลําดับ 

2. ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีขวัญและ
กําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํางาน ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน และด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง ตามลําดับ 

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
 
คําสําคญั: ปัจจัย, ความสัมพันธ์, ขวัญและกําลังใจ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to study factors related to morale and 

motivation in working of official in Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization, 
study morale and motivation in working of official in Nakhon Sawan Provincial 
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Administrative Organization and study relations between factors and morale and 
motivation in working of official in Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization. 
The results showed as follows: 

1. Factors related to morale and motivation in working of official in Nakhon 
Sawan Provincial Administrative Organization was at the high level. When considering 
in each aspect individually it was found that the highest average was welfare agencies, 
followed by work environment, relationships supervisors, advancement opportunities 
and relationship workmate, respectively.  

2. Morale and motivation in working of official in Nakhon Sawan Provincial 
Administrative Organization was at the moderate level. When considering in each 
aspect individually it was found that the agreets with the highest morale and 
motivation was eager work, followed by the cooperation work, dedication to work, and 
commitment to duty high, respectively. 

3. Factors relations between morale and motivation in working of official in 
Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization composed of the relationships 
with supervisors, work environment and relationship with workmate.  
 
Keywords: factors, relations, morale and motivation, provincial administrative organization 
 

บทนํา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักการกระจายอํานาจ โดยรัฐบาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองและ
จัดการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าคุณภาพงานจะสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสําคัญ ดังน้ัน หากเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีขวัญและกําลังใจดีการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ก็จะดีมีคุณภาพตามไปด้วย และจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารสูงสุดมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง ซึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี ดังน้ัน นโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์ก่อนเข้าดํารงตําแหน่ง
จําเป็นต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเร่งด่วนในการน้ีข้าราชการประจําต้องนํานโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จ ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมุ่งในเร่ืองการสร้างขวัญในการทํางานของ
พนักงาน เน่ืองจากขวัญในการทํางานเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในองค์กร และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจทํางานด้วยความกระตือรือร้น มีความอบอุ่นใจในการปฏิบัติงาน มีความเช่ือมั่นและภาคภูมิใจ
ในองค์กรหรือหน่วยงานของตน อีกทั้งมีความมั่นใจเก่ียวกับอนาคตในการทํางาน พฤติกรรมต่างๆ 
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เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่ ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยง่าย ขวัญของบุคคลเป็น
องค์ประกอบที่จะทําให้การบริหารมีระสิทธิภาพ ขวัญที่ดีก่อให้เกิดการเพ่ิมพลังในการทํางานให้สูงขึ้น
เป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรที่ได้รับผลตอบแทนคือผลผลิตสูงและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรมีขวัญและกําลังใจสูงจึงเป็นหน้าที่อันสําคัญของงานบริหารบุคคล 
ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีขวัญที่ดี เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทและความรับผิดชอบหากบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดีแล้ว จะช่วยให้พวก
เขาเกิดความพึงพอใจเกิดความรักความศรัทธาเสียสละทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและกําลังสติปัญญา 
เพ่ือหาทางปรับปรุงให้งานน้ันๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทางตรงกันข้ามหากปัจจัยดังกล่าวมีผลออกมา
ในเชิงลบจะมีผลให้บุคลากรมีการลาออกจากงาน เกิดความเบ่ือหน่ายมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกัน
ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายขององค์กรหรืออาจจะทําไปแบบเสียไม่ได้ ไม่มีความ
จริงใจในการทํางาน ขาดความสามัคคี หรือลาพักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็น
สภาพขวัญ ในการทํางานของพนักงาน  

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน รวมทั้งผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังสิ่งหนึ่งที่
พบคือระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง สิ่งเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อสภาพขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานท้ังสิ้นซึ่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ควรตระหนักว่า
บรรดาพนักงานทั้งหลายเป็นพลังงานสําคัญในการปฏิบัติงานและเป็นฟันเฟืองที่จะนําพาให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ หากปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานเหล่าน้ีแล้วผลสําเร็จในการ
บริหารงานก็จะลดน้อยลง การสร้างขวัญในการทํางาน จึงเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่จะทําให้พนักงาน
สนับสนุนและร่วมมือในการปฏิบัติงาน  

จากความเป็นมาและความสําคัญ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรให้ความสําคัญ เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น
ได้ ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทํางานพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการนําไปใช้
วางแผนพัฒนา และเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทํางานพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
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สวัสดิการจากหน่วยงานกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์   

วิธีการวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อคําถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบ

ตัวเลือก (Cheek list) เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่การงาน และระดับเงินเดือน 
ตอนที่ 2 ข้อคําถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวม 5 ด้านได้แก่ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน และด้านสวัสดิการจากหน่วยงาน ผู้วิจัยสร้างเป็นแบบตารางส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ข้อคําถามขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ รวม 4 ด้านได้แก่ ด้านความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน ด้านความกระตือรือร้นใน
การทํางาน ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน และด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง ผู้วิจัยสร้าง
เป็นแบบตารางส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ และนําข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์
หาค่าสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. วิเคราะห์ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4. วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และ ด้าน
สวัสดิการจากหน่วยงาน กับขวัญและกําลังใจด้วย ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสวัสดิการจากหน่วยงาน รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า และปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสความก้าวหน้าโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ได้รับการปรับเงินเดือน



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

335 

ตามความรู้ความสามารถ รองลงมา มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน และมีโอกาสได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อมีปัญหาไม่ว่า
เร่ืองส่วนตัวหรือเรื่องงานท่านสามารถขอรับคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ รองลงมา 
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใต้บังคับ บัญชาเมื่อทราบถึงความทุกข์ร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน
สะอาดถูกสุขลักษณะ รองลงมา สถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี และในหน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงานมีระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม รองลงมา เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ือนร่วมงานมีการย่อมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของกันและกัน  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีสวัสดิการจากหน่วยงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ได้รับเงินค่าตอบแทน
พิเศษอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รองลงมา สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ และสามารถเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรได้  

2. ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีขวัญและ
กําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํางาน ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน และด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง  

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีขวัญและกําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ เคารพการตัดสินใจของกันและกัน รองลงมา มีความสามัคคีกันใน
การปฏิบัติงาน และมีการช่วยกันทํางานโดยยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีขวัญและกําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ ทํางานทันทีเมื่อได้รับมอบหมาย รองลงมา มีความคิดริเร่ิมที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีอยู่เสมอ และมีความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีขวัญและกําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ รักษาผลประโยชน์ขององค์กรและส่วนร่วม รองลงมา 
ศึกษางานที่ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชํานาญมากข้ึน และสละเวลาส่วนตนเพ่ือทํางานให้แก่หน่วยงานได้ 
แม้ว่าจะเป็นนอกเวลางาน  
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ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีขวัญและกําลังใจสูงที่สุด ได้แก่ มีการวางแผนการปฏิบัติงานเสมอ รองลงมา ไม่ทิ้งงานหลัก
ถึงแม้จะมีงานอ่ืนมาแทรก และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามข้ันตอนจนเสร็จ  

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

3.2 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .723 

3.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .581 

3.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .677 

3.5 ปัจจัยด้านสวัสดิการจากหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ขวัญและกําลังใจมีผลสําคัญต่อการบริหารในหลายด้านด้วยกัน เช่น ขวัญจะทําให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันทํางานอย่างสมานฉันท์ ขวัญจะสร้างความจงภักดีต่อองค์กรให้เกิดข้ึนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขวัญ
จะเก้ือหนุนให้ระเบียบข้อบังคับขององค์กรบังเกิดผลในการควบคุมความประพฤติของบุคคล ขวัญจะ
สร้างความสามัคคีธรรมข้ึนในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วมที่เรียกว่า ความพยายามของกลุ่ม หรือ
พลังสัมฤทธ์ิของกลุ่ม ขวัญจะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์กรกับนโยบายและ
ประสงค์ขององค์กร ขวัญจะจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ขวัญจะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงทางใจและ
ทํางานอยู่กับองค์กรได้นานเท่านาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรเชษฐ์ สุวพร (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสความก้าวหน้าโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า งานท่ีกระทําน้ันเป็นงานที่มีโอกาสก้าวหน้า จะ
ทําให้พนักงานที่มีความหวังที่จะก้าวหน้า มีกําลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในการปฏิบัติงานน้ันๆ แต่ถ้า
พนักงานมีความรู้สึกหมดหวังในความก้าวหน้า ก็จะขาดกําลังใจในการทํางานและไม่รักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา มิ่งเมือง (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก 

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ทําให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
การได้รับคําชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน
สามารถขอรับคําแนะนําจากผู้ บังคับบัญชาได้เสมอ  ผู้ บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อทราบถึงความทุกข์ร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไกร
สฤษฏ์ จันทร์แช่มช้อย (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน เป็นการ
ดําเนินงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้มีระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ สถานที่
ปฏิบัติงานสะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสํานักงานอย่างเคร่งครัด สถานที่
ปฏิบัติงานของท่านต้ังอยู่ในบริเวณที่หาได้ง่าย สถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา มิ่งเมือง (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ทําให้เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือนร่วมงานมีการย่อมรับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของกันและกัน บุคลากรในหน่วยงานมีการรับฟังปัญหาหรือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการทํางานร่วมกัน ในหน่วยงานมีการให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็น
หรือรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันเสมอ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไกรสฤษฏ์ จันทร์แช่มช้อย (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับ
มาก 
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พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีสวัสดิการจากหน่วยงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สวัสดิการจากหน่วยงาน ทําให้พนักงานได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เมื่อเจ็บป่วย
หรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ หน่วยงานให้สิทธิในการ
ลา เช่น ลาบวช/ลาคลอด/ลาป่วย/ลากิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา มิ่งเมือง (2551) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี 
อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านสวัสดิการจากหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก  

2. ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นสภาพทางจิตใจที่ดีของบุคลากร โดยจะเห็นจากพฤติกรรมการทํางาน
ด้วยความกระตือรือร้น ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกําลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานมี
ความร่วมมือกันในองค์กร เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ มีพันธะผูกพันต่อหน้าที่ ดังน้ันการมี
ขวัญและกําลังใจที่ดีจะส่งให้ผลการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น  ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน ความกระตือรือร้นในการทํางาน 
ความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน การมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีย
รัตน์ ชาวไชย (2554) ได้ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลท่า
ใหม่ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกําลังใจของบุคคลในภาพรวมและทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน มีจุดมุ่งหมายเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การร่วมมือกัน ทําให้
เกิดความเท่าเทียมกันของสมาชิก ทีมงานเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งแต่ละคนมีทักษะความสามารถในการ
ทํางานที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และทุกคนต่างๆก็ยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกัน พร้อมทั้งมีส่วนในความ
รับผิดชอบต่อเป้าหมายน้ันร่วมกัน มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็มีปฎิ
สัมพันธ์กับผู้นําทีมด้วย สมาชิกของทีมคาดหวังว่าผู้นําทีมจะช่วยจัดหาทรัพยากร แนะนําแนวทางท่ี
เหมาะสมในการทํางานในยามจําเป็น และช่วยเช่ือมต่อทีมเข้ากับส่วนงานอ่ืนๆขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี แซ่ลิ่ม (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตนครปฐม ด้านความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน อยู่
ในระดับมาก 

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ความกระตือรือร้นในการทํางาน เป็นความรู้สึกของพนักงานที่เกิดข้ึนในขณะทํางานโดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากทํางาน มีความต่ืนตัวทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา
ในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี แซ่ลิ่ม (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและ
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กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตนครปฐม ด้านความกระตือรือร้นใน
การทํางาน อยู่ในระดับมาก 

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า ความทุ่มเทอุทิศตนในการทํางาน เป็นการทํางานด้วยความทุ่มเท เต็มที่กับงานทุกอย่าง 
และต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอสําหรับทุกสถานการณ์ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร เป็น
การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันกับงานที่ทํา รับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ทํา มีความมุ่งมั่นต้ังใจใน
การทํางานให้สําเร็จ มีความเพลิดเพลินเมื่อได้ทํางาน และมีความภูมิใจในงานที่ทํา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเนตรนภา มลาศรี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความทุ่มเทอุทิศตนในการ
ทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า การมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่ เป็นการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในงานความยากง่ายและความท้าทายของงานความม่ันคงและก้าวหน้าในงานตลอดจน ความมีคุณค่า
ของงาน ทําให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทํางานความอบอุ่นเป็นมิตรความสามัคคีและ
การยอมรับจากผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา มลาศรี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผล
ต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการมีพันธะผูกพันต่อหน้าที่สูง อยู่ในระดับปานกลาง  

3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเก่ียวข้อง 
ดังน้ันการพิจารณาความดีความชอบ หรือการได้รับความก้าวหน้าในงาน อาจไม่ทําให้เกิดความ
ภาคภูมิใจกับบุคคลที่ได้รับ ดังผลการศึกษาของเนตรนภา มลาศรี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านโอกาสความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้องเริ่มต้นด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ แนวความคิด การวางแผนหรือการคาดการณ์ล่วงหน้า การทํางบประมาณ การจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การเป็นผู้นํา การควบคุมหรือการตรวจสอบ การ
ทดสอบและประเมิน การปรับใช้และบูรณาการ และการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยทักษะในการบริหารของ
ผู้บังคับบัญชาจําแนกเป็น ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางการคิด ดังน้ัน 
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ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จึงมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศลิษา แหยมมั่น (2553) ได้ศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดพิษณุโลก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานเป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ทํางานในองค์การ 
เป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของคนที่มีต่องาน และผู้ร่วมงาน ถ้าทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ทุ่มเท
กําลังใจกําลังความคิดและกําลังกายทํางานร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทํางาน การทํางานก็
จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีความหมายรวมถึงสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงพลังงาน เช่น อากาศท่ีหายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และรวมถึงปัจจัยทาง
จิตวิทยาสังคม เช่น ช่ัวโมงการทํางาน ค่าแรงในการทํางาน ดังน้ัน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรเชษฐ์ สุวพร (2553) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์  ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัว หรือทํางานในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าขนาด
ใหญ่ หรือเล็กเพียงใด คงไม่มีใครที่จะสามารถทํางานได้ตามลําพังแต่ผู้เดียว โดยไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์
กับคนอ่ืนๆ การมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานนั้นจะต้องคอยช่วยเหลือ ประคับประคอง และ
ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน ดังน้ัน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จึงมี
ความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศลิษา แหยมมั่น 
(2553) ได้ศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดพิษณุโลก ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิการจากหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมองว่า สวัสดิการท่ีได้รับยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการที่แท้จริง อีกทั้งการที่จะได้รับสวัสดิการยังมีความยุ่งยากซับซ้อนด้วยกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังผลการศึกษาของเนตรนภา มลาศรี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านสวัสดิการจากหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
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กิตติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิง
จาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
โดยสละเวลาในการแนะนําให้คําปรึกษา แนะแนวทางและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ รวมท้ังการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจนสําเร็จด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ จนผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยน้ี 

ขอขอบพระคุณ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือแนะนํา 

สําหรับคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบให้คณาจารย์
ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้ศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้ผู้ศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา ขอความดีจง
คุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขตลอดไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิต
เพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง 2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตร
อินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชมรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมท่ีได้ผลิต
ขึ้น และ 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์
สําหรับชุมชนเมือง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1. การพัฒนารายการ
โทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง ระยะที่ 2. การศึกษาความรู้
ความเข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชมรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือ
การฝึกอบรมท่ีได้ผลิตข้ึน และ ระยะที่ 3. การศึกษาความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการ
ฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจาก
ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 1. 
รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง 2. แบบวัดความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชมรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการ
ฝึกอบรมท่ีได้ผลิตขึ้น และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้าน
เกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอในรูปตาราง 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับ
ชุมชนเมือง มีการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต 1.2 ขั้นตอนการผลิต 
และ 1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต มีความยาว 10 นาที โดยมีผู้ดําเนินรายการคู่หญิงชาย 2. ประชาชนใน
ชุมชนเขตห้วยขวางมีความรู้ใน 5 ด้านที่มากที่สุดดังน้ี 2.1 มีความรู้เพ่ิมขึ้น 2.2 รู้สาเหตุที่ขยะมูลฝอย
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มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 2.3 รู้ว่าปุ๋ยชีวภาพใช้เวลาหมัก 15 วัน 2.4 รู้ว่าสามารถเสริมสร้างรายได้ และ 
2.5 รู้ว่าสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และ 3. ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความ
พึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
คําสําคญั: รายการโทรทัศน์,  เกษตรอินทรย์ี,  ชุมชนเมือง,  การสื่อสารการเกษตร 
 

ABSTRACT 
 This research is the research and development aiming to 1. To develop a 
demonstration television program to train organic agriculture for urban community, 2. 
To study and understand of organic agriculture for urban community after watching 
demonstration television program to train organic agriculture for urban community 
and 3. To study satisfaction after watching the demonstration program to train 
organic agriculture for urban community. This research was conducted as three 
stages. Firstly, first stage was the development of demonstration television program 
to train organic agriculture for urban community. Next, second stage was the study 
and understanding of organic agriculture for urban community after watching 
demonstration television program of training organic agriculture for urban community. 
Finally, third stage was the study of the satisfaction after watching the demonstration 
television program to train organic agriculture for urban community. This research 
used random sampling of 100 participants from population in Huaykwang. The 
instrument used in this study was 1. the demonstration television program 
development of training organic agriculture for urban community, 2. Measuring 
cognitive tests of understanding of organic agriculture for urban community after 
watching demonstration television program of training organic agriculture for urban 
community and 3. questionnaires of the satisfaction after watching the 
demonstration television program to train organic agriculture for urban community. 
Definitely, this research used statistic of number, percentile, average and standard 
deviation presenting in table form. 
 The study indicated that the  1. demonstration television program of training 
organic agriculture for urban community had been developed as three stages namely  
1.1  pre production 1.2 process of production 1.3 after production. It had 
broadcasted for ten minutes. This demonstrate television program was hosted by 
male and female hosts 2. The population in Huaykwang had the most five domains 
of  knowledge namely 2.1  Increasing their knowledge , 2 .2 Knowing why rubbish 
were increased, 2.3 Knowing that fertilizer fermentation took 15 days. 2.4 Knowing to 
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strengthen their income and 2.5 Knowing to use it for public relation. And 3 . The 
population in Huaykwang  mostly satisfied with the demonstration television program 
to train organic agriculture for urban community. 
 
Keywords: Television Program,  Organic Agriculture,  Urban Community,  Agricultural 
Communication 
 

บทนํา 
 การฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์น้ันมีประโยชน์ต่อครัวเรือนในชุมชน อาทิ เกษตรครัวเรือน 
อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยแต่อย่างไรก็ตามการนําเสนอเน้ือหาดังกล่าวให้มีความน่าสนใจและ
น่าติดตามจําเป็นต้องอาศัยการนําเสนอเน้ือหาที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน และง่ายต่อการนําไปใช้ น่า
ติดตาม ซึ่งหากนําเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทรูปแบบสาธิต (Demonstration) ก็จะได้รับ
ความสนใจอย่างแพร่หลายและสามารถสร้างความเข้าใจรวมถึงนําไปใช้ได้จริงดังที่ ชัยยงค์  พรหมวงศ์
นิคม  ทาแดง และไพบูรณ์   คะเชนทรพรรค์ (2547) กล่าวไว้ว่า รายการสาธิตและทดลอง 
(Demonstration and Experimental Programme)  เป็นรูปแบบรายการที่ นํ าเสนอด้วยการ
อธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการกระทําหรือ
การประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหน่ึง ด้วยการนําเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละ
เทคนิค แต่ละวิธีการหรือแต่ละขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติหรือทําได้จริง เช่น การ
สาธิตการเสริมสวย การทําผม การแต่งหน้า การสาธิตการปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของ
ต่าง ๆ เป็นต้น (ข้อมูลจาก http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter9-3.html) 
 จากข้อดีของการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรูปแบบการสาธิตที่สามารถนํามาใช้การนําเสนอ
เน้ือหาเก่ียวกับการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้ง่ายจึงทําให้คณะผู้วิจัยลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสํานักงานเขตห้วยขวาง (แหวน เพ็ช
รตะก่ัว, หัวหน้าฝ่ายการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตห้วยขวางสัมภาษณ์, วันที่ 2 
มกราคม 2557) พบว่า ฝ่ายการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมการสาธิตการทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ ซึ่งที่
ผ่านมาทางสํานักงานเขตมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบุคคลในการบรรยายและจัดกรรม ซึ่งสื่อยังขาดความน่าสนใจ 
สร้างความเข้าใจท่ีไม่ชัดเจน จึงต้องการสื่อที่มีความน่าสนใจ มีภาพและเสียงนําเสนอเน้ือหาเพ่ือในการใช้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนประชาชนในเขตห้วยขวางได้อย่างชัดเจน 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ คณะผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิต
เพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง เพ่ือให้ประชาชนในเขตห้วยขวางมีความรู้เก่ียวกับ
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตห้วยขวางภายหลังจากการรับชม 
เพื่อทําให้ทราบถึงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก
สวนครัว ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง  
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 2. เพ่ือศึกษาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชม
รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมท่ีได้ผลิตขึ้น 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์
สําหรับชุมชนเมือง 
 

วิธีการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยแบ่ง 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1. การพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรม
ด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง ระยะที่ 2. การศึกษาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง
ภายหลังจากการได้รับชมรายการโทรทัศน์สาธิตเพื่อการฝึกอบรมที่ได้ผลิตขึ้น และระยะท่ี 3. การศึกษาความ
พึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง จํานวน 80,002 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 
36,551 คน และหญิง จํานวน 43,451 คน (ข้อมูลจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/ 
upstat_age_disp.php) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non – Probability Random Sampling) 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 100 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง 
 2. แบบวัดความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชมรายการ
โทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมท่ีได้ผลิตขึ้นเป็นคําถามแบบถูก-ผิด จํานวน 10 ข้อ  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์
สําหรับชุมชนเมืองเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 10 ข้อ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Static) ได้แก่ จํานวน (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอในรูปตาราง 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง มี
การพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) 1.2 ขั้นตอน
การผลิต (Production) และ 1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production) มีความยาว 10 นาที 
โดยมีผู้ดําเนินรายการคู่หญิงและชาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) คณะผู้วิจัยดําเนินการสรุปหัวข้อวิจัยและกําหนด
วัตถุประสงค์ค้นคว้า และหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตสื่อรายการ
โทรทัศน์ประเภทสาธิต โดยประสานงานไปยังสํานักงานเขตห้วยขวาง ฝ่ายการรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของปัญหาขยะของชุมชนซึ่งพบว่า ปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนในสํานักงานเขตห้วยขวางที่มีปริมาณมาก จึงทําให้สํานักงานเขตฯ มีความต้องการส่ือด้านรายการ
โทรทัศน์ประเภทสาธิตเพ่ือการฝึกอบรมสําหรับชุมชนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนเก่ียวกับการทํา
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ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนซึ่งจะช่วยในการลดขยะเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ปลูกต้นไม้ 
ปลูกผักสวนครัว สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้ 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการวางแผนและหาข้อมูลเพ่ือเตรียมการพัฒนาสื่อ 
 1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการติดต่อและทําหนังสือขอ
อนุญาตไปยังหน่วยงานสํานักงานเขตห้วยขวาง เพ่ือถ่ายทํารายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรม
ด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง พร้อมเรียบเรียงตัดต่อรายการ “กรีนดี อยู่ดี” ให้กับประชาชน
ในชุมชนเขตห้วยขวาง ซึ่งมีความยาว 10 นาที และมีผู้ดําเนินรายการคู่หญิงชายโดยรายการจะแบ่ง
การนําเสนอออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. การให้ความรู้เก่ียวกับขยะประเภทต่างๆ 2. การสาธิตทําปุ๋ยนํ้า
หมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ 3. สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายการรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะสํานักงานเขตห้วยขวางให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับด้านเกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนระหว่างการถ่ายทําสื่อ 
 
 1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production) คณะผู้วิจัยทําการวัดความรู้และสอบถาม
ความพึงพอใจรายการโทรทัศน์ที่ได้ผลิตขึ้นจากประชาชนในเขตห้วยขวางที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการ
สาธิตการทําปุ๋ยนํ้าหมักของสํานักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งได้รับชมผ่านโทรทัศน์วงจรปิดในสํานักงานา
เขตห้วยขวาง จํานวน 100 คน  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการประเมินผลสื่อ 
 

 ตอนที่ 2 ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองภายหลังจากการได้รับชมรายการ
โทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมท่ีได้ผลิตขึ้นดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกับเร่ืองรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตร
อินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง 
 

ข้อความ จํานวน
ตอบถูก 

ร้อย
ละ 

1. หลังจากการรับชมรายการสาธิตการทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพจากขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

100 100.0 

2. สาเหตุที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นน้ันเป็นเพราะจํานวนประชากรที่
เพ่ิมสูงขึ้น 

100 100.0 

3. ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ คือ การนําขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาหมักกับกากนํ้าตาล 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ และนํามาผสมกับนํ้าโดยใช้ระยะเวลาในการหมักเป็นเวลา 15 
วัน   

100 100.0 

4. การทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนสามารถนําไปประกอบ
เป็นอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ 

100 100.0 

5. รายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมือง
สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

100 100.0 

6. ประโยชน์ของปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนสามารถนําไปรด
นํ้าต้นไม้ หรือใช้ทําความสะอาดย่อยสลายคราบไขมันที่อ่างล้างจาน 

99 99.0 

7. โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยจากเศษอาหารจัดเป็นส่วนหน่ึงในโครงการสี
เขียวของสํานักงานกรุงเทพมหานคร 

99 99.0 

8. ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนไม่ถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหา
ปริมาณขยะที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

98 98.0 
 

9. ประชาชนทุกคนสามารถทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพใช้ได้เองในทุกครัวเรือน 98 98.0 
10. ในการรดนํ้าต้นไม้ควรผสมปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ 1 ขวดผสมกับนํ้า เพ่ือเป็น
การช่วยเร่งการเจริญเติบโตของของต้นไม้ 

85 85.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความรู้ว่าหลังจากการรับชม
รายการสาธิตการทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึนเท่ากับมีความรู้ว่า
สาเหตุที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นน้ันเป็นเพราะจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น มีความรู้ว่าปุ๋ย
น้ําหมักชีวภาพ คือ การนําขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาหมักกับกากนํ้าตาล หัวเช้ือจุลินทรีย์ และนํามา
ผสมกับนํ้าโดยใช้ระยะเวลาในการหมักเป็นเวลา 15 วัน มีความรู้ว่าการทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ และมีความรู้ว่ารายการ
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โทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองสามารถเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากที่สุด มีจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมามีความรู้ว่า
ประโยชน์ของปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนสามารถนําไปรดนํ้าต้นไม้ หรือใช้ทํา
ความสะอาดย่อยสลายคราบไขมันที่อ่างล้างจาน เท่ากับมีความรู้ว่าโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยจาก
เศษอาหารจัดเป็นส่วนหน่ึงในโครงการสีเขียวของสํานักงานกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.0 ถัดมามีความรู้ว่า ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนไม่ถือว่าเป็นการช่วยลด
ปัญหาปริมาณขยะที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เท่ากับ ประชาชนทุกคนสามารถทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพใช้ได้
เองในทุกครัวเรือนมีจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 และมีความรู้ว่า ในการรดนํ้าต้นไม้ควรผสม
ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ 1 ขวดผสมกับนํ้า เพ่ือเป็นการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของของต้นไม้น้อยที่สุด มี
จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับ
ชุมชนเมืองดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์
สําหรับชุมชนเมือง 

ข้อความ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านข้อมูลเนื้อหา 4.35 0.626 มากที่สุด 
1.1 เน้ือหาที่นําเสนอมีความเข้าใจง่าย 4.40 0.619 มากที่สุด 
1.2 เกิดการเรยีนรู้จากการรับชมรายการ 4.34 0.589 มากที่สุด 
1.3 เน้ือหามีความน่าสนใจ น่าติดตามต้ังแต่ต้นจนจบ 4.35 0.687 มากที่สุด 
1.4 เน้ือหามีความเหมาะสม 4.34 0.589 มากที่สุด 
1.5 สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.32 0.649 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการนําเสนอ 4.34 0.668 มากที่สุด 
2.1 ความต่อเน่ืองในการนําเสนอ 4.36 0.661 มากที่สุด 
2.2 ความสวยงามของภาพ/มุมภาพ 4.36 0.659 มากที่สุด 
2.3 เสียงบรรยายและเสียงดนตรี 4.39 0.665 มากที่สุด 
2.4 ระยะเวลาการนําเสนอ 4.24 0.698 มากที่สุด 
2.5 วิธีการนําเสนอ 4.36 0.661 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.647 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความพึงพอใจรายการโทรทัศน์
สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.34,S.D. = 0.647) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลเน้ือหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.35,S.D. = 0.626) และด้านเทคนิคการนําเสนอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.34,S.D. = 0.668) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความรู้ว่าหลังจากการรับชม
รายการสาธิตการทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน แสดงให้เห็น
ว่ารายการโทรทัศน์ประเภทสาธิตการทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน สามารถใช้
เป็นสื่อที่ถ่ายทอดเน้ือหาความรู้และก่อให้เกิดการปฏิบัติแก่ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโดยการสาธิตได้ว่า 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น กระตุ้นความสนใจ อธิบายเน้ือหาท่ียาก หรือเห็นถึงการ
ปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากน้ันประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความรู้ว่าสาเหตุที่ขยะมูลฝอยมี
ปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นน้ันเป็นเพราะจํานวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด เรื่องขยะมูล
ฝอย คู่มือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. (2540) ที่ได้กล่าวถึง สาเหตุของปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากขึ้นน้ันมาจาก
ประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงในรายการโดยได้กล่าวเน้นยํ้าให้ถึง
สาเหตุของการเกิดข้ึนของปริมาณขยะที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนในช่วงต้นของรายการ จึงทําให้ประชาชน
ในชุมชนเขตห้วยขวาง สามารถที่จะได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ รวมถึงประชาชนในชุมชนเขตห้วย
ขวาง มีความรู้ว่าปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ คือ การนําขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาหมักกับกากนํ้าตาล หัว
เช้ือจุลินทรีย์ และนํามาผสมกับนํ้าโดยใช้ระยะเวลาในการหมักเป็นเวลา 15 วัน เกิดจากที่ผู้วิจัยได้นํา
ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพของ คู่มือการผสมปุ๋ยใช้เอง. (2555) ที่ได้กล่าวถึง ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ
มีลักษณะเป็นของเหลวสีนํ้าตาล ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตอาหาร
ของพืชได้ดี มาใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหาในรายการโทรทัศน์ในช่วงการสาธิตวิธีการทํานํ้าหมักให้
ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง ทราบถึงวิธีการข้ันตอนการนํานํ้าหมักจึงทําให้ประชาชนในชุมชนเขต
ห้วยขวางเกิดการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ เช่น ในทางเกษตรช่วยให้
ต้นไม้พืชผักน้ันเจริญเติบโตหรือประโยชน์ในครัวเรือน ใช้ดับกลิ่นท่อนํ้าทิ้ง ใช้ย่อยสลายคราบไขมัน
อ่างล้างจาน ฯลฯ  
 นอกจากน้ันประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง มีความรู้ว่าการทําปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพจากขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ ทั้งน้ีมาจากการนําเสนอ
เน้ือหาของรายการสามารถช้ีให้ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางเกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์
หลากหลายจากน้ําหมักชีวภาพ เช่น ด้านเกษตร ด้านประมง หรือการนําไปใช้ภายในครัวเรือน ซึ่งทํา
ให้ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง มีการจําหน่ายปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ ขวดละ 10 บาท แก่ผู้ที่สนใจอีก
ด้วย และประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง มีความรู้ว่ารายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้าน
เกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ อาคม หมุ่ยศรี (2555) ได้ศึกษาเร่ืองโครงการรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ “การแยกขยะ
ก่อนทิ้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) กรุงเทพมหานคร ที่
พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดการแยกขยะได้
เช่นกัน 
 นอกจากน้ันประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวางมีความพึงพอใจรายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือ
การฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์สําหรับชุมชนเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.34,S.D. = 
0.647)ทั้งในด้านข้อมูลเน้ือหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.35,S.D. = 0.626) และใน
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ด้านเทคนิคการนําเสนอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.34,S.D. = 0.668) เกิดจากสื่อที่
ผลิตขึ้นน้ันมีความเข้าใจง่าย แสดงให้เห็นว่ารายการโทรทัศน์สาธิตสามารถนําไปใช้ในการนําเสนอการ
ฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับที่ เฉลิม วราวิทย์  (2551) ที่ได้กล่าวลักษณะ
เน้ือหาของรูปแบบการสอนแบบสาธิตสามารถใช้ได้กับเน้ือหาได้หลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้รับชมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์(1)ศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย
ท้องถิ่นของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี(2) ศึกษาปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดนนทบุร ี(3)ศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ประธานสภาองค์กรชุมชน  และ  สมาชิกสภา
องค์กรชุมชน  ของสภาองค์กรชุมชนตําบล 5 แห่ง ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช  สภา
องค์กรชุมชนตําบลไทรม้า   สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขุนกอง   สภาองค์กรชุมชนตําบลราษฎร์นิยม  
และ สภาองค์กรชุมชนตําบลท่าบางเลน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า (1)สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ทั้งด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ  ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของ
รัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาติอย่างย่ังยืน ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน 
รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ด้านการ
เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเสนอแนะปัญหา
และแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะของ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน
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ในตําบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนสภาองค์กรชุมชนมีบทบาทเป็นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสภาองค์กรชุมชนได้ (2)ด้านปัญหาของสภาองค์กรชุมชน
ของจังหวัดนนทบุรีในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น พบว่า มีปัญหาเร่ืองงบประมาณในการ
ดําเนินงานและการไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ(3)แนวทาง
ในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบลต่างๆใน
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนควรรายงานผลและเสนอต่อพัฒนาชุมชนจังหวัดให้เข้ามา
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสภาองค์กรชุมชน เพ่ือให้การใช้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบถึงบทบาท หน้าที่ ผลงานของสภาองค์การ
ชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ท้องถิ่น  การประชาสัมพันธ์สามารถกระทําผ่านสื่อต่าง 
 
คําสําคัญ:  บทบาท สภาองค์กรชุมชน การพัฒนาประชาธิปไตย ท้องถิ่น นนทบุรี 
 

ABSTRACT 
 The purpose of the research was to study the role of ( 1)  community 

organizations in the development of the local Democratic district in Nonthaburi. (2) To 
study the issue And ways to fix the democratic development of the local community 
of Nonthaburi.(3) To study the role of the community in the development of the local 
Democratic district in Nonthaburi. This study is a qualitative research. Using the 
documentation and in-depth interviews to collect information from key informants. 
Council, community organizations and members of community organizations. Council 
District 5  community organizations, community organizations, including the Royal 
District flawless. District Community Council Saima Federation of Community 
Organizations, Bang Khun Kong. Surat district council, community organizations and 
popular councils, community organizations Banglen. Data were analyzed using content 
analysis techniques. 

The study infound that Council has the role of community councils, ( 1) 
community organizations, community organizations, the Council Act of 2 5 5 1  to 
promote and encourage members of the corporate community conservation or 
restoration of traditional wisdom. Art or culture of the community and the nation. To 
promote and encourage members to cooperate with local governments, community 
organizations and government agencies manage. Maintenance And the exploitation of 
natural resources to benefit the community and the country sustainable. The 
dissemination and understanding of the members of community organizations. As well 
as to cooperate in protecting the environment in a balanced and sustainable. The 
suggestions, problems and solutions, and the development of the local government 
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to take into consideration in the preparation of development plans, local governments. 
The suggestions, problems and solutions. Or the needs of the public in relation to the 
public services of government agencies. Or local government And to promote and 
encourage community organizations to strengthen parishes and members of 
community organizations, as well as the general population in the district is self-
sustaining. The community has a role to receive comments from the public. The public 
can comment through the corporate community. ( 2)  The issue of jobs in the 
community of democratic development that has local operations in the budget and 
not be recognized by the Government and relevant agencies.(3) And ways to promote 
the role of the community in the development of democratic local district in 
Nonthaburi province, including the Federation of Community Organizations should 
report and recommendations to develop the province to examine the budget of the 
community to use. benefit For the public The relevant authorities are aware of the 
role of the Council in the development of democratic local community. PR can be 
done through various media. 
  
Keywords: Role Community Organization council Democracy  Nonthburi 
 

บทนํา 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
   สําหรับในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ปัญหาเศรษฐกิจและ สังคม รวมถึงความไม่

สงบทางการเมือง ได้แสดงให้เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ซึ่ง
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อํานาจได้ เน่ืองจากระบบดังกล่าวไม่สามารถสร้างความอยู่ดีกินดี การดํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ดังน้ัน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
และบทบาทของพลเมืองจึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และ องค์กรภาคประชาชนอย่าง
กว้างขวาง   

รูปแบบของการเมืองภาคพลเมืองมีหลายรูปแบบได้แก่  การที่พลเมืองใช้สิทธิเสรีภาพใน
ทางตรง หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เช่น การที่ประชาชนใช้สิทธิใน
การเสนอกฎหมาย เป็นต้น  การที่ประชาชนเข้าร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมือง อาทิ
เช่น การท่ีประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  การรับสมัครเลือกต้ัง เป็นต้น นอกจากน้ี 
การเมืองภาคพลเมืองอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งได้รับความสนใจในปัจจุบันคือ รูปแบบที่ประชาชนเข้าร่วม
หรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการท้องถิ่น โดยการดึงเอากลุ่มที่ไม่เป็นทางการ หรือกลุ่มที่อยู่นอก
โครงสร้างองค์กรทางการเมืองที่กําหนดไว้โดยกฎหมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
การจัดต้ังประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล หรือ สภาองค์กรชุมชน อันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
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จากความพยายามของภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ต้องผ่าน
ช่องทางทางการเมือง  

 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีบทบาทเป็นนโยบายสาธารณะหรือเคร่ืองมือ
ทางกฎหมายที่สําคัญในการให้การรับรองกลุ่มองค์กรชุมชนในการจดแจ้ง เพ่ือจัดต้ังเป็นสภาองค์กร
ชุมชนให้มีสถานะทางกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยสภาองค์กรชุมชนมีภารกิจสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของ
ชุมชนและชาติ คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปพิจารณาจัดทํา
แผนการพัฒนาจัดเวทีปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อคิดเห็นต่อ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
รวมท้ังสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน(สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน [องค์การมหาชน], 2553) 

  หลังจากพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) หรือพอช. มีหน้าที่ตามมาตรา 35 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนา
กิจการของสภาองค์กรชุมชนพอช. ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนงานโดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กร
ชุมชนในระดับจังหวัดมีบทบาทสําคัญ เน้นการรวบรวมและรับรองข้อมูลชุมชนร่วมกันในเวทีระดับ
หมู่บ้าน/ตําบล เน้นให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีเช่ือมโยงงานพัฒนาด้านต่างๆของชุมชนในระดับ
ตําบลและจังหวัด รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและพัฒนาพ้ืนที่
เรียนรู้สภาองค์กรชุมชนเพ่ือการขยายผล โดยมีพ้ืนที่ที่แต่ละภาคได้วางเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่
กําหนดจากฐานงานพัฒนาเดิมในแต่ละจังหวัด (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552, 
น. 38) 

  อย่างไรก็ตาม การดําเนินบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาใน
หลายๆด้าน เช่น ปัญหาระบบการทํางาน/การขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนยังขาดความ
ต่อเน่ืองบางแห่งขาดการบูรณาการการทํางานกับท้องถิ่น/ท้องที่ปัญหากลไกการทํางานของสภา
องค์กรชุมชนตําบลยังขาดความเป็นอิสระ ปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารงานสภาองค์กรชุมชน
ตําบล ปัญหาองค์กรชุมชนยังไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนายกระดับศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ปัญหาการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่น ทําให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนลาออกเพ่ือลงสมัครเลือกต้ังท้องถิ่น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนผู้แทนในหลายตําแหน่ง ปัญหาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปัญหาสมาชิกขาดความมั่นใจในการทํางานขาดทักษะในการบริหาร
จัดการและดําเนินงานสภาองค์กรชุมชนตําบล ปัญหาการสนับสนุนทางด้านงบประมาณขาดความ
ต่อเนื่องค่อนข้างมีความล่าช้าโดยเฉพาะงบสนับสนุนการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล ปัญหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความสําคัญในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนตําบล ปัญหาการขาดระบบการประสานการทํางานร่วมระหว่างสภาองค์กรชุมชน



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

355 

ตําบลกับที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมถึงสภาพัฒนาการเมืองและปัญหา
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องสภาองค์กรชุมชนไปยังหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องยังมีไม่มากพอ ส่งผล
ให้สภาองค์กรชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักเป็นต้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน, 2553) ซึ่ง
ปัญหาต่างๆในข้างต้นล้วนเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเป็นอย่างมาก 

  จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 อําเภอ 52  ตําบล ใน
ปัจจุบัน มีสภาองค์กรชุมชนตําบลท่ีจัดต้ังขึ้นแล้วจํานวน 38 ตําบล (เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี,2558) และยังมี
อีกหลายตําบลท่ีมีความต้องการจะจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชน แต่ยังขาดความพร้อม เน่ืองจากแนวความคิด
ในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนยังเป็นแนวคิดใหม่สําหรับประชาชนในชุมชน อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาท้องถ่ินยังมีน้อย ผู้วิจัยซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของ บทบาทของสภา
องค์กรชุมชน จึงมีความประสงค์จะทําการศึกษาเร่ือง “บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี” โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบล
ต่างๆในจังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของ
สภาองค์กรชุมชนของจังหวัดนนทบุรี 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนา
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น 
กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักของการ
วิจัยคือเพ่ือศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบลต่างๆ
ในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้ใหข้้อมูลสาํคัญ (Key Informants)  

          ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์กรชุมชน  สมาชิกสภาองค์กรชุมชน และ
ผู้นําชุมชน  จาก สภาองค์กรชุมชนตําบล 5 แห่ง ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช สภาองค์กร
ชุมชนตําบลไทรม้าสภาองค์กรชุมชนตําบลบางขุนกอง สภาองค์กรชุมชนตําบลราษฎ์นิยม และสภา
องค์กรชุมชนตําบลบางเลน โดยมีรายละเอียดจํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญดังน้ี 
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1. ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล 5 ตําบลๆละ 1 คน รวม 5 คน 
2. ผู้นําชุมชนในแต่ละตําบล 5 ตําบลๆละ 1 คน   รวม 5 คน 
3. สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล 5 ตําบลๆละ 2 คน รวม 10 คน 

 รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ทั้งสิ้น 20 คน  
วิธีการสุ่มตัวอย่าง   

 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการบอกต่อหรือแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) ในการเลือกผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ  โดยผู้วิจัยขอให้ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลสัมภาษณ์เป็นคนแรกและแต่ละแห่งเป็น
ผู้แนะนํา ผู้นําชุมชนที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คนที่ 1 เป็นผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่สอง จากน้ันจึงให้ผู้นําชุมชนให้ข้อมูลสําคัญคนที่ 1 แนะนํา สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่
คนที่ 1เป็นผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สาม 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาในระดับองค์กร โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาองค์กร
ชุมชนตําบล 5 แห่งในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช สภาองค์กร
ชุมชนตําบลไทรม้า สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขุนกอง สภาองค์กรชุมชนตําบลราษฎร์นิยม  และสภา
องค์กรชุมชนตําบลบางเลน 
 ผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ การสังเกต (Observation) เป็นหลักในการรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)  

 
ผลการวิจัย 

     ผู้วิจัยได้นําผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย 
 ประธานสภาองค์กรชุมชน    สมาชิกสภาองค์กรชุมชน และผู้นําชุมชน  จาก สภาองค์กรชุมชนตําบล 
5 แห่ง ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช  สภาองค์กรชุมชนตําบลไทรม้า   สภาองค์กรชุมชน
ตําบลบางขุนกอง   สภาองค์กรชุมชนตําบลราษฎ์นิยม  และ  สภาองค์กรชุมชนตําบลบางเลน รวม
จํานวน 20 คน แล้วทําการวิเคราะห์และสรุปประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ัง
ไว้ ได้แก่ บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 บทบาทของ
สภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชนของจังหวัด
นนทบุรี และแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น
ของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามลําดับของวัตถุประสงค์ และหรือ
สมมติฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง“บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น
กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาบทบาทของสภา
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องค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาองค์กร
ชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาปัญหา และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชนของจังหวัด
นนทบุรี เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย
ท้องถิ่นของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มผู้ ใ ห้ข้อมูลสํ า คัญ  (Key Informants) 
ประธานสภาองค์กรชุมชน  และ  สมาชิกสภาองค์กรชุมชน  ของสภาองค์กรชุมชนตําบล 5 แห่ง ได้แก่ 
สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช  สภาองค์กรชุมชนตําบลไทรม้า  สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขุนกอง 
สภาองค์กรชุมชนตําบลราษฎร์นิยม  และ สภาองค์กรชุมชนตําบลบางเลน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยนําเสนอในรูปแบบสรุปผล 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 1 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
 สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทเป็นผู้นํารวบรวมประชาชนทุกหมู่บ้านในตําบลมาอนุรักษ์
จารีตประเพณี โดยสภาองค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางรวบรวมแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มมาจัดประชุมกันก็เพ่ือ
กําหนดและร่วมกันทํากิจกรรมในท้องถิ่นแล้วหนุนเสริมในเร่ืองของบุคลากรให้เข้าไปร่วมกิจกรรมแล้ว
จัดงบประมาณบางส่วนสนับสนุนด้วย โดยบุคลากรเข้าไปร่วมด้วยคือประชาชน คือตัวแทนของสภา
องค์กรชุมชน ด้วยบทบาทน้ี กล่าวได้ว่า สภาชุมชนส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี นอกจากน้ี ในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของชุมชนและของชาติ สภาองค์กรชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลรู้จักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในท้องถิ่นในงานประเพณีต่าง ๆ ในระดับตําบล และประเพณีในระดับชาติด้วย 

 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ตาม 21 พบว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ สามารถสร้าง
ประชาธิปไตยท้องถิ่น ได้ มนุษย์เราไม่ว่าชนเช้ือชาติศาสนาใดอยู่ในสังคม ต้องมีระเบียบวัฒนธรรม
ยึดถือปฏิบัติ ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยอยู่อย่างสันติสุข การท่ีสภาองค์กรชุมชนส่งเสริม
กระบวนการสร้าง ความคิด อุดมการณ์ ความเช่ือ นอกจากชุมชนมีความสงบเรียบร้อยยังเป็นการ
สร้างแนวทางการปฏิบัติทางประชาธิปไตยในอนาคตคือประชาชนในชุมชนได้ออกมามีส่วนร่วมในการ
จัดการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของ
ชาติของชุมชนที่ตนอยู่แล้วเป็นวิธีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป สร้างวัฒนธรรมการแสดงออกทาง
ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชนพิมลราชมีศูนย์
ส่งเสริมประชาธิปไตย สภาองค์กรชุมชนได้เข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิของตนเพ่ือการ
แสดงออกทางการเมือง  เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมก่อเกิดประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นของตน เป็นต้น 
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 สภาองค์กรชุมชนช่วยเสริม ช่วยอนุรักษ์ มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาองค์กรชุมชนช่วยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในระดับตําบลด้าน
การจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประเทศชาติอย่างย่ังยืน  สภาองค์กรชุมชนมีการประชุมวางแผนกับชุมชนในการพัฒนาในทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้องพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ี 
สภาองค์กรชุมชนเขียนโครงการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วนํามาเสนอใน
ส่วนฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือของบประมาณในการดําเนินโครงการ  หากได้รับงบประมาณมา 
ต้องนํามาจัดสรรเพ่ือก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน เพ่ือช่วยดําเนินโครงการการจัดการการ
บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
อย่างย่ังยืน นอกจากน้ีแล้วมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาวบ้านในชุมชน ตลอดการรู้จัก
หมุนเวียนทรัพยากรท่ีใช้สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ตาม 21 พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศอย่างย่ังยืน สามารถสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่น โดยสภาองค์กรชุมชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นของตน สภาองค์กรชุมชนมีส่วนให้ประชาชนเข้า
ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนว่าจะจัดสรรอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชนราษฎ์นิยมมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในตําบล
ของตนเอง โดยมีเงินทุนส่งเสริมการจัดการที่ดินให้แก่สมาชิกโดยแบ่งปันตามอัตราส่วนที่ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมประชาคมตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพยากร แก้ไขปัญหาเงินไม่พอแก่การช้ือที่ดิน
เน่ืองจากเวลาผ่านไปราคาที่ดินปรับข้ึนสูง จึงปรับนําเงินมาใช้ปรับปรุงจัดการที่ดิน เป็นการส่งเสริม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใช้การพัฒนาที่ดินสร้างรายได้แทน เป็นต้น 
 สภาองค์กรชุมชนต้องให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
และมีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ผ่านสื่อต่าง  ๆ เช่น สื่อแผ่นพับ เป็นต้น 
นอกจากน้ี ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในชุมชนด้วยกันด้วยการช้ีแจง อบรมให้ความรู้ 
เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ และจัดโครงการร่วมมือในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยในชุมชน เพ่ือรวบรวมปัญหาการคุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือนําเสนอในระดับสูงต่อไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการจัดสวัสดิการสถาบันการเงินแก่
ชุมชนด้วย และต้องมีการพูดคุยในประเด็นน้ีอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม และจัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณในการสร้างความร่วมมือใน
การคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ตาม 21 พบว่าการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอด
ทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน สามารถสร้าง
ประชาธิปไตยท้องถิ่นโดยสภาองค์กรชุมชนมีส่วนอย่างมากในการสร้างจิตสํานึกในการเป็นเจ้าของ
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ท้องถิ่นของตน สภาองค์กรชุมชนจะเข้าไปให้ความรู้การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขุนกอง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนโดยใช้จิตอาสาจากคนในชุมชนจัดการนํ้าเสียและสวะในคลอง โดยแบ่งเป็นหมู่ ๆ ไม่มีค่าจ้างแต่
ใช้วิธีการมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันและมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งตําบล ไม่ว่าจะทํา
โครงการใดประชาชนจะมีการประชุมปรึกษาหารือ  ส่วนร่วมตัดสินสินใจในโครงการที่จะดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น 
 สภาองค์กรชุมชนจัดทําแผนพัฒนาองค์กรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ การทําแผนร่วมกับ การระดมคน ประสานคนในชุมชน ร่วมมือกับชาวบ้าน เรียกชุมนุม
เป็นหมู่แล้วทําเป็นประชาคม ร่วมมือกับภาคประชาชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งนําไปสู่การทํา
แผนพัฒนาปกครองส่วนท้องถิ่น การทําแผนเพ่ือของบประมาณ ในการดําเนินการ 
 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ตาม 21 พบว่าการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
สภาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการที่จะสามารถชักจูงให้ประชาชนออกมาร่วมประชาคมได้อย่างมาก 
เพราะกรรมการสภาองค์กรมักเป็นผู้นําจากทุกหน่วยเครือข่ายในชุมชนอยู่แล้ว จึงทําให้ประชาชน
แสดงออกทางประชาธิปไตย โดยการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาแนวทางแก้ไข ในการจัดทํา
ประชาคมในระดับตําบล เพ่ือเป็นแนวทางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน นําไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชน
ตําบลไทรม้าจัดเวทีประชาคมโดยเชิญประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานในตําบลไทรม้ามาร่วมทํา
ประชาคมท่ีเทศบาลตําบลไทรม้า แล้วได้สรุปปัญหาที่จะต้องจัดการแก้ไขในทันที เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนทันที ส่วนปัญหาอ่ืนๆและแนวทางแก้ไขก็จะนําไปบรรจุในแผนของเทศบาลตําบลไทรม้า 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตําบลไทรม้า ต่อไป เป็นต้น 
 สภาองค์กรชุมชนช่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและสะท้อนความต้องการเก่ียวกับ
บริการสาธารณะให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง สภาองค์กรชุมชนรวบรวมปัญหาเก่ียวกับบริการ
สาธารณะให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี สภาองค์กรชุมชนยังรับแจ้งความเสียหายที่เกิดจาก
บริการสาธารณะ และประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวด้วย 

 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ตาม 21 พบว่าการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือความต้องการของประชาชนอัน
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
สร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยสภาองค์กรชุมชนจะเป็นสื่อกลางในการรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ แล้ว
สภาองค์กรชุมชนเป็นผู้นําในการเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจกล่าวได้ว่า 
ตัวสภาองค์กรชุมชนเป็นเหมือนเวทีพูดคุย ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมออกแนวคิดการจัดการบริการ
สาธารณะ ปรึกษาหรือแนวทางแก้ไขให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถ
ร่วมตัดสินใจในการจัดสรรและตรวจสอบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น 
สภาองค์กรชุมชนตําบลบางเลนได้มีการรวบรวมรายช่ือประชาชนพ้ืนบ้านที่มีอยู่เดิม เสนอต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเลนในการเรียกร้องไม่ให้มีการทําถนนตัดผ่านชุมชนด้ังเดิม เพ่ืออํานวยความ
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สะดวกให้แก่ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรที่ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 ซึ่งต้องการสร้างถนนตัดผ่านชุมชนเดิมจะสร้าง
ความรําคาญให้แก่ชุมชนด้ังเดิมถ้ามีถนนตัดผ่าน เสียงการจราจรจะส่งผลก่อความเดือดร้อนกับชุมชน
ดังเดิม  ผลจากการที่สภาองค์กรชุมชนเป็นสื่อกลางในการเรียกร้องทําให้โครงการสร้างถนนได้ถูก
ยกเลิกไป 
 สภาองค์กรชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็งและ
สมาชิกองค์กรชุมชนรวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนด้วยการ
เช่ือมโยงสมาชิกในตําบลร่วมประชุมกัน มีการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ และ
สนับสนุนให้ชุมชนดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยจิตอาสา ดําเนินงานต่าง ๆ ด้วยตนเองให้มาก ส่งเสริม
การเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ประชาธิปไตยต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิ
ต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย 

 จากการศึกษาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ตามาตรา 21 พบว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนในตําบลเกิดความ
เข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชนรวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถพ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืน โดยสภาองค์กรชุมชนน้ัน ถูกจัดต้ังขึ้นก็เพ่ือสร้างรากฐานประชาธิปไตยของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง  มีระบบการจัดการตนเองโดยตนเอง ลดการรอการช่วยจากรัฐแต่เป็นการช่วยกันจัดการ
ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดและรวดเร็ว แต่จะไม่ใช้เป็นการทํางานซ้อนกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในทางกลับกัน ตัวสภาองค์กรชุมชนจะเป็นตัวเสริมการทํางานในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่
มีอํานาจในการทําได้  สภาองค์กรชุมชนมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาและมีส่วนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตน มีการจัดสวัสดิการในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือคนในชุมชนกันเอง ทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการจัดการตนเอง อาจกล่าวได้ว่าสภาองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนระบบ
ประชาธิปไตยทางตรงในชุมชนซึ่งนําพาความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชนทั้ง 
5 ชุมชนมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือคนในชุมชนของตนคนให้ได้รับสวัสดิการโดย
ครอบคลุม การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และสวัสดิการอ่ืนๆ ซึ่งมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น 

2 ปัญหาของสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดนนทบุรีในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ิน 
 ปัญหาเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินงานกล่าวคือ การต้ังงบประมาณในการ
ดําเนินงานได้รับการอนุมัติล่าช้า และถูกตัดงบประมาณในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ทําให้
การดําเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมหลายโครงการดําเนินการได้ไม่ต่อเน่ือง ปัญหาต่อมา คือ การไม่เป็น
ที่ยอมรับหน่วยงานราชการ เน่ืองจากหน่วยงานราชการยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสภาองค์กร
ชุมชน ทําให้ไม่สามารถมอบหน้าที่ได้เต็มที่และปัญหาความไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิกในสภาองค์กร
ชุมชนมีการแตกแยกทางความคิดของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนมีปัญหา ทําให้ต่างคนต่างคิด ทําให้เกิด
ความแตกแยกในการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นได้ ปัญหาดังกล่าว ทําให้สภาองค์กรชุมชนไม่
สามารถขับเคลื่อนประชาธิปไตยท้องถิ่นให้ประสบความสําเร็จได้ 
3 แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการ 
พัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุร ี
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 สภาองค์กรชุมชนควรรายงานผลและเสนอต่อพัฒนาชุมชนจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณของสภาองค์กรชุมชน เพ่ือให้การใช้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางต่อมา ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบถึงบทบาท หน้าที่ ผลงานของสภาองค์การ
ชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ท้องถ่ิน  การประชาสัมพันธ์สามารถกระทําผ่านสื่อต่าง  ๆเช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สภาองค์กรชุมชนต้องประชาคมร่วมกับประชาชนบ่อยครั้ง
และต้องเข้าคลุกคลีกับชุมชนให้มาก เพ่ือให้รับทราบปัญหาต่าง ๆ และกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ประชาธิปไตย ให้ชัดเจนได้ นอกจากน้ี สภาองค์กรชุมชนต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
ประชาธิปไตยเพ่ือให้ชุมชนได้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 

 
อภิปรายผล 

 1. ด้านบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
 พบว่า สภาองค์กรชุมนมีบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ทั้งด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ  ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
อย่างย่ังยืน ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการร่วมมือกัน
ในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ด้านการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและ
การพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอัน
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชนรวมตลอดทั้ง
ประชาชนท่ัวไปในตําบลสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีมุมมองว่าพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนฯยังมีจุดอ่อนด้าน
บทบาทหน้าที่ในสถานภาพทางกฎหมายท่ีถูกจํากัดไว้เพ่ือหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกับอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ครั้งยังดําเนินการยกกระบวนร่าง ซึ่งผู้แทนสภาองค์กรชุมชนกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องปรับแก้ไขร่าง เพ่ือไม่ให้ถูก
ต่อต้านจากกระทรวงมหาดไทย อันส่งผลให้พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีจุดอ่อนด้านสถานภาพทาง
กฎหมายดังน้ี 

1. การไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงส่งผลสภา
องค์กรชุมชนไม่สามารถเป็นตัวแทนดําเนินการใดๆตามกฎหมายได้ 

2. การไม่มีอํานาจหน้าที่โดยถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 21 ให้เป็นเพียง “ภารกิจ” 
3. การไม่มีงบประมาณเป็นของตนเองโดยต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนในการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆหรือการประชุมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งอาจทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
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4. การไม่มีบทบัญญัติ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับรองการมีพ้ืนที่ทาง
การเมืองของสภาองค์กรชุมชน 
 จากปัญหาดังกล่าว ทําให้สภาองค์กรชุมชนมีข้อจํากัดด้านตําแหน่งพ้ืนที่ทางการเมือง
(Positioning) ว่าจะทําอย่างไรให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการกําหนดนโยบายของ
ภาครัฐได้ เพราะทั้งน้ีไม่ได้มีกฎหมายฉบับใดได้บัญญัติให้การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นข้อบังคับใน
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของแต่ละภาคส่วนไว้แม้แต่พระราชบัญญัติฉบับน้ีก็ตาม 
 2 ด้านบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินของตําบล
ต่างๆในจังหวัดนนทบุรี 
 พบว่าการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขหรือความต้องการของ
ประชาชนต่อหน่วยงานในท้องถิ่น ทั้งน้ีข้อค้นพบจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นได้บทบาทของสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนอย่างชัดเจนคือสมาชิกสภาองค์กรชุมชนได้ดําเนินงานตามบทบาทของสภาองค์กร
ชุมชนคือทําหน้าที่เช่ือมโยงประสานกับกลุ่มหรือองค์กรชุมชนในตําบลเป็นสําคัญและเช่ือมประสาน
กับท้องถิ่นในลําดับรองลงมา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นสอดคล้องกับดารารัตน์ คํา
เป็ง(2554:53) ที่ศึกษาเร่ืองบทบาททางการเมืองภาคประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น:ศึกษากรณี
เฉพาะสภาองค์กรชุมชนตําบลนํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งพบว่า ทบทวนบทบาทหน้าที่
และสถานภาพทางปฏิบัติของสภาองค์กรชุมชนมีความสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอํานาจ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบ
ประชาธิปไตยทางตรง จะทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมการปกครองในทุกกระบวนการในท้องถิ่น 
 3 ด้านปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินของ
สภาองค์กรชุมชนของจังหวัดนนทบุรี 
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพบว่าสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนมี
ปัญหาในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการสร้างความเข้าใจให้คนในตําบล
ยอมรับสภาฯซึ่งถือว่าทําได้น้อย สอดคล้องกับสอรัฐ มากบุญ (2552:43) ศึกษาเรื่องกระบวนการ
ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ระบุว่าสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
นําเสนอรูปแบบระบบและวิธีการจัดการงานพัฒนาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สภาองค์กร
ชุมชนพ.ศ.2551 ได้เน่ืองจากพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนยังขาดความเข้าใจและยึดติดกับกระบวนทัศน์การพัฒนาตามแบบที่ดําเนินการอยู่
เดิม จึงมีความจําเป็นที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องผนึกกําลังในการ
สรรค์สร้างสภาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งมีคุณภาพ เพ่ือเป็นพลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปและ
สอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม(2554: 43) ระบุว่าปัญหาด้านการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลส่วน
ใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในความไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์การจดแจ้ง เพ่ือจัดต้ังชุมชนและสภา
องค์กรชุมชนตําบลโดยเฉพาะขั้นตอนการจดแจ้งซึ่งมีความจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องสภา
องค์กรชุมชนที่ผู้นําชุมชนทุกกลุ่มต้องประชาสัมพันธ์ในกลุ่มองค์กรชุมชนทุกกลุ่มทราบ รวมถึงปัญหา
ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตําบล ซึ่งผล
การศึกษาของโกวิทย์ พวงงาม (2554: 43) พบว่าผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากร
ขององค์การบริหารสวนตําบลหลายแห่งยังไม่ได้รับรู้ถึงการมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 
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2551 โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่รับรู้ถึงการมีสภา
องค์กรชุมชนเกิดข้ึนในพ้ืนที่และมีความเข้าใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถที่จะสนับสนุน
สภาองค์กรชุมชนได้เน่ืองจากสภาองค์กรชุมชนเองก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหรือ
อํานาจหน้าที่ของตัวเอง 
 4 แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย
ท้องถ่ินของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี 
 ด้านการบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชนตําบลพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของตําบล
ต่างๆในจังหวัดนนทบุรีพบว่าสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนมีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการ
บริหารจัดการในระดับมากที่สุดโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ
หน่วยงานท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในการทํางานด้านสภาองค์กรชุมชนตําบล เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตําบล
เน่ืองจากงบประมาณเป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญในการบริหารงานองค์กร ซึ่งหากมี
งบประมาณมีอยู่อย่างจํากัดก็จะต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างถูกวิธี เพ่ือให้งบประมาณที่
มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์และทําให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสภาองค์กรชุมชน เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น
ของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรีพบว่า สมาชิกสภาองค์กรชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสภาองค์กรชุมชน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีผู้ให้
คําแนะนํากับผู้นําและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลเก่ียวกับวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการทํางาน 
เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในการทํางานสภาองค์กรชุมชนพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ิน
ของตําบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรีพบว่า สมาชิกสภาองค์กรชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรส่งเสริมให้ผู้นํา
และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านสภาองค์กรชุมชนตําบล
ดังที่ได้มีการระบุประสบการณ์และปรับตัวจนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
 สรุปผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งน้ี อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้
เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน 
วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทําต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
   การทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนและให้คําปรึกษาแนะนําอย่างดี
ย่ิงจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปธาน  สุวรรณมงคล ทั้งในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและรองศาสตราจารย์  
ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาตรวจและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
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มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขารัฐศาสตร์ทุกท่านรวมไป
ถึงเพ่ือนเรียนรัฐศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน
และที่สําคัญย่ิงต้องกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ ที่ให้กําลังใจและสนับสนุนการศึกษา
เล่าเรียนมาโดยตลอด  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ประธานสภาองค์กรชุมชนและกรรมการ ตลอดท้ังผู้นําชุมชนทุกท่าน
ที่กรุณาอย่างย่ิงในการให้ข้อมูลเพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย  ข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน
ตําบลไทรม้า สภาองค์กรชุมชนตําบลบางเลน สภาองค์กรชุมชนตําบลพิมลราช สภาองค์กรชุมชน
ตําบลราษฎ์นิยม สภาองค์กรตําบลชุมชนบางขุนกอง ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการให้ข้อมูลและ
สละเวลาในการให้สัมภาษณ์ 
 ขอบพระคุณ คุณสมชัย  กําจรกิจบวร ที่กระตุ้นและให้คําแนะนําการทําวิทยานิพนธ์          
คุณนภารัตน์  กิตติรัตนมงคลและคุณอารีรัตน์ อินจ้อด ที่ประสารงานและอํานวยความสะดวก ทั้งการ
เรียนและการทําวิทยานิพนธ์ จนทําให้ผู้ศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จและสําเร็จการศึกษา 

  คุณค่าและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบูชาผู้มีพระคุณย่ิงคือ คุณพ่อ 
ด.ต สุชิน  ปลีคงและคุณแม่กฤษณา  ปลีคง ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ญาติพ่ีน้อง ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่าน ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาจนสําเร็จ
ตามความปรารถนาทุกประการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการ ความ

จงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความ
จงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 396 
คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก ความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญ
มาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้าง
สูง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
คําสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด,  คุณภาพบริการ,  ความจงรักภักดี 
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ABSTRACT 
This objectives of the study were to examine the marketing mix, service 

quality,and customers loyalty of commercial banks in Muaeng district area, Suratthani 
province, to study the relationship between marketing mix with customersloyalty of 
commercial banks in Muaeng district area, Suratthani province, and to explore the 
relationship between service quality with customersloyalty of commercial banks in 
Muaeng district area, Suratthani province. Data was collected by questionnaires from 
396  commercial banks customers at MuengSuratthani, Suratthani Province.  Statistics 
using to analyze the data are Frequency, Mean, Standard Deviation and Spearman 
Correlation Coefficient.  

The findings showed that the overall of marketing mix of commercial banks 
customers in Muaeng district area, Suratthani provincewas at high level. The overall of 
service quality of commercial banks customers in Muaeng district area, Suratthani 
province was at high level. The overall of the loyalty of commercial banks customers 
in Muaeng district area, Suratthani province was at high level. The relationship between 
marketing mix factors with customers loyalty to the commercial banks in Muaeng 
district area, Suratthani province, for overall was quite high positive correlation. The 
relationship between service quality with customers loyalty to the commercial banks 
in Muaeng district area, Suratthani province, for overall was quite high positive 
correlation with a statistically significant at the 0.01 level.       

 
Keywords: marketing mix, service quality, brand loyalty 

 
บทนํา 

 ธนาคารพาณิชย์จัดได้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีความสําคัญย่ิงของประเทศ ทั้งน้ีเพราะ
ธนาคารพาณิชย์น้ันถูกจัดได้ว่าเป็นแหล่งเงินกู้รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบัน
การเงินที่ให้บริการและมีหน้าที่สําคัญ (ภัทรา มหามงคล, 2554) เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าไม่เฉพาะด้านเงินฝากและสินเช่ือเท่าน้ัน หากแต่มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้ธนาคารสามารถเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ ขยายฐานข้อมูล รักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด และยังช่วยลดต้นทุนในการทํางาน ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมทางด้านการตลาด ที่เข้ามามี
บทบาทมากข้ึน โดยสร้างความสัมพันธ์และปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น (ณัฐดนัย ใจชน, 2555)  
 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูงข้ึน มีการนําแนวความคิดทางด้านการตลาดเข้ามา
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและลดปัญหาการพลาดโอกาสสําคัญในการขายข้ามฐานลูกค้าที่มี



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

367 

อยู่ การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของชนช้ันกลางในตลาดเกิดใหม่รวมกับช่องทางดิจิตอลทําให้ง่ายต่อการ
ซื้อบริการ สร้างโอกาสมากที่จะขายให้ลูกค้ารายใหม่ ในทางกลับกันก็เป็นเรื่องง่ายที่ลูกค้ารายเดิมจะ
เปลี่ยนใจไปใช้บริการจากธนาคารอ่ืน (Bain and Company. 2013) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการ
แข่งขันทางการตลาดกันสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญ
กับการใช้งานเทคโนโลยี เพ่ือความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความฉับไวในการรับข้อมูลข่าวสาร 
(สิทธิพันธ์ ทนันไชย, 2554) แต่ธนาคารแต่ละแห่งยังประสบปัญหา การแข่งขันจากคู่แข่งทาง
การตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาในด้านการให้บริการ เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าซึ่ง
นําไปสู่ความจงรักภักดี และให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่เข้ามาใช้บริการและทําธุรกรรมทางการเงินกับ
ธนาคาร จึงทําให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีนโยบายในการปรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการให้บริการให้สูงข้ึน เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้เป็นอย่างดี และนําไปสู่ความ
จงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร (เขมกร เข็มน้อย, 2554) 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาด คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เน่ืองจากมีการแข่งขันทางการตลาดสูงในปัจจุบัน จึงมีความต้องการจะศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งสามารถทราบถึงส่วนประสม
ทางการตลาด ทราบถึงคุณภาพบริการ ทราบถึงความจงรักภักดี ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดี ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความ
จงรักภักดี และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี คิดค้น
บริการใหม่ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์ของธนาคาร จัดทําแผนการตลาดได้เหมาะสมตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการด้านการเงิน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการ ความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการ

ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดี ของ

ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร

พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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วิธีการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์

ธานี ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน โดยมี 11 ตําบล จากสถิติจํานวนประชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 
2558 จํานวนประชากรรวม 176,306 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Cochran (อ้างถึง

ใน ยุทธ ไกยวรรณ์. 2550 : 154-155) สามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้ดังน้ี 

n		 		
P 1 P Z 		

d
 

 เมื่อ n  คือ  จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

P  คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ 

         ผู้วิจัยได้กําหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่มเท่ากับ 0.5 

  Z  คือ  ค่าความเช่ือมั่นที่กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทาทางสถิติ ซึ่งในการ 

วิจัยคร้ังนี้กําหนดให้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 1.96 

d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดให้ 

มีค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 0.05  

 ดังน้ัน เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ ดังน้ี 

n		 		
0.5	 1 0.5 1.96

0.05
 

   n = 384.16 คน  

    จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 384.16  ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจํานวนตัวอย่าง
เป็นจํานวน 396 ราย เพ่ือเป็นการลดความคลาดเคลื่อน ทําให้ข้อมูลน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น  

 การสุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยทําการคัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม

ประชากรตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
ออกเป็น 11 กลุ่ม โดยรายละเอียดการแบ่งกลุ่มดังกล่าวสามารถนําเสนอในรูปแบบตาราง ดังตารางที่ 
1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
กลุ่มที่ ตําบล จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 ตลาด 28,002 36 
2 มะขามเต้ีย 73,741 36 
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3 วัดประดู่ 15,881 36 
4 ขุนทะเล 12,973 36 
5 บางใบไม้ 3,505 36 
6 บางชนะ 3,072 36 
7 คลองน้อย 3,680 36 
8 บางไทร 1,859 36 
9 บางโพธ์ิ 1,794 36 
10 บางกุ้ง 27,753 36 
11 คลองฉนาก 4,046 36 

รวม 176,306 396 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้ง น้ี แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีลักษณะเป็นการสํารวจรายการ (Check List)  ได้แก่  เพศ  
อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ของธนาคารพาณิชย์ 
จํานวน  7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) ตาม
ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และกําหนดเกณฑ์สําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 

     ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 
     ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
     ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ปานกลาง 
     ระดับคะแนน 2 หมายถึง  น้อย 
     ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ, 2554 : 156-157) 
คะแนนเฉล่ีย 4.20–5.00 หมายถึง ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.40–4.19 หมายถึง ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.60–3.39 หมายถึง ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.80–2.59 หมายถึง ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.79 หมายถึง ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพบริการ ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 5 ด้าน  คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  ด้านความเช่ือถือ  
ด้านการตอบสนอง  ด้านความเช่ือมั่น  และด้านการเอาใจใส่ โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 
(Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และกําหนดเกณฑ์สําหรับแปล
ความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 

     ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 
     ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
     ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ปานกลาง 
     ระดับคะแนน 2 หมายถึง  น้อย 
     ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ, 2554 : 156-157)      
คะแนนเฉล่ีย 4.20–5.00 หมายถึง ความสําคัญคุณภาพบริการระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.40–4.19 หมายถึง ความสําคัญคุณภาพบริการระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.60–3.39 หมายถึง ความสําคัญคุณภาพบริการระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.80–2.59 หมายถึง ความสําคัญคุณภาพบริการระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.79 หมายถึง ความสําคัญคุณภาพบริการระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2 ด้าน  คือ ด้านการซื้อซ้ํา และด้านการแนะนําบอกต่อ 
โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
และกําหนดเกณฑ์สําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  น้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2554 : 156-157) 

    คะแนนเฉล่ีย 4.20–5.00 หมายถึง ความสําคัญความจงรักภักดีระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.40–4.19 หมายถึง ความสําคัญความจงรักภักดีระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.60–3.39 หมายถึง ความสําคัญความจงรักภักดีระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.80–2.59 หมายถึง ความสําคัญความจงรักภักดีระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.79 หมายถึง ความสําคัญความจงรักภักดีระดับน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
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1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  แล้วนําผลการศึกษามา
สร้างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากน้ันนําไปแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 

3. นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา เพ่ือให้ได้ข้อคําถามที่มีความเท่ียงตรงและมีความสมบูรณ์ และนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําเสนอต่อประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC )  

4. คัดเลือกข้อความท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปมาใช้ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.60 
-1.00 

5. นํ าแบบสอบถาม ท่ีผ่ านการตรวจของผู้ เ ช่ี ยวชาญแล้ ว  ให้ อาจาร ย์ที่ ป รึกษา                     
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี จํานวน 30  คน  เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค นํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเลือกตอบ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติความถี่ คิดเป็นค่าร้อยละ   
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของคุณภาพการให้บริการ ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ ในเขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี  ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S 
 5. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาด กับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน(The Spearman Rank 
Difference Method) 
 6. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพบริการกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุ
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ราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน(The Spearman Rank Difference 
Method) 
 เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กําหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 144) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61-.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41-.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .20- .41 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างตํ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตํ่ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ใช้บริการธนาคาร

พาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ให้ความสําคัญต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความสําคัญมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพบริการ ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ให้ความสําคัญต่อคุณภาพบริการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับ
ความสําคัญมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
รองลงมา ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านความเช่ือมั่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ให้ความสําคัญต่อความจงรักภักดี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับ
ความสําคัญมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ด้านการซื้อซ้ํา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 
และรองลงมาด้านการแนะนําบอกต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวม
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกและอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมพบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับ
ความสาํคญั 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านกระบวนการ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

3.92 
3.69 
3.93 
3.75 
3.83 
3.88 
3.88 

0.61 
0.70 
0.63 
0.69 
0.71 
0.65 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.84 0.54 มาก 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
 

คุณภาพบริการ X  S.D. ระดับ
ความสาํคญั 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  
ด้านความเช่ือถือ  
ด้านการตอบสนอง  
ด้านความเช่ือมั่น  
ด้านการเอาใจใส่ 

3.91 
3.92 
3.82 
3.87 
3.80 

0.62 
0.67 
0.67 
0.67 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.86 0.58 มาก 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
 

ความจงรักภักดี X  S.D. ระดับ
ความสาํคญั 
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ด้านการซื้อซ้ํา  
ด้านการแนะนําบอกต่อ  

3.85 
3.82 

0.75 
0.78 

มาก 
มาก 

รวม 3.84 0.72 มาก 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

   สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการกับความ

จงรักภักดี สามารถสรุปผลการวิจัยที่ได้ดังน้ี วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพบริการ ความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดี ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 396 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวมอยู่
ในระดับสําคัญมาก คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 อภิปรายผลการวิจัย 

ส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสําคัญ
ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับความสําคัญมาก โดยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา 
ตามลําดับ สอดคล้องกับมลฤดี คงกระพันธ์ (2556) ศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านราคา(อัตราดอกเบ้ีย) ด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับปาน สอดคล้องกับภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า
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ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย์ไทยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดผู้ใช้บริการให้ความสําคัญในระดับมาก ส่วนในรายด้านสูงที่สุด คือด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย รองลงมา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลําดับ 

คุณภาพบริการ ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสําคัญต่อคุณภาพ
บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับความสําคัญมาก 
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านความเช่ือถือ ด้านความ
เช่ือมั่น ด้านการตอบสนอง และด้านการเอาใจใส่ สอดคล้องกับกฤษณรักษ์ ศรีขาว (2555) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการกับการสร้างความจงรักภักดีของธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการอยู่ในระดับมาก ด้านความน่าเช่ือถือของบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าในระดับมากที่สุด และด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้าในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2558) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อการใช้บริการผ่านคุณภาพ
การให้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า
ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความคิดเห็นของลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ถูกต้อง จัดอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
สอดคล้องกับ  สุปราณี ศรีรัตนะ. (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความ
จงรักภักดีของผู้ให้บริการที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดี : กรณีสํานักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์
ไทยแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกด้าน 

ความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสําคัญต่อความ
จงรักภักดี ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับความสําคัญ
มาก โดยด้านการซื้อซ้ํา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาด้านการแนะนําบอกต่อ สอดคล้องกับ
พรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคาร
กรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีความ
จงรักภักดีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เน่ืองจากผู้บริโภค
ได้รับรู้ถึงการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ก่อให้เกิดความประทับใจที่จะใช้ สอดคล้องกับเขมกร 
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เข็มน้อย (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่าความจงรักภักดีของ
ลูกค้าต่อธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ลูกค้า
ธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาครให้ความสําคัญในด้านคุณสมบัติของบริษัทมากที่สุด ให้
ความสําคัญในด้านบุคลิก ตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในด้านการ
ไว้วางใจในตราสินค้าน้อยที่สุด สอดคล้องกับมลฤดี คงกระพันธ์. (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด 
(มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าส่วนลูกค้ามีระดับความคิดเห็นด้าน
ความจงรักภักดีในเรื่อง ปัจจุบันมีการใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเน่ือง การมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ
จากธนาคารเพ่ิมขึ้น การแนะนาบริการธนาคารกรุงเทพให้กับบุคคลอ่ืน และการมีความผูกพันและ
ความสัมพันธ์อันดีกับธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในเรื่องถ้าไม่มีบริการด้านใดที่ต้องการ จะ
รอจนกว่ามีบริการน้ันโดยไม่ไปใช้บริการธนาคารอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับพรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ (2553) ได้ทําการศึกษา
เรื่องความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ความพึงพอใจรวม คุณค่าที่
รับรู้ ความเช่ือมั่น ความผูกพันด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีของผู้บริโภค ที่มีต่อธนาคาร
กรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับมลฤดี คงกระ
พันธ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
ที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าทัศนคติด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
สอดคล้องกับ วริศรา ดีคล้าย (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร กรณีศึกษา : ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ด้านการ
ใช้บริการซ้ํามีการให้บริการที่ดีของพนักงานทําให้ท่านมาใช้บริการที่บ่อยขึ้น ด้านความอ่อนไหวต่อ
อัตราดอกเบ้ียในอนาคตหากผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียลดลง จะยังคงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของธนาคารต่อไป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่าคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับค่อนข้างสูงกับความจงรักภักดี ทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับฉัตร
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ขวัญ พูลเพ่ิม (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความ
ภักดีในการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาหนองแขม การศึกษาพบว่าการรับรู้
คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านคุณภาพพนักงานมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับ ได้แก่ ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านคุณภาพระบบงาน ด้านการจัดสถานที่ 
และน้อยที่สุดด้านการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก สอดคล้องกับปิยพงศ์ พู่วณิชย์ (2556) ได้
ทําการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าที่มี
ผลต่อความไว้วางใจและความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สอดคล้องกับ Khan and Fasih (2014) ได้ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการ
และความจงรักภักดีของลูกค้าในการบริการธนาคาร ผลการศึกษาคุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านสิ่งที่มองเห็นในการบริการ ด้านความเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการรับประกัน และด้านการ
เอาใจใส่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกพบว่ากับความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร  
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บทคัดย่อ 

 จากความต้องการทําความเข้าใจผู้พิการทางสายตาในการดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 
in the Dark) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue 
in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตา 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากชมนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark)” ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตา 3) เพ่ือศึกษาเพศและอายุที่มีบทบาทต่อการรับรู้สื่อ
นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 4) เพ่ือศึกษาภูมิหลังของสถานที่ต่างๆใน
ชีวิตประจําวันมีผลต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” เพ่ือให้
นิทรรศการสามารถปรับปรุงเน้ือหาและรูปแบบการจัดนิทรรศการได้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การรับรู้ของผู้เข้าชมนิทรรศการได้มากข้ึน โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในนิทรรศการ 
จํานวน 4 คน รวมทั้งเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปจํานวน 300 
คน และผู้พิการทางสายตา 100 คน 
 โดยผลการวิจัย พบว่า เน้ือหานิทรรศการส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของกลุ่มบุคคลทั่วไป โดย
เกิดการรับรู้ทันทีที่เข้าไปอยู่ในที่มืด ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลทั่วไปไม่คุ้นชินจากการสูญเสียประสาทสัมผัส
ทางด้านการมองเห็นอย่างกะทันหัน ส่วนผู้พิการทางสายตา เข้าใจเน้ือหาของนิทรรศการเป็นอย่างดีแม้
จะไม่เคยเข้าชมนิทรรศการ นอกจากน้ียังพบว่าผู้เข้าชมนิทรรศการใช้ประสาทสัมผัสทางการสัมผัสและ
การได้ยินมากที่สุดเมื่อสูญเสียประสาททางการมองเห็น 
 
คําสําคญั: ผู้พิการทางสายตา, นิทรรศการบทเรียนในความมืด, ผู้เข้าชมนิทรรศการ, ประสาทสัมผสั, 
ความคิดเห็น, การรับรู้  
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ABSTRACT 
 According to desire to understand blind people on their daily living, this 
research on Perception and Opinions towards Dialogue in the Dark was conducted aiming 
4 purposes, which are 1) To study on general people and blind people perception of 
Dialogue in the Dark. 2) To study on visitors, general people and blind people opinions, 
have an effect on Dialogue in the Dark. 3) To study on gender and age of visitors have 
an effect on Dialogue in the Dark. 4) To study on visitor’s background knowledge have 
an effect on Dialogue in the Dark. For further development on content leading to 
improved efficiency and appropriateness towards perception of visitors. This research 
was conducted in the form of qualitative research and quantitative research and 
obtained data through in-depth interview with 4 executives and staffs of the exhibition 
as well as through questionnaires responded by 300 visitors who are normal people and 
100 visitors who are blind. 
 The results showed that the content of the exhibition had more impact to 
general people, i.e., they could perceive the feeling of blind people immediately once 
they were in dark areas of the exhibition. This was considered as unfamiliar situation of 
general people because they had to lose their vision at once. For blind people, they 
could understand the content of the exhibition well although they had never 
participated in this kind of exhibition. Moreover, it was also found that visitors used their 
senses on touching and hearing in the highest level after losing their vision.  
  
Keywords: blind people, Dialogue in the Dark exhibition, visitor, sense, opinion, 
perception  
 

บทนํา 
  จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทําให้ทราบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรผู้พิการ
ทางการมองเห็นที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจําตัวคนพิการทั้งสิ้น 165,082 คน คิดเป็นร้อยละ 11.06 
ของประชากรผู้พิการท้ังหมดทั่วประเทศ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของประสาทสัมผัสทางร่างกายจึงเกิดแนวคิดการเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์  จึง
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขนาดเล็กที่อาคารจามจุรีสแควร์ โดยติดต่อซื้อลิขสิทธ์ิกับนักธุรกิจชาว
เยอรมันเพ่ือนํามาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นนิทรรศการถาวร โดยทําสัญญาปีต่อปี เสียค่าลิขสิทธ์ิปีละ 
800,000 บาท ปัจจุบันมีนิทรรศการทั้งช่ัวคราวและถาวรใน 160 เมือง 35 ประเทศทั่วโลก 
 นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ถือเป็นส่วนหน่ึงในพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เป็นสื่อกลางเช่ือมต่อระหว่างคนทั่วไปกับผู้พิการทางสายตา เน้นการใช้ประสาทสัมผัสการ
รับรู้ทั้ง 4 ได้แก่ การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ยกเว้นการมองเห็น เน่ืองจาก
นิทรรศการน้ีผู้เข้าชมจะต้องอยู่ในความมืดนานถึง 1 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นจุดเด่นของนิทรรศการที่ทําให้ผู้เข้า



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

382 

ชมสามารถเข้าถึง และเข้าใจโลกของผู้พิการทางสายตาได้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ี นิทรรศการฯต้ังถาวรอยู่ภายใน
จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ช้ัน 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 600 ตาราง
เมตร เปิดให้เข้าชมรอบละ 8 คน ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ผู้ใหญ่ราคา 90 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 
ราคา 50 บาท ต้ังแต่เวลา 11.00 น.-18.00 น. ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยสะดวกด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะประเภทรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน  
 ถึงแม้ว่านิทรรศการ “บทเรียนแห่งความมืด (Dialogue in the Dark)” จะได้รับความนิยมจาก
บุคคลทั่วไปอย่างมากเน่ืองจากเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สําหรับบุคคลทั่วไป แต่ต้ังแต่เปิด
ดําเนินการนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการ
ทดสอบว่า นิทรรศการที่จัดขึ้นในประเทศไทยมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ 
รวมถึงนิทรรศการดังกล่าวน้ันได้ให้ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา การรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อสื่อนิทรรศการ  “บทเรียนใน
ความมืด (Dialogue in the Dark)” เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงนิทรรศการต่างๆ ให้สมจริงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการย่ิงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของ
บุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากชม
นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 3.เพ่ือศึกษาเพศและอายุที่มีบทบาทต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด 
(Dialogue in the Dark)” 
 4.เพ่ือศึกษาภูมิหลังของสถานที่ต่างๆในชีวิตประจําวันมีผลต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ 
“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อนิทรรศการ  “บทเรียน
ในความมืด (Dialogue in the Dark)”ในครั้งน้ี ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
รูปแบบของการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จํานวน 4 คน โดยสนทนาตามประเด็นที่อยู่
ภายใต้กรอบการวิจัย แล้วจึงนํามาวิเคราะห์เน้ือหา ในประเด็นแนวคิด รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการ
จัดนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้บริหารและบุคลากร รวมท้ังหมด 4 คน 
ดังน้ี  
 1.นายชนินทร วรรณวิจิตร    ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองประสานงาน 

โครงการ, รักษาการผู้อํานวยการสํานักโครงการ
พิเศษ 

    2.นายอุดม อ่อนนาเลน   ตําแหน่ง วิทยากรอาวุโส (Master Guide) 
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      ประสบการณ์การทํางาน 6 ปี อายุ 37 ปี 
   3.นายจินตนาการ สกุลรัตน์ภรณ์   ตําแหน่ง วิทยากร (Guide) 
      ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี อายุ 25 ปี 

  4.นายวิสุทธ์ิ จริงมีสุข    ตําแหน่ง อาสาสมัคร 
    ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี อายุ 29 ปี 

 ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบของการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จํานวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดต้ังแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.
2559 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเลือกเฉพาะผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ โดย
แบ่งสัดส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
โดยให้เจ้าหน้าที่ประจํานิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จัดจํานวนผู้เข้าชมให้
ได้ตามกําหนด คือ บุคคลทั่วไป จํานวน 300 คน และผู้พิการทางสายตา จํานวน 100 คน แล้วจึงนํามา
วิเคราะห์ความคิดเห็นที่ผู้เข้าชมท้ังบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตามีต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ
“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)”ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) เพ่ือให้ได้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 
Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 วัตถุประสงคท์ี่ 1 การรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 
ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 จากการสัมภาษณ์ คุณชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการและ
รักษาการผู้อํานวยการสํานักโครงการพิเศษ พบว่าการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด 
(Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตาส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปมากกว่า 
ด้วยแนวคิดนิทรรศการที่เน้นให้บุคคลท่ัวไปทุกคนเข้ามาสัมผัสโลกของผู้พิการทางสายตาผ่านการ
จําลองสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน แต่สร้างอุปสรรคให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้เลย เมื่อผู้เข้าชม
สูญเสียการรับรู้ทางการมองเห็น ก็จะเริ่มใช้การรับรู้อ่ืนๆ เช่นการสัมผัส การดมกลิ่น การลิ้มรส เข้ามา
ช่วยให้สามารถทําความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งแนวทางการบริหารจัดการยังครอบคลุม
ถึงผู้พิการประเภทอ่ืนๆที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อาทิ ผู้ที่ใช้วีลแชร์ก็สามารถเข้าชมได้ 
โดยจะมีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาดูแลอย่างใกล้ชิด 
 ด้านบุคลากรที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่างนายอุดม อ่อนนาเลน วิทยากรอาวุโส หรือ มาสเตอร์
ไกด์นําชมนิทรรศการยอมรับว่า บทบาทของตนเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเกิดการรับรู้ได้ง่ายข้ึน 
เน่ืองจากได้รับการฝึกฝนตนเองให้คุ้นชินกับสถานการณ์จําลองภายใน และยังเป็นผู้พิการทางสายตา
โดยตรงอีกด้วย ดังน้ัน จึงช่วยผู้เข้าชมได้มาก ทั้งการแนะนํานิทรรศการ นําชม และตอบคําถามที่ผู้เข้า
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ชมสงสัย ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นวิทยากรก็ต้องผ่านการคัดเลือกโดยวิทยากรอาวุโส ซึ่งดู 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
ทัศนคติ อุปนิสัย และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก
ชมนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 จากการสัมภาษณ์นายจินตนาการ สกุลรัตน์ภรณ์ วิทยากร หรือ ไกด์ในเรื่องความคิดเห็นที่ผู้
เข้าชมมีต่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด(Dialogue in the Dark)” น้ันพบว่า ผู้พิการทางสายตาอยู่
แล้วจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมาก แม้จะไม่คุ้นชินตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์แต่ก็ไม่พบว่าเป็นอุปสรรคใดๆ
ระหว่างเข้าชมนิทรรศการ แต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางสายตาก็จะมีความระมัดระวังและไว
ต่อประสาทสัมผัสต่างๆมากขึ้น และรู้สึกได้ว่าบุคคลทั่วไปเข้าใจโลกของผู้พิการทางสายตามากขึ้น ถือ
เป็นการลดช่องว่างระหว่างบุคคลทั่วไปและคนพิการได้อย่างชัดเจน “ตรงนี้ก็จะเป็นพ้ืนที่ที่จะคอยเพ่ิม
ความเข้าใจสร้างความเข้าใจให้กับ Visitor ตรงน้ันด้วย อยู่ที่ว่าเขาจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัว 
Visitor ของแต่ละกลุ่ม” 
 ในส่วนผลตอบรับโดยภาพรวมท่ีไกด์ได้รับจากประสบการณ์ของตนเองพบว่า ผู้เข้าชม
นิทรรศการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังเข้าชมมาก เพราะนอกจากจะเกิดความเข้าใจผู้พิการทาง
สายตาเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ประโยชน์จากนิทรรศการบทเรียนในความมืดยังช่วยทําให้ผู้เข้าชมได้ฝึกการใช้
ประสาทสัมผัสส่วนอ่ืนๆมากขึ้นนอกเหนือไปจากการมองเห็น เน่ืองจากโดยปกติคนเราจะใช้การ
มองเห็นส่งสัญญาณไปที่สมอง เพ่ือให้สมองควบคุมกล้ามเน้ือส่วนต่างๆของร่างกาย ดังน้ัน ประสาท
สัมผัสอ่ืนๆจึงไม่ค่อยได้ใช้งาน 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพศและอายุที่มีบทบาทต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด 
(Dialogue in the Dark)” 
 จากการสัมภาษณ์นายอุดม อ่อนนาเลน วิทยากรอาวุโส หรือ มาสเตอร์ไกด์ พบว่า เพศและ
อายุไม่ได้มีบทบาทต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” จากผล
ตอบรับภายหลังเข้าชมนิทรรศการที่ วิทยากรอาวุโสรับรู้ได้ด้วยตนเองจากผู้เข้าชมน้ัน ผู้เข้าชม
นิทรรศการจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการรับรู้และภูมิหลังเดิม เพศและ
อายุมีส่วนเพียงเล็กน้อยที่แสดงออกมาตามบุคลิกของแต่ละเพศ อย่างไรก็ตามผู้ชมส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจที่มากขึ้น “สําหรับมุมมองของผมนะ ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะมีความอ่อนไหวและเกิดการรับรู้ได้
เร็วกว่าผู้ชาย แต่อายุไม่มีผลเท่าไหร่ แต่ผู้เข้าชมผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้าถามไกด์ผู้ชาย อาจจะเขินหรือ
สงสารผมก็ไม่แน่ใจ แต่ผมอยากให้ถามนะ ผมว่ามันเป็นการสร้างความเข้าใจทุกๆเร่ืองเลย  ทุกเรื่องเลย
นะครับไม่ใช้เฉพาะว่าเร่ืองทั่วไปในสังคม  แม้แต่เรื่องส่วนตัวเก่ียวกับคนตาบอด ก็จะถูกเฉลย เมื่อเขา
ถามว่า คนตาบอดคุณทําอาหารได้อย่างไร คุณรีดผ้าได้ยังไง คุณกวาดห้องถูห้องได้ยังไง ทั้งหมดจะถูก
เฉลยโดยคนตาบอดเอง” นอกจากน้ียังมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าชมอีกหลายคนที่ยอมรับว่าเกิดความ
เข้าใจในการดํารงชีวิตของผู้พิการ และในอนาคตก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อพบเห็นในสถานที่ต่างๆ 
แต่ก็มีบางส่วนที่เกิดความรู้สึกสงสารเมื่อได้รับการเฉลยว่าไกด์เป็นผู้พิการ บ้างก็ยังคงรู้สึกว่าผู้พิการมี
ลักษณะที่ด้อยกว่าคนปกติอยู่ดี “ผมคิดว่า ถ้าสังคมไทยมันจะเปลี่ยนได้มันต้องเริ่มจากเด็ก เพราะเด็ก
เป็นวัยซึมซับง่ายแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว เพราะเขายังเด็ก
อยู่” อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้พิการต้องการจริงๆ กลับไม่ใช่ความรู้สึกเวทนาสงสาร หากแต่เป็นทัศนคติที่ดี
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ในการมองเห็นศักยภาพคนพิการ และให้โอกาสในการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในสังคม แต่ก็มีการ
ขอร้องให้คนปกติช่วยเหลือบ้างในบางกรณี  
 ด้านนายวิสุทธ์ิ จริงมีสุข อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าชมนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืด เปิดเผยว่าทางนิทรรศการจะมีกฎมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยและคัดผู้ที่เหมาะสมเข้าชม
นิทรรศการ หากผู้เข้าชมเป็นเด็กอายุระหว่าง 5-10 ขวบ จะต้องเข้ารับการทดสอบก่อนว่าสามารถเข้า
ชมนิทรรศการได้หรือไม่ ด้วยการเข้าไปนั่งในห้องมืดประมาณ 2-3 นาที เพ่ือทดสอบว่ามีอาการกลัว
หรือไม่ หากกลัวก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม และอาจต้องรอให้โตกว่าน้ีประมาณ 2 ปี “เด็กๆน่ีบาง
คนพ่อแม่พามา เห็นมืดๆก็จะร้องไห้แล้ว แต่บางคนเข้าไปก่อนถึงรู้สึกกลัว เพราะมองไม่เห็นพ่อแม่ เราก็
ต้องใช้วิธีทดสอบให้ลองยืนอยู่ที่ทางเข้าในมุมมืดๆราว 2-3นาที ถ้าเขากลัวเราก็ให้เข้าไม่ได้ ส่วนผู้ใหญ่
บางคนก็จะเป็นโรคความดันเหมือนอยู่ในที่มืดนานๆก็จะไม่เหมาะกับสภาพร่างกาย แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจ
ด้วยบางคนอาจจะกังวลมากเกินไป จนไม่สามารถอยู่ได้” และหากใครไม่ไหวขึ้นมากลางคัน ก็สามารถ
แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือขอออกมาได้  ในกรณีถัดมาหากพบว่าผู้เข้าชมมีความพิการขาก็จะมีบริการรถเข็น 
และเพ่ิมจํานวนไกด์เพ่ือช่วยดูแล ทั้งหมดน้ีเป็นมาตรการสําคัญเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้
เข้าชมนิทรรศการ  
 วัตถุประสงค์ที่ 4 ภูมิหลังของสถานที่ต่างๆในชีวิตประจําวันมีผลต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ 
“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 
 จากการสัมภาษณ์ คุณชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการและ
รักษาการผู้อํานวยการสํานักโครงการพิเศษ พบว่า ในแง่ของการรับรู้ที่จะช่วยให้การชมนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด(Dialogue in the Dark) มีประสิทธิภาพ การมีประสบการณ์หรือภูมิหลังที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์จําลองต่างๆในนิทรรศการ จะช่วยให้ผู้ เข้าชมเกิดความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
“สถานการณ์จําลองทั้ง 7 สถานการณ์ล้วนแล้วแต่มาจากชีวิตประจําวัน อย่างเช่น สวนสาธารณะ 
ร้านอาหาร การน่ังรถตุ๊กตุ๊ก ที่นับเป็นจุดแตกต่างกับนิทรรศการบทเรียนในความมืดในประเทศต่างๆ 
เน่ืองจากเราใส่อัตลักษณ์ความเป็นไทยลงไปด้วย ซึ่งการรับรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ชมชาวไทยจะเห็นได้ชัดเจน 
เพราะเขารู้ว่าน้ีคือรถตุ๊กตุ๊ก ทั้งที่สัมผัสคานเหล็กตรงประตูทางขึ้นเท่าน้ันเอง หรือย่ิงมั่นใจเมื่อได้เข้าไป
น่ังและได้ยินเสียงสตาร์ทรถ” จากประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมมีมาก่อนเข้าชมนิทรรศการ เมื่อได้เข้ามา
สัมผัสบรรยากาศภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืด ประสบการณ์หรือภูมิหลังเหล่าน้ันจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ได้รวดเร็ว ซึ่งก็ไม่ได้ยากเพราะเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว อีกทั้ง
ยังมีรถตุ๊กตุ๊กสะท้อนอัตลักษณ์ไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการบทเรียนในความมืดด้วย 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ช้ีให้เห็นว่าผู้ที่เข้าชมนิทรรศการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
2559 บุคคลทั่วไปมีเพศชายและเพศหญิงในจํานวนเท่ากัน อายุเฉลี่ย 15 ปี อยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปีมาก
ที่สุด และจากสถานการณ์จําลอง 7 สถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่จัดขึ้นภายในนิทรรศการ ผู้เข้าชม
ประเภทบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับห้องรับแขกมากที่สุด 
 ส่วนผู้พิการทางสายตามีจํานวนเพศชายเข้าชมมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย อายุเฉลี่ย 17 ปี 
อยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปีมากที่สุด และจากการจําลอง 7 สถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่จัดขึ้นภายใน
นิทรรศการ ผู้เข้าชมประเภทผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับห้องรับแขกและร้านอาหาร
มากที่สุด 
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 วัตถุประสงค์ที่ 1 การรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 
ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 ด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทางหู (การได้ยิน) ประสาทสัมผัสทาง
จมูก(การได้กลิ่น) ประสาทสัมผัสทางลิ้น(การลิ้มรส) และประสาทสัมผัสทางอวัยวะสัมผัส(ร่างกาย) ขณะ
ชมสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทาง
สายตาจากสถานการณ์จําลอง 7 สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน อันได้แก่ ห้องรับแขก สวนสาธารณะ ริม
ทางเท้าบนถนน ร้านค้าริมทางเท้า การเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊ก คอนเสิร์ต และร้านอาหาร พบว่าบุคคล
ทั่วไปส่วนใหญ่มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหู(การได้ยิน)และอวัยวะสัมผัส(ร่างกาย)ทันที่ที่เข้าสู่
นิทรรศการบทเรียนในความมืด จากน้ันจึงมีการรับรู้ทางจมูก(การได้กลิ่น) และมีการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทางลิ้น(การลิ้มรส)ในสถานการณ์จําลองร้านอาหารซึ่งมีการทดลองให้ซื้ออาหารและทานในความ
มืดจริงๆ ส่วนผู้พิการทางสายตามมีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหู(การได้ยิน) อวัยวะสัมผัส(ร่างกาย)
และจมูก(การได้กลิ่น)ใกล้เคียงกัน 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก
ชมนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา 
 โดยภาพรวมบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมหลังจากชมนิทรรศการ 
“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” มีค่าเฉล่ีย 4.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า 
สภาพแวดล้อมในนิทรรศการเอ้ือต่อการใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์นําทาง และความคิดเห็นว่า การ
จําลองสถานที่ต่างๆของนิทรรศการทําได้สมจริง มากที่สุด เท่ากัน มีค่าเฉล่ีย 4.23 ถือว่ามีความคิดเห็น
ในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น สภาพแวดล้อมในนิทรรศการเหมาะสมต่อการเรียนรู้โลกของผู้
พิการทางสายตา มีค่าเฉลี่ย 4.11 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง และประเด็น เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา
เบ้ืองต้นในการเข้าชมนิทรรศการได้ละเอียดถูกต้องน้อยที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.79 ถือว่ามีความคิดเห็นใน
ระดับสูง 
 ส่วนภาพรวมบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชม“บทเรียนใน
ความมืด (Dialogue in the Dark)” มีค่าเฉล่ีย 4.06 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหา
ที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า นํา
ประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อและแนะนําคนอ่ืนให้มาชมนิทรรศการ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 ถือว่ามี
ความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น เข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.26 
ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก และประเด็น เน้ือหาสอดคล้องกับระยะเวลาที่เข้าชม น้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.51 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง 
 ในขณะที่ภาพรวมผู้พิการทางสายตามีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมหลังจากเข้าชม
นิทรรศการบทเรียนในความมืด มีค่าเฉล่ีย 4.14 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มี ต่อ
สภาพแวดล้อมหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า 
สภาพแวดล้อมในนิทรรศการเอ้ือต่อการใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนๆนอกเหนือจากการมองเห็น มากที่สุด 
เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.64 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น สภาพแวดล้อมใน
นิทรรศการเอ้ือต่อการใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์นําทาง มีค่าเฉล่ีย 4.61 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง
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มาก และประเด็น การสร้างบรรยากาศสําหรับการเข้าชมนิทรรศการส่งเสริมให้เกิดความสนใจเรียนรู้ 
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.17 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 ส่วนภาพรวมผู้พิการทางสายตามีความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชม
นิทรรศการบทเรียนในความมืด มีค่าเฉล่ีย 4.32 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาที่
นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูงมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เข้าใจผู้
พิการทางสายตามากขึ้น มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ 
ประเด็น มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และประเด็น นําประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อและแนะนําคนอ่ืน
ให้มาชมนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ย 4.57 เท่ากัน ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก และประเด็น เน้ือหา
สอดคล้องกับระยะเวลาที่เข้าชม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.82 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพศและอายุที่มีบทบาทต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด 
(Dialogue in the Dark)” 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 เพศที่แตกต่างกันของบุคคลทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้า
ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของบุคคลทั่วไป จําแนกตามเพศ 
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 150 4.01 0.315 -1.167 0.244 
หญิง 150 4.05 0.303 

รวม 300  
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า t เท่ากับ -1.167 และค่า P-value 0.244 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า เพศท่ีแตกต่างกันของบุคคลทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 อายุที่แตกต่างกันของบุคคลทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) แตกต่างกัน 
ตารางที่ 2แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่
นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของบุคคลทั่วไป จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F P-value 

10-15ปี 219 4.05 0.299 2.373 0.095 
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16-20ปี 50 3.96 0.320 
21 ปีขึ้นไป 31 3.97 0.347 

รวม 300  
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.373 และค่า P-value เท่ากับ 0.095 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคคลทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 เพศท่ีแตกต่างกันของผู้พิการทางสายตาจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้า
ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผู้พิการทางสายตาจําแนกตามเพศ 
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 52 4.21 0.182 -0.997 0.321 
หญิง 48 4.25 0.182 

รวม 100  
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า t เท่ากับ -0.997 และค่า P-value 0.321 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันของผู้พิการทางสายตาจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 อายุที่แตกต่างกันของผู้พิการทางสายตาจะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่
นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผู้พิการทางสายตา จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F P-value 

10-15ปี 62 4.24 0.189 0.658 0.622 
16-20ปี 19 4.23 0.148 
21-25ปี 7 4.13 0.180 
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26-30ปี 6 4.26 0.231 
มากกว่า30ปี 6 4.20 0.184 

รวม 100  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.658 และค่า P-value เท่ากับ 0.622 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 4 สรุป
ได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของผู้พิการทางสายตาจะมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่
นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไม่แตกต่างกัน 
 
 วัตถุประสงค์ที่ 4 ภูมิหลังของสถานที่ต่างๆในชีวิตประจําวันมีผลต่อการรับรู้สื่อนิทรรศการ 
“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 
 กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปมีประสบการณ์เก่ียวกับห้องรับแขกมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ร้านอาหาร, ร้านค้าริมทางเท้า, ริมทางเท้าบนถนน, สวนสาธารณะ, การเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊ก และ
คอนเสิร์ต ตามลําดับ และเกือบทุกพ้ืนที่กิจกรรมพบว่าผู้เข้าชมรับรู้ได้ด้วยอวัยวะสัมผัสมากที่สุด ยกเว้น
เพียงแค่ภายในคอนเสิร์ตเท่าน้ันที่ผู้เข้าชมรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสหูมากที่สุด 
 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมหลังจากเข้าชมนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดในระดับสูง  โดยมีความคิดเห็นในระดับสูงมากทั้งในเร่ืองสภาพแวดล้อมใน
นิทรรศการที่เอ้ือต่อการใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์นําทาง และการจําลองสถานที่ต่างๆ ของนิทรรศการที่
ทําได้สมจริง และยังมีความคิดเห็นระดับสูงในประเด็นการสร้างบรรยากาศสําหรับการเข้าชมนิทรรศการ
ส่งเสริมให้เกิดความสนใจเรียนรู้ 
 ถัดมาเป็นภาพรวมท่ีมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหา
ที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดในระดับสูง และมีความคิดเห็นในระดับสูงมาก 
ว่าจะนําประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อและแนะนําคนอ่ืนให้มาชมนิทรรศการ รองลงมามีความคิดเห็นใน
ระดับสูงมากในประเด็นจะกลับมาชมนิทรรศการซ้ําอีก และมีความคิดเห็นในระดับสูงในเรื่องเน้ือหาที่
สอดคล้องกับระยะเวลาในการเข้าชม 
 ท้ายสุดในเรื่องความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาท่ีนําเสนอหลังจากเข้าชม
นิทรรศการบทเรียนในความมืดพบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นในระดับสูงทั้งเร่ือง
สภาพแวดล้อมและเน้ือหา 
 กลุ่มตัวที่เป็นผู้พิการทางสายตามีประสบการณ์เก่ียวกับห้องรับแขกมากที่สุด รองลงมาคือ 
ร้านอาหาร, ขณะที่มีประสบการณ์ในร้านค้าริมทางเท้าและริมทางเท้าบนถนนเท่ากัน ถัดมาเป็นการ
เดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กสวนสาธารณะ และคอนเสิร์ต ตามลําดับ จากน้ันเมื่อพิจารณาถึงการใช้ประสาท
สัมผัสในสถานการณ์จําลองพบว่า ในห้องรับแขก, สวนสาธารณะ ริมทางเท้า และการโดยสารรถตุ๊กตุ๊ก 
ผู้พิการสามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะสัมผัสและประสาทหูมากที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือประสาทจมูก ถัดมา
ในสถานการณ์ร้านค้าริมทางเท้าพบว่า ผู้พิการใช้ประสาทสัมผัส หู จมูก และอวัยวะสัมผัสเท่ากัน  
สุดท้ายในคอนเสิร์ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้พิการรับรู้ได้ด้วยประสาทหู รองลงมาคืออวัยวะสัมผัส 
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 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมหลังจากเข้าชมนิทรรศการ
บทเรียนในความมืดในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นในระดับสูงมากในเร่ืองสภาพแวดล้อมของนิทรรศการ
ที่เอ้ือต่อการใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนๆ นอกเหนือจากการมองเห็น จากน้ันมีความคิดเห็นในระดับสูงมากใน
เร่ืองสภาพแวดล้อมในนิทรรศการที่เอ้ือต่อการใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์นําทาง ส่วนเร่ืองการจําลอง
สถานที่ต่างๆของนิทรรศการที่ทําได้สมจริงมีความคิดเห็นในระดับสูงมาก และในประเด็นการสร้าง
บรรยากาศสําหรับการเข้าชมนิทรรศการส่งเสริมให้เกิดความสนใจเรียนรู้มีความเห็นในระดับปานกลาง 
 ถัดมาเป็นภาพรวมท่ีมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อเน้ือหา
ที่นําเสนอหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดในระดับสูงมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เข้าใจผู้
พิการทางสายตามากข้ึนในระดับสูงมาก รองลงมาคือความคิดเห็นในระดับสูงมากของประเด็นความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และประเด็นการนําประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อและแนะนําคนอ่ืนให้มาชม
นิทรรศการ และสุดท้ายมีความคิดเห็นในระดับสูงในประเด็นเน้ือหาสอดคล้องกับระยะเวลาที่เข้าชม 
 ท้ายสุดในเรื่องความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเข้าชม
นิทรรศการบทเรียนในความมืดพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้พิการมีความคิดเห็นระดับสูงในเรื่องสภาพแวดล้อม 
แต่ในเรื่องเน้ือหาที่นําเสนอมีความคิดเห็นในระดับที่สูงมาก  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถตอบคําถามงานวิจัยได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้
พิการทางสายตา พบว่าการรับรู้และทําความเข้าใจสถานการณ์จําลองต่างๆทั้ง 7 สถานการณ์ภายใน
นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ทั้งกลุ่มผู้พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไป 
ต่างก็มีประสบการณ์ในห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องภายในบ้านมากที่สุดและคอนเสิร์ตน้อยที่สุด ซึ่งน่าจะเป็น
ผลจากการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการรับรู้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2533) โดยองค์ประกอบที่
สําคัญที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ของบุคคลข้ึนอยู่กับลักษณะของสื่อและสิ่งเร้า โดยสื่อและสิ่งเร้าจะทําให้
เกิดการรับรู้ที่ดีน้ันจะต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะดึงดูดความสนใจของบุคคลได้ดี มีความชัดเจน ทําซ้ําบ่อยๆ 
เป็นสิ่งเร้าที่มีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน ส่วนปัจจัยทางด้านผู้รับ ได้แก่ อายุ เพศ ความต้องการ ความ
สนใจ การแปลความหมาย และการตีความหมายของสิ่งเร้าที่สัมผัส จําเป็นต้องอาศัยความรู้เดิมและ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งน้ันๆประกอบด้วย หากบุคคลใดมีความรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งน้ันมาก ก็จะแปล
ความหมายได้ถูกต้องมาก และเกิดการรับรู้เก่ียวกับสิ่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 นอกจากน้ีเกือบทุกพ้ืนที่สถานการณ์จําลองพบว่า กลุ่มบุคคลท่ัวไปใช้อวัยวะสัมผัส(ร่างกาย)
ในการรับรู้มากที่สุด ยกเว้นเพียงแค่ภายในคอนเสิร์ตเท่าน้ันที่ผู้เข้าชมเกิดการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสหู
(การได้ยิน)มากที่สุด เน่ืองจากคอนเสิร์ตเป็นการน่ังอยู่กับที่และเปิดเพลงให้ฟังเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มผู้
พิการทางสายตาใช้อวัยวะสัมผัส(ร่างกาย) กับประสาททางหู(การได้ยิน)มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน “อีกแง่
หน่ึงผู้พิการทางสายตาก็มีความสามารถด้านการรับรู้ที่เฉียบคมกว่าบุคคลท่ัวไปด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าในเชิง
วิทยาศาสตร์ผู้ที่ขาดประสาททางการเห็นจะมีประสาททางการได้ยินเพ่ิมขึ้น”(ชนินทร วรรณวิจิตร, 
2559, สัมภาษณ์) 
 ส่วนความคิดเห็นภายหลังจากเข้าชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 
Dark) ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นที่น่าสนใจมากเมื่อพบว่า
บุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในผู้พิการมากข้ึนอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีความคิดเห็นในแง่บวกเกี่ยวกับ
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การนําสิ่งที่ได้จากการชมนิทรรศการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตัวต่อผู้พิการทางสายตาได้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการบริหารจัดการของโครงการที่ต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจ
โลกของผู้พิการทางสายตา และต้องการสื่อสารว่าผู้พิการก็มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง 
และแน่นอนว่าสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้ มีเพียงข้อจํากัดบางประการที่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากคนปกติ แต่ก็เป็นเพียงแค่บางกรณีเท่าน้ัน เช่น การช่วยดูสัญญาณไฟจราจร 
เป็นต้น (อินทิรา วิทยสมบูรณ์ และจุฬาภรณ์ ถาวร, 2552) ผู้พิการทางสายตา คือบุคคลปกติที่มี
ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเน่ืองจากมีข้อจํากัดทางการ
มองเห็นหรือการใช้สายตา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสอ่ืน เช่น การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น 
กาแรใช้กล้ามเน้ือ เป็นต้น รวมท้ังการไม่สามารถประกอบอาชีพที่ใช้การมองเห็นได้ 
 ส่วนภาพรวมที่มีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมและเน้ือหาพบว่าผู้พิการทางสายตามองว่า
นิทรรศการน้ีสร้างความเข้าใจเก่ียวกับผู้พิการได้ดีมากเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
แนะนําต่อให้คนอ่ืนทราบ อีกทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปก็ต้องการจะกลับมาชมนิทรรศการซ้ําอีกครั้งด้วย 
สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลท้ังหมดน้ีพอจะสรุปได้ว่านิทรรศการ
บทเรียนในความมืดถูกออกแบบด้านเน้ือหามาอย่างดี ในเรื่องการสร้างความรู้ที่ดึงดูดน่าสนใจภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ด้านข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ทางนิทรรศการควรปรับรูปแบบนิทรรศการโดย
สร้างการรับรู้ที่ทําให้เด็กไม่กลัวความมืด อาจใช้จิตวิทยาเข้าร่วมในการสร้างการรับรู้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความรู้  และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
ศึกษาปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจํานวน
ครัวเรือน 6,874 ครัวเรือนโดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนครัวเรือน 
378 ครัวเรือน เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม (questionnaire)   และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปSPSS Statistics 22  
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านระดับความรู้ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ประชาชน
มีความรู้ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ระดับความรู้มาก ส่วนในด้านพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 4   ด้าน คือ การคัดแยกขยะมูล
ฝอย เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ ในพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอย นานๆคร้ัง เน่ืองจากประชาชนบางส่วนไม่ค่อยมีเวลาในการคัดแยกขยะจึง
ไม่สามารถทําได้ทุกวันหรือเป็นประจํา เพราะประชาชนมีงานประจํานอกบ้าน จึงใช้เวลาในการคัด
แยกขยะมูลฝอยในวันหยุด บางส่วนก็ไม่ให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพราะคิดว่าเป็น
หน้าที่ของเทศบาลที่ต้องนําไปคัดแยก  เวลาคัดแยกไปรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลก็นําไปเท
รวมกันในรถเก็บขนขยะ บางส่วนไม่เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยคิดว่าเป็นแค่ขยะมูลฝอยที่ใช้แล้วก็ทิ้ง  
ประชาชนขาดจิความตระหนักในการจัดการและทิ้งขยะมูลฝอย ด้านปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน พบว่า มีปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ไม่มีสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถกําจัดเองได้ภายในครัวเรือนเนื่องเป็นเขตชุมชนเมืองพ้ืนที่มีบริเวณ
จํากัดและเทศบาลนําขยะมูลฝอยไปกําจัดให้  ถังขยะมูลฝอยต้ังไว้ตามจุดต่างๆในชุมชนมีลักษณะถัง
แบบแยกประเภท ถังสีเขียว ถังสีเหลือง และถังสีแดง แต่มีพียงชุมชนวังหินเป็นลักษณะถังแบบทิ้งรวม 
และชุมชนวิเชียรจํานงค์และชุมชนชนระชาร่วมใจไม่มีถังขยะส่วนกลางเน่ืองจากเป็นชุมชนที่
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ประชาชนจะนําขยะมูลฝอยใส่ตระกร้า ถุงดํา หรือ ถัง มาวางไว้ที่หน้าบ้านของตนเองหรือข้างถนนเพ่ือ
รอรถจากเทศบาลมาเก็บทุกเวลา 05:00 น. ของทุกวัน  และแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมีแนวทางในการดําเนินการระยะที่ 1 ดังน้ี คือกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน โดย ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนรักษาความสะอาด เห็นคุณค่า
ของขยะมูลฝอยควรจัดต้ังธนาคารขยะทุกชุมชน จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ปลอดขยะมูลฝอย  เป็นต้น และแนวทางในการดําเนินการระยะที่ 2 ดังน้ี คือ พัฒนาแนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยการพัฒนาและกําหนดแผนปฏิบัติการของเทศบาล อาทิ การแยกสี
ถัง แยกประเภทขยะมูลฝอย แยกสีรถเก็บขยะแต่ละประเภท จัดทําโครงการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนแบบบูรณาการ เป็นต้น 
 
คําสําคัญ: การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน, ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ,ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ,พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย   
 

ABSTRACT 
 The researching about solid waste management of the household in 
Sukhothai district have aim to learn the level of knowledge and the behavior regarding 
the handling of solid waste in the household and to study the problem and obstacles 
of solid waste management in the household and seeking for the guideline to manage 
the solid waste management of the household in Sukhothai district. The data sample 
that used to collect the household’s information are 6,874 household by  using  the 
formula of Taro Yamane to calculate and got the sample data for 378 household. The 
tool used in the research were questionnaire and analyzed interview data by using 
computer program SPSS Statistics 22.  
The research found that the people in the community have high level of knowledge 
regarding the handling of the solid waste management in household and for the 
behavior of handling for solid waste management for people in the municipality of 
Sukhothai  district are in  4 aspects that  are segregation of solid waste, collection of 
solid waste , transportation of solid waste and disposal of solid waste which 
infrequently because the people don’t have much time to segregate the garbage for 
everyday due to their working outside of home so they will use their time on the 
holiday to segregate the solid waste which might someone also not give the priority 
to do because they think that it is duty of the government officer to segregate the 
garbage.  On the segregation, the staff will segregate the solid waste at the truck 
together with other garbage because people think that the solid waste have no value 
and think that the solid garbage is thing that for using  then just through a way.  This 
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kind of activities show that the people in the community are lack of public awareness 
on solid waste management and disposal. 
  In side of the problem / obstacles to manage the household waste found 
that there are no enough place for solid waste disposal facility that can dispose within 
the household due to the reason that urban areas is limited and the solid waste are 
usually disposed by municipal. The garbage bin are located at various points in 
separate of color and type such as green, yellow and red bins but only at Wanghin 
community that the garbage bin as multi type and people in Wichian Jamnong and 
Pracha Ruemjai community that have no central garbage bins in the community 
because people in the community will carry on the solid waste to basket, garbage bag 
or garbage bin at front of their home or the street in nearby for waiting the municipal 
garbage truck to carry on and dispose of their rubbish which the truck will come to 
pick up the garbage in 5 am  daily.  
 The guideline to manage the solid waste in the household have the 
implementation of phase 1 that is to approach in the management of solid waste in 
the household by attitudes and raising awareness to the public to keep clean and see 
the value of solid waste as well established the recycling bank in every community 
and have the contest for clean community for people in the community to keep clean 
and care the environment and safe of the garbage and etc.  For the implementation 
of phase 2 that are develop the guideline for the management of solid waste in 
households by developing and provide the action plan of the municipal such as 
separate the color of garbage’s bin, classification of garbage’s bin, segregation of the 
solid waste and classified for the garbage truck by separate the color and making an 
integrated project for solid waste management in households and so on.   
 
Keywords: Household waste management, Household waste, Knowledge and 
understanding about the management of solid waste in the household ,Behavior of 
solid waste management 
 

บทนํา 
 ในอดีตที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสุโขทัย ก็ประสบปัญหาด้านการจัดขยะมูลฝอย ไม่มีพ้ืนที่
สําหรับฝังกลบ ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยงบประมาณที่จํากัด และมีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้มีการขยายตัวในการผลิตและการบริโภคทรัพยากร ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่
ก่อให้เกิดปริมาณขยะและของเสียเพ่ิมขึ้นทุกวันการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้นมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี 
และควรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ประชาชน หรือผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย เข้ามามีส่วน
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ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยนอกจากน้ีรูปแบบการจัดองค์กร ซึ่งในเขตปกครองของเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัย พบว่า ในปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 6,958.169 ตันต่อปี  ในปี 2556 ปริมาณขยะ
มูลฝอย7,475.573 ตันต่อปี ในปี 2557 ปริมาณขยะมูลฝอย7,347.650 ตันต่อปี ในปี 2558 ปริมาณ
ขยะมูลฝอย6,206 ตันต่อปี จาการสํารวจมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 24,376 ตัน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ฝังกลบ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิด
จากขยะส่งผลกระทบในเรื่องของทัศนียภาพที่ทําให้บ้านเมืองดูสกปรก ส่งผลกระทบในเรื่องของ
ปัญหามลพิษซึ่งเป็นผลจากการละเลยหน้าที่ในการจัดการขยะ และใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม (สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุโขทัย,2558) 
          ดังน้ันผู้วิจัยจึงทําการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัย ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวก็คาดหวังว่า จะทําให้ทราบถึงการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย เพ่ือนําไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ที่ต้นเหตุที่เกิดจากครัวเรือนของประชาชน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1.เพ่ือศึกษาระดับความรู้  และพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัย 
            2.เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัย 
           3.เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง
สุโขทัย 
 
                                                  วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ระดับความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมเก่ียวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยอาศัยในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังหิน ชุมชนบางแก้ว ชุมชนราชธานี ชุมชนประชา
ร่วมใจ ชุมชนวิเชียรจํานงค์ ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเด่ียว ชุมชนพระแม่ย่า ชุมชนเลอไท ชุมชน
ร่วมพัฒนา ชุมชนคูหาสุวรรณ ชุมชนคลองโพธ์ิ ครอบคลุมพ้ืนที่3.50     ตารากิโลเมตร จํานวน
ครัวเรือน 6,874 ครัวเรือน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จํานวนครัวเรือน 378 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ใน12ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งได้มาจากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane  
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                                                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สร้างขึ้น 
และพัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังงานวิจัย เอกสาร ตํารา 
วิทยานิพนธ์ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการทิ้งขยะใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย โดยการสร้างแบบสอบถาม ลักษณะปลายเปิดให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
      ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
      ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย  
     ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม พฤติกรรมการทิ้งขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัย  
     ส่วนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัย  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 
                            ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
      1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
      2.สร้างเคร่ืองมือโดยการศึกษาค้นคว้า จากตํารา แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆที่
เก่ียวข้องมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สําหรับการวิจัย 
     3.นําเคร่ืองมือเสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content 
Validity) การใช้ภาษาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องIOC (Index of item Objective 
Congruence) ของข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดมุ่งหมายได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 ทุกข้อ  (ศิ
รวิทย์ กุลโรจนภัทร, 2541: 85) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
     1.ผู้วิจัยนําหนังสือจากสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2.ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและช้ีแจง
จุดมุ่งหมายในการวิจัย 
     3.ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน นํามาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลจนครบ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปSPSS Statistics 22  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     1.ค่าเฉลี่ย (Mean)  
     2.ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     3.ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ขั้นตอนที่ 2  หาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี 
     ระยะ 1 กําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย 
 
                                              การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      นําผลจาการทําวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 นํามาวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารบนพ้ืนฐานแนวคิด 
และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนําข้อมูล
เบ้ืองต้นมาใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 
 
                                               การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน เพ่ือกําหนด
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 
ระยะ 2 พัฒนาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัด
สุโขทัยประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยในด้านระดับความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน โดยเชิญกลุ่มผู้นําชุมชน  คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ร่วมการจัดสนทนากลุ่ม (Group Discussion) จํานวน 14 คน และนําผลอภิปรายกลุ่ม
เสนอให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ประสบการณ์พิจารณาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในของแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย 
 
                                           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     1.ประเด็นข้อคําถามสําหรับสนทนากลุ่ม(Group Discussion) 
     2.แบบบันทึกสําหรับสนทนากลุ่ม 
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                                          การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      บนพ้ืนฐานแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องแล้วนําข้อมูลเบ้ืองต้นมาใช้ในพัฒนาการกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยนําข้อมูลจาการสนทนา กลุ่มของผู้นํา
ชุมชน  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เสนอให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ประสบการณ์
พิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัย  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีผู้วิจัยได้นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
      ด้านระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ได้คะแนน 9-10 คะแนน มีจํานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 72  จึงทําให้อยู่ในระดับ
มีความรู้มาก 
      ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยรวมอยู่ 
ใน พฤติกรรมในการจัดการขยะ( ̅ = 2.17)  นานๆคร้ัง เน่ืองจากประชาชนบางส่วนไม่ค่อยมีเวลาใน
การคัดแยกขยะจึงไม่สามารถทําได้ทุกวันหรือเป็นประจํา เพราะประชาชนมีงานประจํานอกบ้าน จึงใช้
เวลาในการคัดแยกขยะมูลฝอยในวันหยุด บางส่วนก็ไม่ให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลท่ีต้องนําไปคัดแยก  เวลาคัดแยกไปรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
ก็นําไปเทรวมกันในรถเก็บขนขยะ บางส่วนไม่เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยคิดว่าเป็นแค่ขยะมูลฝอยที่ใช้
แล้วก็ทิ้ง  ประชาชนขาดจิความตระหนักในการจัดการและทิ้งขยะมูลฝอย และพิจารณารายข้อ พบว่า 
การคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นบางคร้ัง  ( ̅ = 2.75) เน่ืองจาก
ประชาชนมีการคัดแยกขยะทั้ง 3 – 4 วันต่อสัปดาห์    การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนานๆครั้ง  ( ̅ = 2.45) เน่ืองจากประชาชนมี
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 1-2 วันต่อสัปดาห์    การเก็บขนขยะมูลฝอยประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีมีการเก็บขนขยะมูลฝอยนานๆครั้ง ( ̅ = 1.74)   เน่ืองจากประชาชนมีการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย 1-2 วันต่อสัปดาห์  การเก็บขนขยะมูลฝอยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานีมีการกําจัดขยะมูลฝอยนานๆครั้ง ( ̅ = 1.74)   เน่ืองจากประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอย 1-2 
วันต่อสัปดาห์ 
       ด้านปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ทั้ง 12 ชุมชน  ไม่มีปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ถัง
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ขยะมูลฝอยต้ังไว้ตามจุดต่างๆในชุมชนมีลักษณะถังแบบแยกประเภท ถังสีเขียว ถังสีเหลือง และถังสี
แดง แต่มีพียงชุมชนวังหินเป็นลักษณะถังแบบทิ้งรวม และชุมชนวิเชียรจํานงค์และชุมชนชนระชาร่วม
ใจไม่มีถังขยะส่วนกลางเน่ืองจากเป็นชุมชนที่ประชาชนจะนําขยะมูลฝอยใส่ตระกร้า ถุงดํา หรือ ถัง มา
วางไว้ที่หน้าบ้านของตนเองหรือข้างถนนเพ่ือรอรถจากเทศบาลมาเก็บทุกเวลา 05:00 น. ของทุกวัน   
 
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เป็นการศึกษาข้อมูลคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
      ระยะ 1 กําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัย ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนใน
ครัวเรือนของประชาชนโดย ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนรักษาความสะอาด 
เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอย ควรจัดต้ังธนาคารขยะทุกชุมชน จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ปลอดขยะมูลฝอย  เป็นต้น  
      ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยการพัฒนาและกําหนด
แผนปฏิบัติการของเทศบาล อาทิ การแยกสีถัง แยกประเภทขยะมูลฝอย แยกสีรถเก็บขยะแต่ละ
ประเภท จัดทําโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบบูรณาการ เป็นต้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
       ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
       ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนท่ีพักอาศัยอาศัยในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีเพศหญิงมากว่าเพศชายเป็นเพศหญิงจํานวน 290 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.7 การท่ีมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย มีอายุต้ังแต่ 47 - 61 
ปี โดยมีค่าร้อยละสูงสุดของข้อมูลทั่วไปดังน้ี อายุของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีอายุ 
47 ปี ถึง 61 ปี คือจํานวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีอายุเฉลี่ย 54 ปี  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเหล่าน้ี มี 
ระดับการศึกษาช้ัน ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีอาชีพค้าขาย 
จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพค้าขายเป็นหลัก มีรายได้อยู่ต่อ
เดือน 5,001 –10,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 นอกจากน้ีจํานวนสมาชิกที่อาศัย
ในครอบครัว 3 – 4 คน จํานวน175 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.3 อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 
21 ปี ถึง 40 ปี จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  
      ด้านระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้คะแนน 9-10 คะแนน 
มีจํานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 72  ซึ่งอยู่ในระดับมีความรู้มากในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัว 
      ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
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โดยรวมอยู่ ในพฤติกรรมในการจัดการขยะ นานๆคร้ัง เน่ืองจากประชาชนบางส่วนไม่มีเวลาในการคัด
แยกขยะจึงไม่สามารถทําได้ทุกวันหรือเป็นประจํา เพราะประชาชนมีงานประจํานอกบ้าน จึงใช้เวลา
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในวันหยุด บางส่วนก็ไม่ให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพราะคิด
ว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องนําไปคัดแยก เวลาคัดแยกไปรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลก็นําไปเท
รวมกันในรถ ประชาชนขาดความตระหนักในการจัดการและทิ้งขยะมูลฝอย 
      ด้านปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี   จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ทั้ง 12 ชุมชน  ไม่มีปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน  ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถกําจัดเองได้ภายในครัวเรือนเน่ืองเป็นเขต
ชุมชนเมืองพ้ืนที่มีบริเวณจํากัดและเทศบาลนําขยะมูลฝอยไปกําจัดให้  ถังขยะมูลฝอยต้ังไว้ตามจุด
ต่างๆในชุมชนมีลักษณะถังแบบแยกประเภท ถังสีเขียว ถังสีเหลือง และถังสีแดง แต่มีพียงชุมชนวังหิน
เป็นลักษณะถังแบบทิ้งรวม และชุมชนวิเชียรจํานงค์และชุมชนชนระชาร่วมใจไม่มีถังขยะส่วนกลาง
เน่ืองจากเป็นชุมชนที่ประชาชนจะนําขยะมูลฝอยใส่ตระกร้า ถุงดํา หรือ ถัง มาวางไว้ที่หน้าบ้านของ
ตนเองหรือข้างถนนเพ่ือรอรถจากเทศบาลมาเก็บทุกเวลา 05:00 น. ของทุกวัน โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ทั้ง12 ชุมชนมีข้อเสนอะแนะ คือ ต้องการมีถังขยะท่ีมีลักษณะแบบแยกประเภทเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
ถังขยะไม่เพียงพอและเพ่ิมจุดทิ้งขยะมูลฝอยให้กระจายให้ทั่วชุมชน ต้องการมีรถเก็บขนแบบแยก
ประเภท ต้องการป้ายบอกแยกประเภทขยะมูลฝอย 
       ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เป็นการศึกษาข้อมูลคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 
       ระยะ 1 กําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัย ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนใน
ครัวเรือนของประชาชน จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน ไว้ อาทิ ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอย โดย
ปลูกฝังต้ังแต่เยาวชนรุ่นเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ควรจัดต้ังธนาคารขยะทุกชุมชน  
      ระยะ 2 พัฒนาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัยจากการจัดสนทนากลุ่ม (Group Discussion) มีข้อสรุป อาทิ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
ควรกําหนดแนวทางการจัดการรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอย  โดยแยกถัง แยกสี แยกประเภทของขยะ
มูลฝอย แยกรถเก็บขน การรวมกลุ่มจัดต้ังธนาคารขยะทุกชุมชน มีโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีซึ่งมีการซื้อขายขยะมูลฝอย ประชาชนสามารถนําขยะมูลฝอยมาขายได้ที่โรงคัดแยก
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ปลอดขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 

อภิปรายผล 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
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      ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนที่พักอาศัยอาศัยในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีเพศหญิงมากว่าเพศชาย เน่ืองจากจํานวนประชากรใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมี มีอายุต้ังแต่ 47 - 61  มี ระดับการศึกษาช้ัน ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูงมาก เน่ืองจากสมัยก่อนไม่
นิยมศึกษาต่อและไม่มีเงินศึกษาต่อ มีอาชีพค้าขาย เน่ืองจากเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นเขต
เมืองเป็นศูนย์กลางการค้าขายของจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพค้าขายเป็นหลัก มีรายได้อยู่
ต่อเดือน 5,001 –10,000 บาท เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้ามีรายได้ไม่มาก ประกอบกับ
เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่ามีผลทําให้รายได้ลดน้อยลงไปด้วย นอกจากน้ีจํานวน
สมาชิกที่อาศัยในครอบครัว 3 – 4 คน เพราะครอบครัวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียวมีเพียงพ่อ แม่ ลูก เป็นครอบครัวขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลา 21 ปี ถึง 40 เพราะว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนน้ันๆส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน มี
ครอบครัวก็แยกตัวออกมาสร้างครอบครัวในถิ่นฐานใหม่ 
      ด้านระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  ซึ่งอยู่ในระดับมีความรู้
มากในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเน่ืองจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เข้าไปให้ความรู้
ประชาชนเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้ความรู้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ในเรื่องของ
ประเภทของขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพ่ิมมูลค่ายึดหลัก 3R( Reuse 
Recycle Reduce) นโยบายการให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยของ คสช.(Road Map) เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีเป็นพ้ืนที่ต้นแบบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน วิธีการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีของพูลศักด์ิ ประณุทนรพาล 
(2545) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยที่ดีไม่ได้หมายถึง การกําจัดมูลฝอยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
      ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
โดยรวมอยู่ ในพฤติกรรมในการจัดการขยะ นานๆคร้ัง เน่ืองจากประชาชนบางส่วนไม่มีเวลาในการคัด
แยกขยะจึงไม่สามารถทําได้ทุกวันหรือเป็นประจํา เพราะประชาชนมีงานประจํานอกบ้าน จึงใช้เวลา
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในวันหยุด บางส่วนก็ไม่ให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพราะคิด
ว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องนําไปคัดแยก เวลาคัดแยกไปรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลก็นําไปเท
รวมกันในรถ ประชาชนขาดความตระหนักในการจัดการและทิ้งขยะมูลฝอยสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุทิน อยู่สุข (2531) ได้กล่าวถึง วิธีการลดปริมาณขยะตามวิธี 5 อาร์ อันได้แก่ Reject Reduce 
Reuse Repair และ Recycleและสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกาล อินทอง(2554)  ศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจและพฤติกรรมการทิ้งและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
      ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เป็นการศึกษาข้อมูลคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 
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      ระยะ 1 กําหนดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัย ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนใน
ครัวเรือนของประชาชน 
      ระยะ 2 พัฒนาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จังหวัดสุโขทัย ต่อไป โดย การจัดทํา2 ระยะนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อาทิ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ควรกําหนดแนวทางการ
จัดการรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอย  โดยแยกถัง แยกสี แยกประเภทของขยะมูลฝอย  การรวมกลุ่ม
จัดต้ังธนาคารขยะทุกชุมชน ปรับนโยบายการจัดการ ผู้บริหารเทศบาลควรจะนําแนวคิด วิธีการ หรือ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
      1.ผู้ศึกษาการวิจัย และประชาชนสามารถใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในรัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
      2.เทศบาลสามารนําผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
      3.เทศบาลควรนําผลการวิจัยไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติในเทศบัญญัติ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
      1.ผลการวิจัยไปเปรียบเทียบกับเทศบาลอ่ืนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่
แตกต่างกัน 
      2.ควรศึกษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
      3.ควรศึกษารูปแบบการให้บริการในด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเทศบาล  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วย
การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้า
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ ที่ มี การ ศึกษาระ ดับปริญญาต รี  ประกอบอาชีพนัก เรี ยน / นักศึกษา  มี รายไ ด้ ต่อ เ ดือน                     
10,001 – 20,000 บาท คะแนนเฉลี่ยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และด้านคุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดับมาก และความจงรักภักดีของลูกค้าต่อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ อยู่ในระดับมาก  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ โดยตัวแปรทั้งสองร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
ภักดีได้ร้อยละ 74.7 
 
คําสําคญั: ภาพลักษณ์ตราสนิค้า, คุณภาพการบริการ, ความจงรักภักดีของลูกค้า  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the influence of brand image on the loyalty of 
Uniqlo customers in Bangkok and service quality on the loyalty of Uniqlo customers 
in Bangkok by utilizing the quantitative survey research approach using close-ended 
questionnaire as the tool to collect data. The samples group of 400 customers of 
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Uniqlo brand in Bangkok was selected by means of multi-stage sampling. The statistics 
used for analysis consisted of percentage, mean and standard deviation. The research 
applied the multiple regression to test the hypothesis. 
 The results revealed that the majority of the sample was female, aged 21-30, 
students with Bachelors’ degree, earned an average monthly salary of 10,001-20,000 
baht. The means of  brand image of Uniqlo and service quality were at high level and 
the loyalty of Uniqlo customers was high. 
 Regarding the hypothesis testing, the brand image and service quality factors 
mutually influence the loyalty of Uniqlo customers with statistical significance at 0.05, 
and explain 74.7 percent variance of the loyalty.  
 
Keyword: Brand image, service quality, loyalty of customers 
 

บทนํา 
 เสื้อผ้าเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม อีกทั้งเสื้อผ้า
ยังบ่งบอกถึงไลฟ์สไตส์ของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย ปัจจุบันมีแบรนด์มากมายที่ผลิตเสื้อผ้าตามแฟช่ันต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ แต่มีแบรนด์หน่ึงที่ไม่ได้ผลิตเสื้อผ้าตามแฟช่ันเหมือนกับแบ
รนด์อ่ืนๆทั่วไป และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองในยุคปัจจุบัน คือแบรนด์ยูนิโคล่ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากแบรนด์อ่ืน โดยยูนิโคล่เน้นความเรียบง่ายตามแบบฉบับญี่ปุ่นเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด 
Made for all ที่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจําวัน กลายเป็นจุดเด่นของแบรนด์ยูนิโคล่ ยูนิโคล่สร้าง
ภาพลักษณ์และนําเสนอแบรนด์อย่างต่อเน่ือง ด้วยการสร้างแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือส่งเสริม
การตลาด โดยยังคงไว้ด้วยความเรียบง่าย ("UNIQLO: สร้างแบรนด์ให้เก๋ด้วยสื่อผสม," 2555) 

ภายในร้านของยูนิโคล่กว้างขว้าง ตกแต่งด้วยพ้ืนลายไม้ โปร่งสบาย แสงไฟสว่างสีขาวสบาย
ตา เห็นเด่นชัดทุกซอกทุกมุม สะอาด และแบ่งสัดส่วนชัดเจนทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความอบอุ่น เสมือน
เป็นบ้านที่เราสามารถเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าได้อย่างสบายใจ ไม่มีพนักงานคอยยืนคุม แต่จะคอยสังเกต
เพ่ืออํานวยความสะดวก และรีบนําตะกร้ามาให้ อีกทั้งการจัดช้ันวางสินค้าที่เต็มอยู่ตลอด พร้อมทั้ง
วางสินค้าเรียงขนาดเพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ และมีห้องลองชุดที่มากเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงมีจุดบริการชําระเงินถึง 10 จุด หากพบเจอปัญหา ยูนิโคล่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อทางอีเมล์ ไลน์ หรือเฟซบุ๊ก รวมถึงสามารถแจ้งโปรโมช่ันล่าสุด ทําให้ลูกค้าเกิด
ความสบายใจในการใช้บริการ (ประวิตร โรจนพฤกษ์, 2554) 

อย่างไรก็ตาม ร้านยูนิโคล่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน ต้ังแต่การออกแบบ 
การผลิต ไปจนถึงการจําหน่ายสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือเสื้อผ้าคุณภาพสูงในราคาที่เป็นกันเอง โดย
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพและเหมาะแก่การใช้งาน ด้วยเหตุผลทั้งหมดน้ี จึงทําให้ยูนิ
โคล่เป็นที่ยอมรับและเกิดการบอกต่อของลูกค้าในการมาใช้บริการซ้ําจนเกิดเป็นความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 
The 41St National and International Graduate Research Conference 

  
 

407 

  จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้ทําการศึกษา คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ทวีทรัพย์ แสพลกรัง, 2558) กล
ยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร (กมลทิพย์ แว่นแก้ว, 2557) การเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า
ที่มีช่ือเสียงด้านคุณสมบัติของตราสินค้าส่งผลกระทบต่อความผูกพันในตราสินค้าประเภทเสื้อผ้า
แฟช่ันของผู้ที่เร่ิมทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร (มุนินทร์ นิลวงษานุวัติ, 2556) ส่วนงานวิจัยช้ินน้ี 
ผู้วิจัยสนใจศึกษา อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า 
สามารถนําไปพัฒนากิจการให้ดีขึ้นและเพ่ิมพูนภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความ
จงรักภักดีของลูกค้าต่อไปในระยะยาว 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสนิค้าต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ 
ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร  

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ 
ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร  
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชากรคือลูกค้าเสื้อผ้าตรายูนิโคล่ในกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน กําหนด
จากการใช้ตารางสําเร็จที่ได้จากการคํานวณของ Yamane ด้านการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนโดยแบ่งเขตพ้ืนที่แล้วสุ่มผู้ตอบที่เป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าตรายูนิโคล่แบบสะดวก 
แบบสอบถามท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถูกสร้างขึ้นจากการสํารวจวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทั้งหมดเป็นคําถามปลายปิดประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน เป็นคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ายูนิโคล่ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบประเมินค่า
จํานวน 30 ข้อ  
  ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณภาพการบริการของแบรนด์ยูนิโคล่ เป็นคําถามแบบประเมินค่าจํานวน 
25 ข้อ  
  ส่วนที่ 4 ความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นคําถามแบบประเมินค่า จํานวน 10 ข้อ  
         โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 – 4  ใช้มาตราส่วนประเมินคําตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมี 1 
หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อคําถามน้อยที่สุด 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วย 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วย
ปานกลาง 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยมาก  และ 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุด  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้านความตรงใช้วิธีการให้ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่านประเมิน
เน้ือหาและข้อคําถามทั้งหมด ด้านความเที่ยงใช้การประเมินจากค่าครอนบัคอัลฟ่า ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
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0.942, 0.949 และ 0.908 สําหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งทั้งหมดสูงกว่า 
0.700 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะถูกนําไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
   

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ผู้ตอบแบบสอบถาม (1) เพศ
หญิง จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 (2) อายุ 21-30 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
(3) ระดับปริญญาตรี จํานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 (4) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 (5) มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.3  
  ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์แบรนด์ยูนิโคล่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยด้านคุณสมบัติ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01) เป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91)  ด้านคุณค่า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84)  ด้านผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81)  ด้านวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) และด้าน
คุณประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) ตามลําดับ (แสดงดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์ตราสินค้าของแบรนด์ยูนิโคล่ ใน

กรุงเทพมหานคร  

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

ด้านคุณสมบัติ  4.01 0.586 มาก 
ด้านคุณประโยชน์  3.74 0.589 มาก 
ด้านคุณค่า  3.84 0.623 มาก 
ด้านวัฒนธรรม  3.80 0.611 มาก 
ด้านบุคลิกภาพ  3.91 0.632 มาก 
ด้านผู้ใช้ 3.81 0.649 มาก 

รวม 3.85 0.495 มาก 
  ค่าเฉล่ียคุณภาพการบริการแบรนด์ยูนิโคล่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05) เป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95) ด้านความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92) และด้านการดูแลเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ตามลําดับ (แสดงดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของแบรนด์ยูนิโคล่ ใน

กรุงเทพมหานคร 
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คุณภาพการบริการ 
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

ด้านความน่าเช่ือถือ 3.92 0.579 มาก 
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รบับริการ 3.97 0.628 มาก 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.05 0.602 มาก 
ด้านการดูแลเอาใจใส ่ 3.92 0.618 มาก 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.95 0.606 มาก 

รวม 3.96 0.525 มาก 
           ค่าเฉล่ียความจงรักภักดีของลูกค้าต่อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยด้านการแนะนํา
บอกต่อ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83) เป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ด้านการใช้บริการซ้ํา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.81) ตามลําดับ (แสดงดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีของลูกค้าต่อเสื้อผ้าแบรนด์ 

ยูนิโคล่  
 

ความจงรักภักดีของลูกคา้  
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

ด้านการใช้บริการซ้ํา 3.81 0.671 มาก 
ด้านการแนะนําบอกต่อ 3.83 0.646 มาก 

รวม 3.82 0.616 มาก 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีค่า β = 0.272 และ
คุณภาพการบริการ มีค่า β = 0.514 ดังน้ันแสดงว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการมี
ผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หาก
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการเพ่ิมขึ้นจะทําให้ความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์
ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร ของลูกค้าเพ่ิมข้ึน และมีค่า R Square= 0.747 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภักดีได้ร้อยละ 74.7 (แสดงดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์ตราสนิค้าและคุณภาพการบริการส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่  

สมมติฐาน ß T Sig. ผลการทดสอบ 
H1 ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้า 

0.272 5.046 0.000 ยอมรับ 

H2 คุณภาพการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้า 

0.514 9.531 0.000 ยอมรับ 

R Square = .747   F = 249.941     Sig. = 0.000* 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Kotler (2003) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์เป็นกลยุทธ์สําคัญที่มีไว้กําหนดราคา
สินค้าได้ โดยแบรนด์เป็นสัญลักษณ์ที่สลับซับซ้อนไม่มีกําหนดหมดอายุซึ่งสามารถสื่อความหมายได้ 6 
ด้าน ดังน้ี 1) คุณสมบัติ (Attributes) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ทําให้นึกถึงคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นที่
ชัดเจนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2) คุณประโยชน์ (Benefits) ในด้านคุณสมบัติน้ันต้องให้ความหมาย
ที่ออกมาเป็นประโยชน์ตามหน้าที่หรือตามด้านอารมณ์ 3) คุณค่า (Value) แบรนด์เป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอก
บางสิ่งบางอย่างที่มีความเก่ียวกับคุณค่าของผู้ผลิต 4) วัฒนธรรม (Culture) แบรนด์อาจเป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรม 5) บุคลิกภาพ (Personality) แบรนด์สามารถบอกถึงบุคลิกภาพของสินค้าได้ว่าแบ
รนด์น้ันๆมีลักษณะบุคลิกแบบไหน 6) ผู้ใช้ (User) จะเป็นสิ่งทีช้ีให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่
นําไปใช้ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของประสิทธิภาพ และยังครอบคลุม
ไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วย ทั้งนี้วิจัยของ Šerić, Gil-Saura & Ruiz-Molina (2014) ซึ่งมีผลการวิจัยที่
พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรมห้าดาวในกรุงโรม ประเทศอิตาลีส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรม Greve (2014) ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน
ภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อความสัมพันธ์ของความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเฟซบุ๊ก ซึ่งส่วนหน่ึง
ของผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเฟซบุ๊ก และ 
Calisir, Basak & Calisir (2016) ทั้งน้ีผลการวิจัยที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสายการบินต้นทุน
ตํ่าเที่ยวบินแฟรงค์เฟิร์ตอิสตันบูล ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบิน  
   จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Parasuraman (2000) ได้อธิบายเก่ียวกับคุณภาพการบริการโดยสร้างเคร่ืองมือที่เรียกว่า 
SERVQUAL (Service Quality) เป็นการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 
ประเภท ที่เรียกว่า RATER ดังน้ี 1) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือผู้ให้บริการได้แสดงความ
น่าเช่ือถือให้เห็นตามบริการที่กําหนดไว้ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2) การสร้างความมั่นใจ 
(Assurance) ผู้ให้บริการสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการได้เต็มประสิทธิภาพสามารถนําความ
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ไปใช้ในงานบริการได้อย่างดี 3) รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) คือสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างมีความสวยงาม ทันสมัย ผู้ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ 4) การดูแลเอาใจใส่ 
(Empathy) การเข้าใจและให้ความสนใจในความต้องการของผู้รับบริการอย่างเอาใจใส่ โดยถือ
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสิ่งสําคัญ 5) การตอบสนอง (Responsiveness) ผู้ให้บริการมีความ
พร้อมในการบริการเมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาขอรับบริการและยินดีให้บริการเสมออย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี
งานวิจัยของ Leong, Hew, Lee & Ooi (2015)  ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและความ
จงรักภักดีในหมู่สายการบินต้นทุนตํ่าและสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ Kitapci, Akdogan & Dortyol (2014) 
ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพขนาดการบริการ เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ป่วยความ
ต้ังใจใช้บริการซ้ําและการสื่อสารปากต่อปากในอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณะ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ Hussain, Al Nasser & Hussain (2015) 
ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของการบริการของสายการบินสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า  
  จากผลการวิจยัที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Lau, Goh & Phua (1999) นักวิเคราะห์ตลาดให้ความสนใจกับ
แนวคิด ความภักดีเน่ืองจากความภักดีเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการ นอกจากน้ี 
ตราสินค้าถือเป็นอัตลักษณ์ทีส่ร้างความแตกต่างจากองค์การอ่ืนๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสู่การ
ซื้อซ้ําและการบอกกล่าวต่อๆ กันในหมูผู่้บรโิภค การบริหารตราสินค้าต้องมีความชัดเจน มีทิศทางที่
สามารถนําไปสู่การจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์การต่อไป ทั้งน้ีงานวิจัยของ Greve (2014) ได้
ทําการศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมของลูกค้าในภาพลักษณ์ตราสนิค้าต่อความสัมพันธ์ของ
ความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่าปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความความจงรักภักดีของลูกค้า คือ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ และผูใ้ช้ โดย 
Kitapci และ Akdogan และ Dortyol (2014) ได้ทําการศึกษาผลกระทบของคุณภาพขนาดการ
บริการและความต้ังใจใช้บริการซ้ําและการสื่อสารปากต่อปากในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า
คุณภาพการให้บริการ อันได้แก่ ความน่าเช่ือถือ ความแน่นอน วัตถุ/สิ่งที่จับต้องได้ ความเข้าอกเข้าใจ 
และความรับผดิชอบ ส่งผลในเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ใน
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความภักดี ความผูกพันในแบรนด์และควร
ศึกษาปัจจัยสําคัญเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด 
  2. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยู
นิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของยูนิโคล่ได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านการเพ่ิม
ยอดขายที่สูงข้ึนในอนาคต  
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การปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดปทมุธาน ี 
 

THE NARCOTIC OF IMPROVING PROTECTION AND SUPPRESSION IN THE AREA 
OF PATHUM THANI PROVINCE 

 
ระพีพันธ์ โพนทอง1 ประสานโชค ธุวะนุติ2 และภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร3 

Rapeephun Phonthong1 Prasarnchoke Thuvanuti 2 and Pisak Kalyanamitra  
 

1สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี
ให้ดีย่ิงขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประสานวิธีประกอบด้วยวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีจํานวน 400 คนโดยคํานวณตาม
สูตรทาโร ยามาเน่ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับหัวหน้าสถานีตํารวจในพ้ืนจังหวัดปทุมธานีจํานวน 15คนผลการวิจัยพบว่าผลการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 1) กระบวนการนโยบายควรมีการกําหนดนโยบายให้
เหมาะสมในการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
หลายช่องทาง และ 3) ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติควรสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
คําสําคญั : การปรับปรุง การป้องกัน การปราบปราม ยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี  
 

ABSTRACT 
 Propose guidelines for improvement the factors affecting the narcotic 
prevention and suppression policy implementation in the area of Pathum Thani 
province. The approach consisted of mixed methods research which was applied by 
combining quantitative and qualitative methods. The sample for the quantitative 
method consisted of 400 people.  The quantitative method was conducted using in-
depth interviews with 15 key informants, director of chiefs of police.  The research 
results the narcotic prevention and suppression in the area of Pathum Thani province 
Include, 1) The policy should be set properly in practice. 2) Manage the dissemination 
of information to the public should be aware Channel 3) ollaboration of leading policy 
implementation should build a good relationship with each other. 
 
Keywords: Improvement, Protect, Suppression, Drugs, Pathum Thani 
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บทนํา 
 ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางด้านเศรษฐกิจน้ันรัฐต้องสูญเสียงบประมาณของชาติ
เป็นจํานวนมหาศาลทุกปี เพ่ือการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าว จากรายงานตัวเลข
งบประมาณ แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยสํานักยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2556) พบว่า ประเทศไทยได้สูญเสียงบประมาณใน
การปราบปรามยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากจํานวน 1.2 พันล้านบาทในปี 2546 เพ่ิมเป็น
จํานวน 3.7 พันล้านบาทในปี 2556 เมื่อพิจารณางบประมาณด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
พบว่า ตัวเลขเพ่ิมข้ึนจาก 1.8 พันล้านบาท เป็น 3.1 พันล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความสูญเสีย
จํานวนมหาศาลดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจากการประมาณ
การต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost) ในการดําเนินคดีอาญา ประมาณ 76,600 บาทต่อคดี ที่เข้าสู่การ
พิจารณาในศาลช้ันต้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นของศาล อัยการ ตํารวจและราชทัณฑ์ 
ผลกระทบจากภัยยาเสพติดยังรวมถึงผู้ติดยาเสพติดอาจกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือและก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
 จังหวัดปทุมธานี มีสภาพภูมิประเทศที่สะดวกในการเดินทางสัญจรผ่านไปมา ประกอบกับมี
สภาพต่างๆ ที่เอ้ืออํานวยและเหมาะสมต่อการดําเนินการเก่ียวกับยาเสพติด เช่น เป็นแหล่งย่าน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานเป็นประชากรแฝงจํานวนมากยากต่อการตรวจสอบจากทะเบียน
ราษฎร์ เป็นแหล่งกระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรทั้งปลีกและส่งระดับประเทศ เป็นแหล่งที่มีการ
ทํางานของชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากที่ยากต่อการตรวจสอบยอดจํานวนจริง เป็นแหล่งที่มีสถานที่
ท่องเที่ยว สถานบันเทิงและเป็นแหล่งรวมที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนมาก มีเส้นทาง
การคมนาคมสัญจรไปมาที่สะดวกซ่ึงถือเป็นศูนย์กลางทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก และที่สําคัญเป็นจังหวัดที่มีทางเข้า ออก และผ่านไปมาได้สะดวกหลายทางยากต่อ
การสกัดก้ันของเจ้าหน้าที่ จากสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายา
เสพติดที่พบว่า มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า และยาไอซ์ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เยาวชน 
นักศึกษา และนักเรียน 
 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี มีประโยชน์ทั้งด้าน
การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนก็จะได้รับความพึงพอใจ สําหรับการปฏิบัติงานเก่ียวกับยาเสพติดน้ัน หากเกิดการผิดพลาด
จะนํามาซึ่งการสูญเสียหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ การวิจัยเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างย่ิงต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ ประชาชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี โดยมีการนํา

นโยบายในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือการบริหารจัดการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบหลายช่องทาง 
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3. เพ่ือสร้างความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติควรสร้างสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี 

วิธีการวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นรูปแบบผสม
พร้อมกันโดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Concurrent Triangulation) ประกอบด้วย การวิจัย  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเวลาพร้อมๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 วิธีดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed MethodsResearch) อธิบายเทคนิคและวิธีการ

ทั่วไป 
 
 
 
1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           - ประชากร  ได้กําหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  กลุ่มที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับผู้กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจ และนายก

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 94 คน 
  กลุ่มที ่2 เจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,647 คน  
  กลุ่มที ่3 ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด

ปทุมธานี ได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน และผู้นําชุมชน จํานวน 1,713 คน 
 - กลุม่ตัวอย่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

การรวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลอมรวมการวิจัย 
และสรุป ตีความ 
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  ในการวิจัยคร้ังนี้ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร กลุ่มที่ 2 และ 3 ดังน้ี 
  จากประชากรกลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,647 คน 
และกลุ่มที่ 3 ประชาชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชน จํานวน 1,713 คน รวมเป็นจํานวน 3,360 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ดังน้ี 
              ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) กระบวนการนโยบาย ประกอบด้วย การกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย 2) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ และ 3) ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย การรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย ทิศทางในการตอบสนองต่อ
นโยบายของผู้ปฏิบัติ และระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการนํานโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ใน
พ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ผลประโยชน์สาธารณะ คุณภาพชีวิตที่ดี และสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และความเป็นธรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ือบรรยาย
รายละเอียดของคุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   2) วิเคราะห์ลักษณะของตัวแปรกระบวนการนโยบาย การบริหารจัดการ ความร่วมมือของ
ผู้นําไปปฏิบัติ และผลการนํานโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัด
ปทุมธานี 
   3) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression Analysis) 
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้จัดให้มีการดําเนินการก่อนที่จะจัดทําเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประกอบด้วยเอกสารที่เป็นข้อมูลทุติย
ภูมิเก่ียวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบยาเสพติด วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการสัมมนาที่เก่ียวข้อง วารสาร ข้อมูล
จากหน่วยงานราชการและเอกชน ข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้อง เพ่ือสํารวจ
ตรวจสอบหลักการ เหตุผลและแนวคิดทฤษฎีเชิงนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ 
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 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) แบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
และ 3 จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน รวมจํานวน 24 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับ  ผู้
กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจ และนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีหลักการในการดําเนินการตามวิธีของ ไอแซก และ มิเชล (Issac and Michael, 1982) 
ดังน้ี 
   (1)  จุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม มีดังน้ี (1.1) ใช้ในการกําหนด
สมมุติฐาน (1.2) ใช้ในการสํารวจความคิดเห็น เจตคติและคุณลักษณะที่สนใจ (1.3) ใช้ทดสอบ
แนวความคิดเก่ียวกับประเด็นหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (1.4) ใช้ในการประเมินผลทางธุรกิจ (1.5) ใช้ใน
การกําหนดคําถามและทดลองใช้แบบสอบถาม (1.6) ใช้ค้นหาคําตอบที่ยังคลุมเครือที่ได้จากเครื่อง
เก็บข้อมูลอ่ืนๆ 
   (2) ขนาดของกลุ่มในการสัมภาษณ์ประมาณ 6-12 คน เพ่ือให้ได้สมาชิก
กลุ่มได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
   (3) จํานวนกลุ่ม ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลว่าต้องมีการ
เปรียบเทียบหรือไม่ เช่น ต้องเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศ ควรใช้แยกกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนและลึกซึ้ง 
   (4) ผู้สัมภาษณ์หรือผู้นําสนทนากลุ่ม มีบทบาทในการช้ีแจงวัตถุประสงค์
และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสนทนาทุกคนแสดงความคิดเห็นเท่าน้ัน ไม่ควรนําความคิดของตนเอง หรือ
เช่ือมโยงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสนทนา 
   (5) เวลาที่ใช้ในการสนทนากลุ่มอย่างต่อเน่ือง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
ถ้าใช้เวลานานกว่าน้ีสมาชิกอาจจะหมดความสนใจในประเด็นที่ต้องการ 
   (6) การบันทึกข้อมูล ควรใช้วีการจดบันทึกข้อมูล ประกอบกับการบันทึก
เทปหรือ วีดีทัศน์เพ่ือนํามาเก็บรายละเอียดของข้อมูล แต่ควรได้รับการอนุญาตจากสมาชิกกลุ่ม 
   (7) ผู้จดบันทึกต้องบันทึกผังการน่ังสนทนาหรือจดบันทึกข้อมูล (เพียงอย่าง
เดียวเท่าน้ัน) และเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน  
  3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับผู้กํากับการหัวหน้าสถานี
ตํารวจ และนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เพ่ือสืบเสาะค้นหาข้อมูลเชิงลึก
และช่วยตอบคําถามในการนํานโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัด
ปทุมธานี 
 
การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มที ่1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
   2) นําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบข้อความ เพ่ือง่ายต่อการแยก
ประเด็น และทําการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
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   3) ทําการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกรอบแนวคิดของข้อมูล 
   4) ตีเน้ือความของข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักการนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ 
   5) สรุปข้อมูลที่ได้ และนําไปเปรียบเทียบที่ละประเด็น 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี พบว่า การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านผลประโยชน์สาธารณะมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และความเป็นธรรม และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระบวนการนโยบายควรมีการกําหนดนโยบายให้
เหมาะสมในการปฏิบัติการบริหารจัดการควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
หลายช่องทางและความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติควรสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน 
 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการนโยบาย ประกอบด้วย มีการกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย กระบวนการนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(    = 3.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า กระบวนการนโยบาย ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการกําหนดนโยบาย และการประเมินผลนโยบาย( (     = 3.83),Z     = 
3.64 และ     = 3.03 ตามลําดับ) 
 การบริหารจัดการ ด้านเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    
    = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานของท่านข้อเสนอแนะจากประชาชนมาบรรจุใน
แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมากที่สุด รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีการอบรม
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้ต่างๆ ด้านยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง และน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานของท่านมีตัวแทนจากประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (     = 
4.34,     = 3.97 และ     = 3.58) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี 
 ควรจัดกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดให้มีความต่อเน่ืองมีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนรวมถึง
การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชนเพ่ือให้ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติยอมรับกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดว่าคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา 
  ภาครัฐควรสนับสนุนการดําเนินงานให้ตรงกับสภาพของชุมชนเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามที่มีประสิทธิภาพเน้นการปราบปรามผู้ค้าเป็นหลัก ในการจับกุมดําเนินคดีและสนับสนุน
ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดเก่ียวกับ     ยา
เสพติดให้กับหน่วยงานราชการ 
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  ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ    ยาเสพติด
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนผู้ปกครองเยาวชนตํารวจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อเยาวชนที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้เป็นทางบวก 
  เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดส่องดูแลและปฏิบัติหน้าที่ใน
การตรวจจับเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด และหน่วยงานของรัฐควรจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเก่ียวกับยาเสพติด 
  ควรมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีการใช้กฎหมายลงโทษ
กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด 
  รวบรวมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ต้องกําหนดให้แต่ละหน่วยงานมี
บทบาทท่ีชัดเจนตามความถนัดและให้สอดคล้องกับภารกิจน้ันๆ 
  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกันได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ วางแผนดําเนินงาน และตัดสินใจ
พิจารณาทางเลือกตลอดจนร่วมดําเนินงาน ปรับปรุงวิธีดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และร่วม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
  การดําเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดต้องให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคน เพ่ือให้ความสามารถในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทาง
สังคม 
  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถบูรณาการเน้ืองานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ไปพร้อมๆ กัน 
  ให้มีการสนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนกําลังคนและงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการนโยบายมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี
อาจเป็นเพราะ การกําหนดนโยบายส่งผลกระทบต่อการนํานโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเน่ืองจากการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดเป็นงานที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน จํานวนผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามมีจํานวนน้อยเน่ืองจากเป็นงานท่ีเสี่ยงอันตราย แต่
การปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ก็อาจจะยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร เพราะการกําหนดนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
มักใช้ประสบการณ์การทํางาน ความชํานาญส่วนตัว ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรในพื้นที่อาจจะ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ วิธีดําเนินการ ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย นอกจากน้ันสภาพปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ถึงจะมีการกําหนดนโยบายในการป้องกันปัญหาไว้ชัดเจนแต่ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ โพธ์ิศรีทอง (2546)ได้ศึกษาเรื่อง การนํา
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นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน ผล
การศึกษาพบว่า วิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งกลุ่มบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ และประชาชนมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า อําเภอมีการนํานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
รวมท้ังมีการระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามนโยบาย 
แต่วิธีการเก่ียวกับการจัดทําเอกสารข้อมูลยาเสพติด และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่กลุ่มประชาชนเห็นว่า ข้าราชการยังขาดการจัดทําเอกสารคู่มือ ข้อมูล และยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอีกมาก 
 การบริหารจัดการ มีผลต่อการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที ่ จังหวัด
ปทุมธานีอาจเป็นเพราะ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานีนําการบริหาร
จัดการ ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐไปปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหน่วยงานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการในดําเนินการในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องดําเนินงานตามกฎระเบียบ มีแบบแผน มี
ความเหมาะสมต่อการปราบรามยาเสพติดอยู่แล้ว แต่การเป็นดําเนินงานตามรูปแบบระบบราชการมี
ความล่าช้าในด้านการส่ังการ ตามสายการบังคับบัญชาเป็นทอดๆ ประกอบกับความวุ่นวายทางการเมือง 
ทําให้องค์การ/หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติหยุดชะงัก รอรับคําสั่ง/นโยบายจากรัฐบาล ประกอบ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสรับข้อเสนอแนะจากประชาชนมาบรรจุในแผนการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดและมีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ต่างๆ ด้านยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต สุขัง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ด้านการกระตุ้น
เสริมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรู้พิษภัยยาเสพติดด้านป้องกันปราบปราม ด้านกฎหมาย และด้านการ
บริหารจัดการ นอกจากน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
การจัดทําเวทีประชุมให้ประชาชนเสนอแนะโครงการ กิจกรรม และปัญหาต่างๆมีตัวแทนจากประชาชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงทําให้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงได้ 
 ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติด้านระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ  
และทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ  มีอิทธิผลโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี มีผลต่อการนํานโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานีอาจเป็นเพราะ ผู้นําไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชาชน ทราบวัตถุประสงค์ของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะ
ในพ้ืนที่มีการประชาสัมพันธ์นโยบายการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ให้ทราบและสามารถนําไป
ปฏิบัติเองได้ และหน่วยงานทั้งภาครัฐในพ้ืนที่ระดับชุมชน ตําบล จังหวัด สามารถประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่
เต็มใจให้ความร่วมมือต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างมาก จึงสามารถสรุป
ได้ว่า การสื่อสารระหว่างองค์กร การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งผล
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กระทบต่อการป้องกันและปราบรามยาเสพติดสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2555) 
กล่าวไว้ว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จขึ ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 
แหล่งที ่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการ
บริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติให้
เหมาะสม ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จะได้รับผลกระทบจากเง่ือนไขที่เก่ียวข้องหลายประการ เช่น 
ข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาถึงความร่วมมือมือภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามอย่าง
เป็นรูปธรรมในเขตพ้ืนที่เสี่ยงหรือหล่อแหลมต่อการลักลอบการค้ายาเสพติด 
  2. ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกสาธารณะกับประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี ให้เห็นโทษของการเสพ 
 3. ควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยงานพิเศษหรือชุดปฏิบัติการพิเศษมี
อํานาจเต็มในพ้ืนที่ เพ่ือปฏิบัติภารกิจหลักคือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยคํานึงถึง
โครงสร้าง ภารกิจ อํานาจหน้าที่ต่างหากจากหน่วยงานองค์การอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประมาณผลตอบแทน จากรายได้และต้นทุนที่จะ

ได้รับจากการปลูกข้าว ในจังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบผลตอบแทนในการปลูกข้าวระหว่างปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ ในจังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 โดย
ใช้เกณฑ์การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV)   
 ผลการศึกษาประมาณรายไดท้ี่จะได้รับจากการปลูกข้าว โดยเลือกอําเภอสามโคก อําเภอลาด
หลุมแก้วและอําเภอคลองหลวง กลุ่มตัวอย่างคือชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีจํานวน 9 คนและชาวนาที่ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จํานวน 9 คน กําหนดให้ทํานา 3 คร้ังต่อปี ผลตอบแทนสุทธิทั้ง 5 ปี ส่วนการประมาณการ
รายได้จากการขายข้าว โดยกําหนดจาก นโยบายการประกันราคาข้าวที่รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายโดย
นํามาเฉลี่ยได้ 3 ระดับ คือ ราคาเกวียนละ 10,000 บาท,ราคาเกวียนละ 12,500 บาท และราคา
เกวียนละ 15,000 บาท  
ผลการวิเคราะห์พบว่า 
 1. ที่ราคา 15,000 บาท ชาวนาได้รับผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก 
ทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ผลตอบแทนที่ใช้ ปุ๋ยเคมี มีผลตอบแทนมูลค่าสุทธิ เท่ากับ 
376,506.90 บาท ส่วนปุ๋ยอินทรีย์มีผลตอบแทนมูลค่าสุทธิค่าเท่ากับ712,112.40 บาท 
 2. ที่ราคา 12,500 บาท ชาวนาได้รับผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็น บวก 
ทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ผลตอบแทนที่ใช้ปุ๋ยเคมี มีผลตอบแทนมูลค่าสุทธิเท่ากับ 80,384.40 
บาท ส่วนปุ๋ยอินทรีย์มีผลตอบแทนมูลค่าสุทธิค่าเท่ากับ 415,989.90 บาท 
 3. ที่ราคา 10,000 บาท ชาวนาได้รับผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็น ลบใน
การปลูกข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีส่วนในปุ๋ยอินทรีย์มีค่าเป็นบวก ผลตอบแทนที่ใช้ปุ๋ยเคมี มีผลตอบแทนมูลค่า
สุทธิเท่ากับ -215,738 บาท ส่วนปุ๋ยอินทรีย์มีผลตอบแทนมูลค่าสุทธิค่าเท่ากับ 119,867.40 บาท 
 สรุป ผลการวิเคราะห์พบว่าการนําปุ๋ยอินทรีย์จะสามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวได้ดี 

 
คําสําคญั: ประสิทธิผล, ปุ๋ยอินทรีย์ , ข้าว ,มูลค่าปัจจุบัน  

 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

424 

ABSTRACT 
The objectives of the research are to: 1) study the estimated returns and costs 

of rice cultivation in Pathum Thani Province; and 2) compare the returns of rice 
cultivation using organic fertilizer and chemical fertilizer in Pathum Thani Province. The 
operating period was 5 years with a discount rate of 7 percent. Calculation of net 
present value (NPV) was based on net return of the project.  
 The researcher studied the estimated revenue of rice cultivation in Sam Khok 
District, Lat Lum Kaeo District and Khlong Luang District. The population chosen for the 
research was 9 farmers using chemical fertilizer and 9 farmers using organic fertilizer. 
They planted rice three times a year and earned a net return in the 5-year operating 
period. The estimated revenue from rice trading was based on the government’s rice 
price guarantee policy which stipulated three rates of rice prices: 10,000 baht per ton, 
12,500 per ton and 15,000 baht per ton.  
Research findings were as follows:  
 1. At the rate of 15,000 baht, farmers earned a positive net present value (NPV) 
from both chemical and organic fertilizers. NPV of rice cultivation using chemical 
fertilizer and organic fertilizer was 376,506.90 baht and 712,112.40 baht, respectively. 
 2. At the rate of 12,500 baht, farmers earned a positive net present value (NPV) 
from both chemical and organic fertilizers. NPV of rice cultivation using chemical 
fertilizer and organic fertilizer was 80,384.40 baht and 415,989.90 baht, respectively. 
 3. At the rate of 10,000 baht, farmers earned a negative net present value (NPV) 
from chemical was -215,738 baht and positive net present value (NPV) from organic 
fertilizers119,867.40 baht, respectively. 
 Based on the analysis, application of organic fertilizer will help reduce rice 
cultivation costs.  
 
Keyword: effectiveness, organic fertilizer, rice, Net Present Value  
 

บทนํา 
 ข้าวเป็นสินค้าที่มีความสําคัญมาก เน่ืองจากประเทศต่างทั่วโลกนิยมการบริโภคข้าวเป็น
อาหารหลัก จากผลการสํารวจพบว่าประเทศต่างๆ ผลิตและบริโภคข้าวประมาณ 430 ล้านตัน 
ประเทศที่ผลิตจะเป็นผู้บริโภคข้าวด้วยอยู่ระหว่าง 29-30ล้านตัน ประเทศที่ผลิตข้าวเป็นดับ 1 คือจีน 
(ประมาณ 130 ล้านตัน/ปี) และอันดับ 2 คืออินเดีย (ประมาณ 80-90 ล้านตัน/ปี)  ส่วนประเทศไทย
ผลิตข้าวมากเป็นอันดับ 6 (ประมาณ 19 ล้านตัน/ปี) แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่วนคู่แข่ง
ที่สําคัญของไทยมีหลายประเทศเช่น เวียดนาม บราซิล โดยขณะนี้ เวียดนามสามารถผลิตข้าวได้
มากกว่าไทย (ประมาณ 24 ล้านตัน/ปี) และสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลก ในขณะที่
ประเทศที่นําเข้าข้าวที่สูงที่สุดคือฟิลิปปินส์และไนจีเรีย  โดยทั้งสองประเทศนําเข้าข้าวในปี 2552 กว่า 
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2 ล้านตัน(กอบสุข เอียมสุรีย์,2553) แต่ในปัจจุบันการส่งออกข้าวไทยลดลงร้อยละ 5.86 สาเหตุจาก
ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยสูงขึ้น จึงทําให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งขัน เกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา มีส่วนทําให้ราคาข้าวไทยสูงตามไปด้วย นอกจากน้ี
ยังขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการประกันราคาข้าว มีส่วนทําให้ข้าวออกมามาก เมื่อรัฐบาลมีการ
ประกันในราคาที่สูง ก่อให้เกิดข้าวล้นตลาด เมื่อพิจารณาถึงตลาดข้าวโลก ที่ปัจจุบันมีหลายประเทศที่
มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นเช่นประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดีย(สมพร อิศวิลานนท์,2557) 
จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปได้ว่าในปีการผลิต 2554/2555 ประเทศไทยมีผลผลิต
ข้าวเปลือกรวมสูงสุด 37.981ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.5 โดยจําแนกเป็นข้าวเปลือกนาปี
25.932ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.7 และข้าวเปลือกนาปรัง 12.049 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ17.4 เน่ืองจากรัฐบาลได้กําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกสูง ประกอบกับปริมาณนํ้าใน
เขื่อนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี ทําให้ชาวนาปลูกข้าวนาปรังได้มากขึ้นเพ่ือเข้าร่วมในโครงการจํานํา
ข้าวเปลือกของรัฐบาล (กรมการข้าว:2556) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตข้าวไทย      หน่วย : ล้านตัน 
รายการ ข้าวเปลือก    2555/2556                  2556/2557        2557/2558 
นาปี   27.234   27.09   27.11 
นาปรัง   10.766   9.67    5.51 
รวมท้ังหมด  38.00   36.76    32.62 
_________________________________________________________________________ 
ท่ีมา:สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แม้ว่าการผลิตข้าวไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เกษตรกรกลับมีคุณภาพชีวิตที่ตํ่าลง ด้วยฐานะที่
ยากจน มีหน้ีสินจํานวนมาก การผลิตข้าวส่วนใหญ่เกิดจากการขยายพ้ืนที่ในการปลูกข้าว มากกว่าการ
เพ่ิมผลผลิตด้วยนวัตกรรม และเมื่อไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ก็จะใช้วิธีการเพ่ิมปุ๋ยเคมีแทน ซึ่งมีส่วน
ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีพ้ืนที่สําหรับการทํานา มา
ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการขุดคลองส่งนํ้าของอําเภอคลองหลวง จํานวน 15 คลอง ทําให้ชาวนาใน
จังหวัดปทุมธานีสามารถ ปลูกข้าวได้ 2- 3 ครั้งต่อปี และจากการลงสํารวจพ้ืนที่ ในจังหวัดปทุมธานี
พบว่ามีการปลูกข้าว เกือบทุกอําเภอ แต่อําเภอท่ีมีการปลูกข้าวมากที่สุดมี 3 อําเภอ คืออําเภอสาม
โคก อําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอคลองหลวง  อีกทั้งมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
ปลูกข้าวคือการนําปุ๋ยอินทรีย์ มาแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งมีการรายงานว่าสามารถลดต้นทุนของการผลิตข้าวได้ 
และมีชาวนาที่สนใจหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ทั้ง 3 อําเภอ ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เปรียบเทียบต้นทุนของการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีระหว่างกลุ่มชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมี
กับกลุ่มชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ว่ามีต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างไร ควรส่งเสริมให้เกษตรใช้ปุ๋ยประเภทใด 
ข้อมูลในการวิเคราะห์  ผู้วิจัยได้จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ทํานาใน 3 อําเภอ อําเภอละ 6 
ราย รวมเป็น 18 คน โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ปลูกข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี จํานวน 9 คน และกลุ่มที่
ปลูกข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จํานวน 9 คน โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีการนําปุ๋ยอินทรีย์มาใช้แทนปุ๋ยเคมี ใน
การปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุน ทําให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้จากต้นทุนที่ลดลงของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปัจจุบันแม้ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างด้านอาชีพ จากการผลิตสินค้าเกษตร
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มาเป็นสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึนหลายแห่ง พ้ืนที่ดินก็ถูกปรับให้เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัย ดังน้ันพ้ืนที่ที่จะเหลือทําเกษตรจึงมีน้อยลง อีกทั้งสินค้าเกษตรทํารายได้ได้น้อย แต่ถ้า
เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น เกษตรกรคงจะเก็บที่ดินไว้เพ่ือการเพาะปลูกต่อไปในคู่มือ
ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือน ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้สอน
ให้สมาชิกทําปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนในการทํานา การทําปุ๋ยอินทรีย์ สามารถใช้วัตถุดิบภายใน
หมู่บ้าน ยกเว้นกากนํ้าตาลที่ต้องซื้อจากภายนอก ดังน้ันการวิเคราะห์ต้นทุนจะทําให้ทราบถึงความ
แตกต่างของต้นทุนที่เดิมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี กับการที่สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบ
ใดจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) ศึกษาประมาณผลตอบแทน จากรายได้และต้นทุนที่จะได้รับจากการปลูกข้าว ในจังหวัด
ปทุมธานี 

2) เปรียบเทียบผลตอบแทนในการปลูกข้าวระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในจังหวัด
ปทุมธานี  

 
วิธีการวิจัย 

 1. ขอบเขตประชากร 
   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมี และกลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอําเภอสามโคก 
อําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอคลองหลวง เน่ืองจากเป็นอําเภอที่มีการปลูกข้าวมากที่สุด จากน้ัน
เลือกตําบลท่ีมีชาวนาที่มีการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวจากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน โดยมีศูนย์การ
เรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบว่าอําเภอสามโคกคือตําบลคลองควาย อําเภอลาดหลุมแก้วคือ
ตําบลบ่อเงิน และอําเภอคลองหลวงคือตําบลคลองห้า  
         2. ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ ต้นทุนในการผลิต ซึ่งต้นทุนในการผลิต 
ประกอบด้วยปัจจัยคงท่ี ได้แก่ค่าเช่าที่ดิน อุปกรณ์เช่นเครื่องตัดหญ้า เคร่ืองพ่นยา จอบ มีด เป็นต้น 
และค่าแรงงานของชาวนาโดยคิดเงินเดือนที่เดือนละ 6,000 บาทท้ังปี คิดตามค่าเสียโอกาสที่ต้อง
ดําเนินการปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวไม่ได้ใช้แรงงานทุกวันจึงคิดแค่ 6,000 บาท นอกจากน้ีต้นทุนการ
ผลิตยังประกอบด้วยต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าปรับที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก ค่าพันธ์ุข้าวเปลือก ค่าปุ๋ย 
ค่าแรงงานตัดหญ้า ค่าขนส่ง ค่านํ้ามัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตัวแปรตามคือผลผลิตข้าวที่ประมาณการ
จากผลผลิตที่ผ่านมา นํามาพยากรณ์ว่าควรจะได้ผลผลิตต่อไร่เท่าไร  
         3. การเปรียบเทียบการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี กับการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
            3.1. การวิเคราะห์ด้านการเงิน โดยการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และการ
วิเคราะห์ความไหวตัวของตัวแปร (Sensitivity Analysis of variable) ด้วยการกําหนดราคาข้าว ใน 
3 ระดับ จากนโยบายที่รัฐบาลเคยรับประกันราคาข้าวสูงสุด (15,000 บาท ต่อ เกวียน)และตํ่าสุด
(10,000 บาท ต่อเกวียน) และกําหนดราคาก่ึงกลาง (12,500 บาท ต่อ เกวียน) 

3.2. สมมุติฐานเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
  3.2.1 ที่ดินให้ถือเป็นค่าเช่า โดยกําหนดว่าต้องเช่าไม่ตํ่ากว่า5ปี นับเป็นค่าลงทุน 
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  3.2.2. ใช้เงินทุนส่วนของเกษตรกรของในการลงทุนเบ้ืองต้นทั้งหมดซื้ออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ การทําเกษตร 
  3.2.3. รายรับและรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงินสด ไม่มีการแบ่งชําระเป็นงวด 
  3.2.4. การคิดค่าเสื่อมราคาเป็นแบบเส้นตรง 

3.2.5 รายได้กําหนดให้มี 3 ราคา คือ เกวียนละ 10,000 บาท 12,500 บาทและ
15,000 บาท 

3.2.6 อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี  ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ลูกค้ารายคน(เกษตรกรและบุคคล) ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เน่ืองจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเงินกู้
ต่อเกษตรกรโดยตรง  

 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ด้านรายได้ 
 ภายในจังหวัดปทุมธานีสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้งเ น่ืองจากมีคลอง

ชลประทานและเป็นแหล่งที่มีการส่งเสริมการปลูกข้าว เพราะมีหน่วยงานภาครัฐต้ังอยู่เช่นศูนย์วิจัย
ข้าวคลองหลวง เกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด ทุกหน่วยงานจะรณรงค์ ให้มีการปลูกข้าวและ
ขยายพันธ์ุข้าว จนมีพันธ์ุ กข31 (ปทุมธานี80) และกข 35 (รังสิต 80) ในที่น้ีการคํานวณกําหนดให้
ชาวนาปลูกข้าวปีละ 3 ครั้งโดยกําหนดว่าราคาข้าวมี 3 ราคาคือราคาเกวียนละ 10,000 บาท ราคา
เกวียนละ 12,500 บาทและราคาเกวียนละ 15,000 บาท โดยนําราคาข้าวที่รัฐบาลเคยประกันราคา
ข้าวหรือจํานําข้าวในอดีตมาประมาณการณ์  

2. การวิเคราะห์ต้นทุนจากการทํานา 
 ต้นทุนการทํานาแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนประเภทรายจ่าย

ลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้การปลูกข้าว และมีอายุการใช้งาน
ติดต่อกันหลายปี เช่น เคร่ืองพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน ค่าไถปรับ
พ้ืนที่ ค่าขุดหลุม ค่าวางแนว ค่าแรงงานปลูกต้นกล้า ค่าขนส่ง ค่าพันธ์ุข้าว และค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีและแรงงานกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช ค่าแรงงาน
เก่ียวข้าว ค่าขนส่ง และค่าภาษีบํารุงท้องที่ นอกจากน้ียังสามารถแบ่งต้นทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ดังน้ี 
 2.1 ต้นทุนคงที่ 

ต้นทุนประเภทรายจ่ายลงทุน ได้แก่ 
  2.1.1 ค่าเช่าที่ดิน ในการทํานาข้าว ส่วนใหญ่เกษตรกรมีที่ดินเป็นของ
ตนเองและบางกลุ่มก็เช่าที่ดิน มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ราคาของที่ดินมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน
การดําเนินการจึงคิดต้นทุนเป็นค่าเช่าที่ดินจากค่าเสียโอกาสของการใช้พ้ืนที่ ซึ่งได้ค่าเช่าที่ดินของ
ชาวนาอยู่ในราคา 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากเกษตรกร 
  2.1.2. ค่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น ค่าเคร่ืองพ่นยา เครื่องตัดหญ้า จอบและ
มีดพร้า การคํานวณต้นทุนค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทํานา โดยการคิดค่า
เสื่อมแบบเส้นตรง ดังน้ี 
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  2.1.3 เครื่องพ่นยา ราคาเครื่องละ 3,700 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ไม่มีราคา
ซาก 

ค่าเสื่อมราคา/ปี = ราคาเครื่องพ่นยา – ค่าซาก 
          อายุการใช้งาน 

 = 3,700 – 0 
       4 

ดังน้ันค่าเสื่อมราคาเคร่ืองพ่นยา = 925      บาท/ปี 
     2.1.4. เครือ่งตัดหญ้า ราคาเครื่องละ 8,500 บาท มีอายุการใช้งาน 4 ปี ไม่มีราคา

ซาก 
ค่าเสื่อมราคา/ปี = ราคาเครื่องตัดหญ้า – ค่าซาก  

          อายุการใช้งาน 
 = 8,500 – 0 
                4 
ดังนั้นค่าเสื่อมราคาเคร่ืองตัดหญ้า = 2,125  บาท/ปี  

        2.1.5 จอบ ราคาด้ามละ 170 บาท มีอายุการใช้งาน 3 ปี 
ค่าเสื่อมราคา/ปี = ราคาจอบ – คา่ซาก  

    อายุการใช้งาน 
 = 170 – 0 
       3 

  ดังน้ันค่าเสื่อมราคาจอบ = 57 บาท/ ปี 
2.1.6 มีดพร้า ราคาด้ามละ 250 บาท มีอายุการใช้งาน 3 ปี 
ค่าเสื่อมราคา/ปี = ราคามีดพร้า – ค่าซาก 
      อายุการใช้งาน 

 = 250 – 0 
       3 

ดังน้ันค่าเสื่อมราคามีดพร้า = 83  บาท/ปี 
2.1.7 ค่าเงินเดือน เป็นค่าเงินเดือนสําหรับเกษตรกรเอง ที่ทําหน้าที่ปลกูข้าว เฉลี่ย

เดือนละ 6,000 บาท เน่ืองจากการปลูกข้าว ไม่ได้ทําตลอด 4 เดือน สรุปตารางต้นทุนคงที่ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2   แสดงต้นทุนคงที่ในการปลูกข้าวในคิดต่อปี                      (หน่วย:บาท) 
 

รายการ ปลูกข้าวทั่วไป ปลูกข้าวแบบปุ๋ยชีวภาพ หมายเหตุ 
1.ค่าเช่าที่ดิน 10,000 10,000  
2.ค่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 3,190 3,190  
3.ค่าเงินเดือน 6,000*12=72000 6,000*12=72000  
รวมต้นทุนคงที่ 85,190 85,190  

* คิดค่าเช่าที่ จํานวน 10 ไร่ 
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2.2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจํานวนการผลิต
เปลี่ยนแปลงได้แก่ 

2.2.1. ค่าเตรียมปรับพ้ืนที่สําหรับปลูก โดยที่ค่าไถปรับพ้ืนที่ราคาประมาณ 800  บาทต่อไร่  
2.2.2 ค่าขนส่ง เป็นการขนส่งต้นกล้าหรือการส่งผลผลิตจากพ้ืนที่ถึงลูกค้า ระยะทาง

ในการขนส่ง   
2.2.3 ค่าพันธ์ุข้าวเปลือก ราคาเฉลี่ยไร่ละ 2.5 ถัง ราคาประมาณ 550 บาทต่อไร่ 

2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
2.2.5 ค่าปุ๋ย เคมีสําหรับผลผลิตข้าว ราคาประมาณ 1,600 บาทต่อไร่ ใส่ในช่วงที่ข้าว

กําลังที่มีการเจริญเติบโตจะใส่ 2 ครั้งต่อการปลูกข้าวแต่ละรอบ 
2.2.6 ค่าปุ๋ย คอกสําหรับผลผลิตข้าว ราคาประมาณ 800 บาทต่อไร่ 
2.2.7 ค่าปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สอนให้เกษตรกรทําปุ๋ยใช้เองวัตถุดิบที่ใช้จะ

ได้จากหมู่บ้านเช่นเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ยกเว้นกากนํ้าตาลที่ต้องซื้อจากภายนอก  
2.2.8 ค่าสารเคมีและแรงงานกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช สารเคมีกําจัดโรคต่างๆจะมี

ค่าใช้จ่ายสูงในช่วง 2-3 เดือนเน่ืองจากยังมีวัชพืชอยู่มาก และจํานวนคร้ังในการกําจัดวัชพืชประมาณ 
1 ครั้ง ประมาณไร่ละ 850 บาท 

2.2.9. ฉีดยาค่าแรงงานตัดหญ้า ค่าแรงงานในการตัดหญ้า ราคาไร่ละ 960 บาท 
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจะมีปริมาณสูง 

2.2.10.ค่าแรงงานเก็บผลผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นจากการจ้างรถเก็บเก่ียวข้าว คิด
เป็นไร่ละ 650 บาท 

2.2.11. ค่าขนส่ง เมื่อเกษตรกร เก็บเก่ียวข้าวได้นําไปขายให้กับโรงสี หรือตลาด ไร่
ละ 200 บาท 

2.2.12. ค่านํ้ามันในการเติมเครื่องตัดมือและอุปกรณ์ประมาณไร่ละ 600 บาท 
2.2.13. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประมาณไร่ละ 500 บาท 

จากการประเมินทําให้สามารถสรุปตารางต้นทุนผันแปรได้ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3   แสดงต้นทุนผันแปรในการปลกูข้าวในแต่ละคร้ังคิดต่อไร่      (หน่วย:บาท) 
 

รายการ ปลูกข้าวแบบปุ๋ยเคมี ปลูกข้าวแบบปุ๋ยอินทรีย์ หมายเหตุ 
1. ค่าเมล็ดพันธ์ข้าว 550 550  
2. ค่าเตรียมดิน 800 800  
3. ค่าปุ๋ยเคม ี 1200 - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
4. ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์ 800 800  
5. ค่าสารเคมกีําจัดแมลง 1000 -  
6. ค่าสารเคมกีําจัดโรคต่างๆ 150 -  
7. ค่าสารเคมกีําจัดวัชพืช 400 -  
8. ค่าโฮโมน 100 100  
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9. ค่าเก็บเก่ียวข้าว 650 650  
10. ค่าขนส่ง 200 200  
11. ค่านํ้ามัน 600 600  
12. ค่าแรงงานตัดหญ้า 960 960  
13.อ่ืนๆ 500 600 ค่ากากนํ้าตาล

และอื่นๆ 
รวมท้ังหมด 7,810 5,260  

3. การวิเคราะห์รายได้สุทธิของเกษตรกรโดยกําหนด ราคาข้าว เกวียนละ 15,000 บาท 
 

ตารางที่ 4 แสดงรายได้สุทธิที่ได้รับต่อปี กําหนดราคาถังละ 150 บาท (โดยสมมติว่าปลูก 10 ไร่) 
 
คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยเคมี คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง 
รายได้ต่อ 10ไร่   90*150*10=135,000 บาท
ต่อครั้ง 
 ถ้า ดําเนินการ 3 ครั้งต่อปี                           
=135,000*3=405,000บาท 

รายได้ต่อ 10ไร่   90*150*10=135,000 บาท
ต่อครั้ง 
 ถ้า ดําเนินการ 3 ครั้งต่อปี                           
=135,000*3=405,000บาท 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                            =10000  บาท 
อุปกรณ์                          =12620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12    =72000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                       =94620  บาท 
 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                           =10000  บาท 
อุปกรณ์                         =12620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12   =72000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                      =94620  บาท 
 

ต้นทุนผันแปร      7810*3*10=234,300บาท ต้นทุนผันแปร       5260*3*10=157,800บาท 
รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    405,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                 94,620 บาท 
ต้นทุนผันแปร            234,300 บาท 
รายได้สุทธิ                 76,080 บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    405,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                 94,620  บาท 
ต้นทุนผันแปร            157,800  บาท 
รายได้สุทธิ                152,580 บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่2 
รายได้                    405,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                82,000  บาท 
ต้นทุนผันแปร           234,300  บาท 
รายได้สุทธิ                88,700   บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    405,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                 82,000  บาท 
ต้นทุนผันแปร           157,800  บาท 
รายได้สุทธิ               165,200  บาท 

หมายเหตุ  ค่าอุปกรณ์ คิดต้ังแต่ปีแรก 
 
สมมติว่าต้นทุนและรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 5ปี ปีที่ 3, 4, และ5 มีรายได้สุทธิเท่าปีที่ 2 
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ตารางที่ 5 แสดงรายได้สุทธิที่ได้รับต่อปีกําหนดราคาถังละ 125 บาท (โดยสมมติว่าปลูก10 ไร่) 
 
คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยเคมี คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง 
รายได้ต่อ 10ไร่   90*125*10=112,500 บาท
ต่อครั้ง 
 ถ้า ดําเนินการ 3 ครั้งต่อปี                           
=112,500*3=337,500บาท 

รายได้ต่อ 10ไร่   90*125*10=112,500 บาท
ต่อครั้ง 
 ถ้า ดําเนินการ 3 ครั้งต่อปี                           
=112,500*3=337500บาท 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                             =10,000  บาท 
อุปกรณ์                           =12,620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12     =72,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                        =94,620  บาท 
 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                           =10,000  บาท 
อุปกรณ์                         =12,620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12   =72,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                      = 94,620  บาท 
 

ต้นทุนผันแปร      7810*3*10=234,300บาท ต้นทุนผันแปร      5260*3*10=157,800 บาท 
รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    337,500  บาท 
ต้นทุนคงที่                 94,620  บาท 
ต้นทุนผันแปร           234,300  บาท 
รายได้สุทธิ                   8,580 บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    337,500 บาท 
ต้นทุนคงที่                94,620  บาท 
ต้นทุนผันแปร           157,800  บาท 
รายได้สุทธิ                85,080  บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่2 
รายได้                    337,500 บาท 
ต้นทุนคงที่                82,000 บาท 
ต้นทุนผันแปร          234,300 บาท 
รายได้สุทธิ               21,200 บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่1  
รายได้                     337,500  บาท 
ต้นทุนคงที่                 82,000  บาท 
ต้นทุนผันแปร            157,800  บาท 
รายได้สุทธิ                 97,700  บาท 

หมายเหตุ  ค่าอุปกรณ์ คิดต้ังแต่ปีแรก 
 

สมมติว่าต้นทุนและรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 5ปี ปีที่ 3, 4, และ5 มีรายได้สุทธิเท่าปีที่ 2 
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ตารางที่ 6 แสดงรายได้สุทธิที่ได้รับต่อปีกําหนดราคาถังละ 100 บาท (โดยสมมติว่าปลูก10 ไร่) 
 
คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยเคมี คํานวณรายได้สุทธิของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง ผลผลิตต่อไร่= 90 ถังต่อครั้ง 
รายได้ต่อ 10ไร่   90*100*10=90,000 บาทต่อ
ครั้ง 
                                   
=90,000*3=270,000บาท 

รายได้ต่อ 10ไร่   90*100*10=90,000 บาทต่อ
ครั้ง 
                                   
=90,000*3=270,000บาท 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                              =10,000  บาท  
อุปกรณ์                            =12,620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12       =72,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                          =94,620  บาท 
 

ต้นทุนคงที่ปีที่1 
ค่าเช่า                            =10,000  บาท 
อุปกรณ์                          =12,620  บาท 
เงินเดือนชาวนา 6000*12    =72,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น                       =94,620  บาท 
 

ต้นทุนผันแปร      7810*3*10=234,300 บาท ต้นทุนผันแปร     5260*3*10=157,800 บาท 
รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    270,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                 94,620  บาท 
ต้นทุนผันแปร           234,300  บาท 
รายได้สุทธิ               -58,920  บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่1 
รายได้                    270,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                 94,620  บาท 
ต้นทุนผันแปร           157,800  บาท 
รายได้สุทธิ                17,580  บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่2 
รายได้                    270,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                82,000  บาท 
ต้นทุนผันแปร           234,300  บาท 
รายได้สุทธิ               -46,300  บาท 

รายได้สุทธิ ปีที่2 
รายได้                    270,000  บาท 
ต้นทุนคงที่                82,000  บาท 
ต้นทุนผันแปร           157,800  บาท 
รายได้สุทธิ                 30,200  บาท 

หมายเหตุ  ค่าอุปกรณ์ คิดต้ังแต่ปีแรก 
4. การวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการลงทุนทํานา  

 จากตารางที่ 4, 5,และ6 แสดงรายได้สุทธิที่ได้รับต่อปี เมื่อกําหนดราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามราคาที่กําหนด(เกวียนละ 15,000 บาท 12,500 บาท และ10,000 บาท) ทําให้ได้ผลของรายได้
สุทธิทั้ง 5 ปี และนําไปคํานวณความเป็นไปได้ในการลงทุนทํานาในจังหวัดปทุมธานีเลือกใช้ การ
คํานวณหาความคุ้มค่าของการปลูกข้าว โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value Method) ทั้ง
จะใช้อัตราอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ดังตารางที่ 7,8 และ 9  
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ตารางที่ 7 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ราคาเกวียนละ 15,000บาท 
 

ปีที ่ อัตรา
ดอกเบี้ย 7% 

กระแสเงิน
สด(บาท) 

ใช้ปุ๋ยเคมีมูลคา่
ปัจจุบัน 

กระแสเงินสด
(บาท) 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มูลค่าปัจจุบนั 

0 1 76,080 76,080.00 152,580 152,580.00 
1 .935 88,700 82,934.50 165,200 154,462.00 
2 .873 88,700 77,435.10 165,200 144,219.60 
3 .816 88,700 72,379.20 165,200 134,803.20 
4 .763 88,700 67,678.10 165,200 126,047.60 

   376,506.90  712,112.40 
หมายเหตุ ทํานา 3 ครั้ง 

จากตารางที่ 7  แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิในการลงทุนทํานา ในจังหวัดปทุมธานีโดยกําหนดให้
มีการทํานา 3 ครั้งต่อปี กําหนดอัตราคิดลด 7% ทําให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมี 
เท่ากับ 376,506.90 บาทต่อ 10ไร่ ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งต้นทุนถูกกว่า จึงทําให้ได้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ เท่ากับ712,112.40 บาทต่อ 10ไร่ ซึ่งถ้าราคาอยู่ที่เกวียนละ 15,000บาท สามารถลงทุนได้
เน่ืองจากค่า NPV เป็น บวก ดังน้ันทั้งชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่างได้ผลตอบแทนที่ดี แต่
ผลตอบแทนของชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้สูงกว่า 
 
ตารางที่ 8 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ราคาเกวียนละ 12,500บาท 
 

ปีที ่ อัตรา
ดอกเบี้ย 7% 

กระแสเงินสด
(บาท) 

ใช้ปุ๋ยเคมีมูลคา่
มูลค่าปัจจุบนั 

กระแสเงินสด
(บาท) 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มูลค่าปัจจุบนั 

0 1 8,580 8,580.00 85,080 85,080.00 
1 .935 21,200 19,822.00 97,700 91,349.50 
2 .873 21,200 18,507.60 97,700 85,292.10 
3 .816 21,200 17,299.20 97,700 79,723.20 
4 .763 21,200 16,175.60 97,700 74,545.10 

   80,384.40  415,989.90 
หมายเหตุ ทํานา 3 ครั้ง 

จากตารางที่ 8  แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิในการลงทุนทํานา ในจังหวัดปทุมธานีโดยกําหนดให้
มีการทํานา 3 ครั้งต่อปี กําหนดอัตราคิดลด 7% ทําให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมี 
เท่ากับ80,384.40 บาทต่อ 10ไร่ ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งต้นทุนถูกกว่า จึงทําให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เท่ากับ415,989.90 บาทต่อ 10ไร่ ซึ่งถ้าราคาอยู่ที่เกวียนละ 12,500 บาท สามารถลงทุนได้เน่ืองจาก
ค่า NPV เป็น บวก แต่ผลตอบแทนของชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้สูงกว่า 
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ตารางที่ 9 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ข้าวราคาเกวียนละ 10,000 บาท 
 

ปีที ่ อัตรา
ดอกเบี้ย 7% 

กระแสเงินสด
(บาท) 

มูลค่าปัจจุบนั 
กระแสเงินสด

(บาท) 
มูลค่าปัจจุบนั 

0 1 -58,920 -58,920 17,580 17,580 
1 .935 -46,300 -43,290.50 30,200 28,237.00 
2 .873 -46,300 -40,419.90 30,200 26,374.60 
3 .816 -46,300 -37,780.80 30,200 24,643.20 
4 .763 -46,300 -35,326.20 30,200 23,042.60 

   -215,738.00  119,867.40 
หมายเหตุ      ทํานา 3ครั้ง 

จากตารางที่ 9 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิในการลงทุนทํานา ในจังหวัดปทุมธานีโดยกําหนดให้
มีการทํานา 3ครั้งต่อปี กําหนดอัตราคิดลด 7% ทําให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมี 
เท่ากับ –215,738 บาทต่อ 10ไร่ พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเน่ืองจากค่า NPV เป็น ลบ 
ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งต้นทุนถูกกว่า จึงทําให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็น บวก และมีค่าเท่ากับ
119,867.40 บาทต่อ 10ไร่ บาท การใช้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถลงทุนได้เน่ืองจากค่า NPV เป็น บวก ถ้า
ราคาอยู่ที่เกวียนละ 10,000 บาท  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย การปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี โดยกําหนดพ้ืนที่ 10 ไร่ การคิดค่าที่ดินให้

คิดเป็นการเช่าที่ดิน อัตราดอกเบ้ียคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มี
ความคุ้มค่าในการปลูกข้าวมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี เพราะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้นทุนตํ่ากว่า เมื่อกําหนดราคา
ข้าวเปลือกมี3ราคาคือเกวียนละ15,000บาท เกวียนละ12,500บาท เกวียนละ10,000บาท โดยคิด
ตามท่ีรัฐบาลได้เคยประกันราคาข้าวไว้ เมื่อราคาข้าวเกวียนละ15,000บาท พบว่า การปลูกข้าวด้วย
ปุ๋ยเคมี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 376,506.90 บาท แต่ถ้าปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์จะมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 712,112.40 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ พบพร เศรษฐพฤกษาและ
คณะ (2557)ที่ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนที่การเกษตรแบบพ่ึงพานํ้าฝน พบว่าการปลูกข้าว พืชผัก รูปแบบต่างๆท้ัง 4 แบบมีค่าบวก
โดยเฉพาะรูปแบบที่3 ที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)มีค่าสูงสุดเท่ากับ 314,466.88 บาท และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรชส นภสินธุวงศ์(2555)ที่ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนวิจัยข้าวพันธ์ุ
ชัยนาท 1 ที่พบว่าการปลูกข้าวพันธ์ุชัยนาท 1 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)มีค่าเป็นบวกค่าที่มากท่ีสุด
เท่ากับ27,784,460.9บาท และเมื่อพิจารณาในเร่ืองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความคุ้มค่าในการปลูกข้าว
มากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภร  โชคศิริวัชร (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของกลุ่ม
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เกษตรกร หมู่ 8 ตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อปีจากการผลิตผักปลอด
สารพิษ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีรายได้สูงกว่าการผลิตผักโดยใช้ปุ๋ยเคมี  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. จากการวิจัยพบว่าการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวสามารถ
ดําเนินการได้ในราคาข้าวเปลือกขั้นตํ่าเกวียนละ12,500บาทท่ียังพอดําเนินการได้แต่ถ้าตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับเกวียนละ10,000บาท ชาวนาจะอยู่ไม่ได้ ไม่คุ้มกับการลงทุนถ้าใช้ปุ๋ยเคมี 
 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีต้นทุนที่ตํ่ากว่าปุ๋ยเคมี รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้ชาวนากลับมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ให้มากข้ึน หรือการทําข้าวปลอดสารพิษ ที่ประชาชนท่ัวไปสนใจจะซื้อหามาบริโภค 
 3. ส่งเสริมให้ชาวนานําหลักเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระภูมิพลอดุยเดช
พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดําเนินชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้บริโภค การ
เลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ เพ่ือการบริโภค 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพันธ์ุข้าวชนิดต่างๆ ว่าในเขตพ้ืนที่ใด เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวพันธ์ุใด เน่ืองจากสภาพดิน ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน และระบบชลประทานที่มี 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา ถึงการใช้พืชอ่ืนๆมาปลูกข้ันระหว่างการปลูกข้าว 
ในช่วงที่ว่างจากการปลูกข้าวอย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อปี โดยศึกษาในรูปแบบการปลูกแบบผสมระหว่างการปลูกข้าวและ 
พืชผักชนิดต่างๆ  
 3. ในปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานีเริ่มลดลง อันเน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็น
เมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ที่เคยปลูกข้าวได้เปลี่ยนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
ดังน้ันในอนาคตอาจจะกลายเป็นเมืองมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 330 คน เครื่องมือในการค้นคว้าอิสระ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.9683 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t- test  ANOVA 
และ scheffe ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเป็นนักเรียนและนักศึกษาเพศหญิง อายุ 
21 - 30 ปี สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งโดยรวม
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับมากทั้งหมด 6 ด้าน เรียงตามลําดับ 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการให้บริการ 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า (1) ผู้บริโภคเพศชายและเพศ
หญิงให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ยกเว้นด้านราคาและด้านกระบวนการให้บริการ (2) ผู้บริโภคอายุที่แตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นด้านราคา (3) ผู้บริโภคสถานะที่แตกต่างกันให้ความสําคัญในปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ราคา (4) ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 4 ด้าน 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทาง
กายภาพ และรายด้านอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (5) ผู้บริโภคอาชีพที่แตกต่างกันให้
ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ (6) ผู้บริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
ส่วนรายด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน  
 

คําสําคญั: : สินค้านําเข้า / เคร่ืองสําอาง / ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้  
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ABSTRACT 
 This independent study report is to show consumers’ buying behavior on 
imported South Korean cosmetics in Mueng District of Khon Kean Province. Comparison 
of marketing mix factors and influences on consumers’ buying behavior on imported 
South Korean cosmetics. Based on personal factor this study had picked 330 sets of 
example dividing the questionnaire into two parts. 1) General Information of the 
participant. 2) Concerning the marketing mix influence with consumers’ buying 
behavior on imported South Korean cosmetics in the Mueng District of Khon Kean. The 
statistics used in data analysis were mean, standard deviation, percent, t- test ANOVA 
and scheffe.   
  
 The comparison had shown the following details. 1) Male and female 
consumer had not much difference in the feature of marketing mix, but difference in 
price and services process. 2) Consumer in different age groups vary significantly in the 
six areas expect on pricing. 3) Statically there were no significant differences in market 
mix except for product and price. 4) Consumers have different levels of importance to 
different four significant aspects of products. The distribution channel, the promotion, 
the physical appearance and the other founds on the product. 5) Consumers with 
different background give different perspective to each product. 6) Consumers with 
different level of monthly income gave 5 main different perspectives on product such 
as promotion, personnel, service process, physical appearance of the product and no 
significant differences on the other aspect of the product.   
 
Keywords: Import / Cosmetics / Product of South Korea 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันเคร่ืองสําอางที่ทําให้ผิวขาวกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนในสังคมไทยมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันผู้คนมักให้ความสําคัญกับ
รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าสิ่งอ่ืนใด กล่าวคือ คนในสังคมยุคปัจจุบันมีความเช่ือไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า หากคนเรามีหน้าที่สวยงามและผิวพรรณที่ดูดีจะเป็นหนทางเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตทั้งใน
ด้านอาชีพการงานและด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ประกอบกับการดํารงชีวิตในแต่ละวันต้อง
เผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้ผู้คนหันมาดูแลและเอาใจ
ใส่ต่อผิวพรรณของตนเองมากย่ิงข้ึน สังเกตเห็นได้จากค่านิยมการศัลยกรรมซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติของ
คนในปัจจุบัน นอกจากการทําศัลยกรรมแล้วยังพบว่าเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ
ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะเครื่องสําอางที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเกาหลี
ใต้ 
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 จากกระแสความนิยมเกาหลีใต้ของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นไทยอย่างมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการแต่งหน้าและค่านิยมในการซ้ือ
เครื่องสําอางที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ได้รับความนิยมสูง และมีทิศทางแนวโน้มที่จะเติบโตสูงกว่าตลาดอ่ืนๆในเอเชีย ทําให้มีผู้นํา
เข้าเคร่ืองสําอางจากประเทศเกาหลีใต้จํานวนมากในปัจจุบัน และเหตุน้ีเองทําให้เกิดภาวะ การแข่งขัน
ทางการตลาดค่อนข้างสูง ผู้จําหน่ายแต่ละรายต่างนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย จากเคร่ืองสําอางเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากทําให้เกิดช่องทางในการตลาดอย่างมากเช่นกัน สังเกตเห็นได้จากมีทั้งสินค้าเกาหลีใต้ที่
จําหน่ายในช่องทางที่ได้รับสิทธิทางการค้าแล้วและมีสินค้าเกาหลีใต้ที่จําหน่ายในช่องทางท่ีไม่ได้รับ
สิทธิทางการค้าด้วย เช่น ร้านค้าที่ผู้ขายนําเข้ามาจําหน่ายเอง การจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ การ
จําหน่ายผ่านทางเฟสบุค และ อินสตาแกรม ช่องทางการจัดจําหน่ายดังกล่าวเป็นช่องทางที่ผู้ขายและ
ผู้ซื้อติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางการจําหน่ายที่ไม่มีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายด้าน
สถานที่ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ขายรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่
ทําให้มีผู้จําหน่ายสินค้าเกาหลีใต้จํานวนมากในปัจจุบัน (ปรีชา พันธ์ุแน่น, 2551) 
 จากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื่องสําอาง
เกาหลีใต้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ในการจําหน่ายสินค้า
เกาหลีใต้ จึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพ่ือนํา
ข้อมูลและผลจากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเครื่องสําอางและการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป ของผู้ใช้เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
2.2 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของ

ผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
      ประชากรท่ีในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บรโิภคท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซือ้เคร่ืองสําอาง
นําเข้าจากประเทศเกาหลี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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             1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร ทราบแต่เพียงว่ามี
จํานวนประชากรจํานวนมาก จึงใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด, 2540) 
    n   =       P (1 - P) Z2            . 
             e2 
  โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
       P =  สัดส่วนของประชากรที่จะสุ่ม (ร้อยละ 30) 
   Z = ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ 
          โดยที่ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (ระดับ .05) 
   e = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
          แทนคา่ ดังน้ี n  =    (0.3)(1-0.3)(1.96) 2 
                       (0.05)2 
        =    322.6944 
 จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 322.6944 คน เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 330 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
และการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience Selection) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พบได้ง่าย โดยการศึกษาคร้ังนี้กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 330 คน 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2.1 เคร่ืองมือ 
     แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
      1) แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      2) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 
     1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
     2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
     3) สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
     4) นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ดังน้ี 
          4.1) คุณพิพัฒน์ สายสวัสด์ิ       ตําแหน่ง Director Manager  (บจ. มายด์ เมดิคอลแคร์) 
          4.2) คุณภากร จันทร์ศิร ิ ตําแหน่ง Super Visor  (บจ. มายด์ เมดิคอลแคร)์ 
 4.3) คุณรณกฤต หมู่ภัทรโชติ   ตําแหน่ง Super Visor  (บจ. มายด์ เมดิคอลแคร)์ 
     5) แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน  
     6) ทําการหาค่า IOC ของแบบสอบถามและทําการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยมีค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งหมายความว่า ข้อคําถามมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง 
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และผลจากการพิจารณาดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ มีค่าเท่ากับ 5.00 ซึ่ง
หมายความว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     7) นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 ชุดกับกลุ่มประชากรท่ีมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน เพ่ือนํามาทดสอบหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น  เท่ากับ 0.9683 
     8) นําแบบสอบถามฉบับจริงทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 330 คน  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 สร้างเคร่ืองมือในการทําการศึกษาค้นคว้า ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 
 3.2 นําแบบสอบถามในการทําการศึกษาค้นคว้า ไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจํานวน 330 ชุด 
 3.3 นําแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับมาตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา  
 3.4 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
 4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติคา่ความถ่ีและรอ้ยละ 
 4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ในการทดสอบ   
           โดยแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า ออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรสีะอาด, 2540) 
ดังน้ี   
  4.51 – 5.00   หมายถึง   ความสําคัญของปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50   หมายถึง   ความสาํคัญของปัจจัยอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50   หมายถึง   ความสําคัญของปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  
  1.51 – 2.50   หมายถึง   ความสําคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อย  
  1.01 – 1.50   หมายถึง   ความสําคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
 4.3 เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ t-test   
ANOVA และ Scheffe 
5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      5.1  สถิติพรรณนา  สําหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      5.2  สถิติอนุมาน สําหรบัทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยสว่นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  สถิติทีใ่ช้ คือ t-test   ANOVA  และ 
Scheffe  
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คอื การศึกษาเชิงพรรณาและ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ดังน้ี 
           1.  ศกึษาเชิงพรรณนา 
               1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 
83.39 มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.82 มสีถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 94.55 มรีะดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.45 เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.06 และมรีายได้ไม่เกิน 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.76 
              1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสาํอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยรวมผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.34 และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คอื ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และอยูใ่นระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.37 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านการส่งเสริมการขาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ
ด้านกระบวนการให้บริการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลําดับ 
          2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
               2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ือง สําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จําแนกตามเพศ พบว่าผู้บริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านราคาและด้าน
กระบวนการให้บริการ  
              2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนก
ตามอายุ พบว่าผู้บริโภคจําแนกตามอายุพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ยกเว้นในด้านราคา 
             2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนก
ตามสถานภาพ พบว่าผู้บริโภคท้ังสถานะโสดและสมรสให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา  
             2.4 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่าผู้บริโภคจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนรายด้านอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่างกัน 
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            2.5 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนก
ตามอาชีพพบว่าผู้ใช้บริโภคอาชีพที่แตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นใน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
            2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนรายด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้า
จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้
ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 330 ชุด โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี 
1. สรุปผลการวิจัย  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 83.39 มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.82 มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 94.55 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.45 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.06 และมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.76 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พบว่าโดยรวมผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือในรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และอยู่ในระดับมาก 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านการส่งเสริม
การขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลําดับ 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง
นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคัญในปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านราคา
และด้านกระบวนการให้บริการ 
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 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคอายุที่แตกต่างกันให้ความสําคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นในด้านราคา 
 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านสถานภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ผลการพบว่าผู้บริโภคสถานะที่แตกต่างกันให้ความสําคัญใน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคา 
 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันให้ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนรายด้านอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่าง
กัน 
 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริโภคอาชีพที่แตกต่างกันให้ความสําคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้
ความสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนรายด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
 
                                                 อภิปรายผล 
               ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับรัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร. (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางของผู้ชาย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองสําอางของผู้ชาย และ
สอดคล้องกับ กัลยาณี กรกีรติ. (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง
ที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัยทํางานในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบว่าผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาใน
ระดับมาก และพบว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม
เคร่ืองสําอางนําเข้าหรือองค์กรมาตรฐานอ่ืนในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับ 1) พรเพชร แซ่ต้ัง. 
(2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัย ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง เพ่ือบําบัดรักษาสิว
สําหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร. (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
ของสตรีต่อเครื่องสําอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี. (2556)  ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและการส่งเสริมการขายในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี. (2556)  ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ อาทิตย์ วิรารัตน์. (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
            ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลากร และด้าน
ราคา ซึ่งสอดคล้องกับ พัณณ์ชิตา ภัทรคําปะสิทธ์ิ. (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางแบรนด์ใหม่ของผู้บริโภคในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี  
            ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยาณี กรกีรติ. (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัยทํางานในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี  
      1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
     โดยรวมพบว่ามีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด เพียงด้าน
เดียว ดังน้ันผู้จําหน่ายควรใส่ใจและให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เช่น คัดสรรสินค้าที่
ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา คัดสรรสินค้าที่มีการระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุติดไว้
ชัดเจน สามารถเช่ือถือได้ว่าสินค้าที่นํามาจําหน่ายน้ันเป็นของแท้ เน่ืองจากปัจจุบันมีการทําสินค้า
ลอกเลียนแบบกันอย่างแพร่หลาย และควรคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจําหน่าย เป็นต้น 
                2) ด้านกระบวนการให้บริการ  
     โดยรวมพบว่ามี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมาก แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆพบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผู้จําหน่ายจึงควรให้ความสําคัญในด้าน
กระบวนการให้บริการมากขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้จําหน่ายรายอ่ืน เช่น 
เปลี่ยนการจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจากสัปดาห์ละคร้ังเป็นการส่งสินค้าให้ผู้บริโภคทุกๆ 2-3 วัน เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น กรณีการจําหน่าย
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต) ควรลดขั้นตอนการสั่งซื้อที่ไม่จําเป็นหรือแก้ไขขั้นตอนการส่ังซื้อ
ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น 
   3) ด้านการส่งเสริมการขาย  
      โดยรวมพบว่ามี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมาก แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆพบว่ามีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเป็นอันดับสอง รองจากด้านกระบวนการให้บริการ 
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ดังน้ันผู้จําหน่ายควรส่งเสริมการขายมากย่ิงขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น เช่น การ
ยกเว้นค่าจัดส่งสินค้า การแจกของแถมเมื่อซื้อสินค้าถึงมูลค่าที่ผู้จําหน่ายกําหนด การจัดโปรโมช่ันลด
ราคาตามเทศกาลสําคัญต่างๆ เป็นต้น 
 3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ
ซึ่งนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคเพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้อ่ืนให้แก่ผู้จําหน่ายเครื่องสําอางนําเข้าจากเกาหลีใต้ 
 2) ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
นําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา เป็นต้น  
 3) ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการเครื่องสําอางนําเข้าจากประเทศ
ต่างๆเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องสําอางนําเข้า
จากประเทศการหลีใต้ 
 4) ควรศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บริโภคจากการใช้เคร่ืองสําอางนําเข้า  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีได้ด้วยความอนุเคราะห์และการให้
คําปรึกษาจาก อาจารย์ ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าแบบอิสระ และ
กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระทุกท่าน ที่ให้คําแนะนําในทุกขั้นตอนที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้า
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการตรวจแก้ข้อบกพร่องจุดต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง 
จนการค้นคว้าแบบอิสระน้ีสําเร็จสมบูรณ์ได้   จึงขอกราบขอบพระคุณ อย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 สุดท้ายน้ีผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว เพ่ือนๆ และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการให้ความช่วยแหลือและเป็นกําลังใจมาโดยตลอด  ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านมา ณ โอกาสน้ี  
 

บรรณานุกรม 
 รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มา
ของข้อความ แนวคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็น
เจ้าของข้อความ โดยใช้รูปแบบ  APA Style (American Psychological Association) เช่น 
 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและรําข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสารอุตสาหกรรม

เกษตร. 9(2), 38-41. 
ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ และคนอ่ืน ๆ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ในโรงเรยีน

โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก http//:22web.kku.ac.th/% 
7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). การบริหารการตลาด.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

447 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2547). หลักการจัดการ: องค์การและการจัดการแนวคิดการบริหารธุรกิจ 
 ในสถานการณ์ปัจจุบนั. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธงชัย สันติวงษ์. (2539). การบริหารงานบคุคล. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
พิมล ศรีวิกรม์. (2542) พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการ. 
ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา. 
ศุภร เสรีรัตน์. (2545). พฤติกรรมผู้บริโภค. (พิมพ์ครั้งที ่4). กรุงเทพฯ ซ เออาร์ บิซิเนส เพรส. 
Kotler, Philip. (1997).  Marketing management: Analysis, planning, implementation 
and control. (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 
Schiffman, L., & Kanuk, L. (1994). Consumer behavior. New Jersey: Prentice Hall. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 
 

ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
ของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
INDIVIDUAL DIFFERENCE FACTORS AFFECTING ON PROACTIVE COPING 

STRATEGIES OF MIDDLE–AGED TEACHERS IN THE SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 18 

 
สุพัตรา พินิจกิจ1 , ภัทราวดี มากมี 2 และอุทัยพร  ไก่แก้ว3 

Supattra  Phinitkit 1 ,  Pattrawadee Makmee2 and Autaipohn Kaikaew 3 

 
1สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา                              

อีเมล์ suatom240121@gmail.com 
2สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา                               

อีเมล์ pattrawadee@buu.ac.th 
3สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา                               

 อีเมล์ autaipornk@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลกับการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และสร้างสมการพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก กลุ่มตัวอย่างเป็น 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 160 คน  ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย ปรากฏว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล 5 ตัวแปร ได้แก่      
การกําหนดเป้าหมายในอนาคต การวางเป้าหมายที่เหมาะสม การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความ 
สามารถของตนเอง และความวิตกกังวลด้านอายุ  มีความสัมพันธ์พหุคูณกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การกําหนดเป้าหมายในอนาคตมีความสัมพันธ์กับกลวิธีจัดการ
แบบเชิงรุกสูงที่สุด ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ตํ่าที่สุด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 5 ตัวแปร ร่วมกันพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้ร้อยละ 90.00 การกําหนด
เป้าหมายในอนาคตพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้มากท่ีสุด ส่วนการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองพยากรณ์ได้น้อยที่สุด และสร้างสมการถดถอยพหุคูณ ดังน้ี 
 สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ คือ 

PROŶ   =  -0.73 + 0.32(FUT)**+ 0.20(GOA) **+ 0.21(DIS) **+ 0.10(SEL) ** +  0.18(AGI) ** 
 สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

PROẐ  =   0.32Z**
FUT + 0.20Z**

GOA + 0.21Z**
DIS + 0.10Z**

SEL + 0.18Z**
AGI  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the relationship between 
individual differences and proactive coping of middle-aged teachers in the secondary 
educational service area office 18, and also to develop the equation to predict their 
proactive coping. The sample consisted of 160 teachers in the secondary educational 
service area office 18. Teachers were randomly selected by multi-state sampling. 
Research tool was 5 rating-scale questionnaires. A computer program was used to 
analyze the data. The results showed that: Five individual differences: future 
temporal orientation, goal orientation, dispositional optimism, self-efficacy, and 
aging anxiety were related significantly (.01) to proactive coping. Future temporal 
orientation was mostly related to proactive coping of middle-aged teachers. Self-
efficacy was least related to proactive coping of middle-aged teachers. Five individual 
differences could be used to predict proactive coping as 90.00% effectively. Future 
temporal orientation could be used to predict proactive coping as most effectively, 
while self-efficacy was least effectively, and also develop multiple regressions as 
following 

Multiple regressions in form of raw score was 
PROŶ   =  -0.73 + 0.32(FUT)**+ 0.20(GOA) **+ 0.21(DIS) **+ 0.10(SEL) ** +  0.18(AGI) ** 

Multiple regressions in form of standard score was 
PROẐ  =   0.32Z**

FUT + 0.20Z**
GOA + 0.21Z**

DIS + 0.10Z**
SEL + 0.18Z**

AGI  
 
Keywords: Individual Difference, Proactive Coping, Middle–Aged Teachers  
 

บทนํา 
 ครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐาน      
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  โดยการกํากับและประสานให้สถาบันที่ทําหน้าที่พัฒนาครูอย่าง
ต่อเน่ือง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2545) มาตรา 52) และกําหนดให้
ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 
2545) มาตรา 53)    
 การปฏิบัติงานของครู มิได้มีความรู้ในหลักวิชาและสอนดีเท่าน้ัน  แต่ต้องมีองค์ประกอบ 
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มุ่งมั่น
และอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน  แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 9) ครูต้องมีมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงาน เช่น 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นต้น (มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา) และในสภาพการทํางานปัจจุบัน
ของครูต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบาย
ด้านศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเร่งพัฒนาตนให้มีมาตรฐานและปรับพฤติกรรมในการทํางาน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ครูจึงต้องมีรับผิดชอบทั้งต่อการพัฒนาตนและพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้น สร้าง
แรงกดดันให้กับครู ส่งผลให้ครูมีความเส่ียงต่อภาวะความเครียดมาก  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่ครูเป็นหน่ึง
ในอาชีพที่มีปัญหาความเครียดมากท่ีสุด (Brackett et al., 2010, p.406) 
  ครูเมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุอยู่ในช่วง 40 – 60 ปี เป็นบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิด
ความเครียดมากที่สุด เน่ืองจากเป็นวัยที่ถือว่าครูมีประสบการณ์ ความพร้อมและประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงที่สุด และได้เงินเดือนสูงย่อมเป็นที่คาดหวังของเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน (Kelly & Berthelsen, 1997, p. 203)  วัยผู้ใหญ่ตอนกลางจึงเป็นประชากร    
ที่เหมาะสมในการศึกษาน้ี เน่ืองจากในวัยน้ีต้องประสบกับปัญหาการปรับตัว   เมื่อพบกับอุปสรรค     
ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากอายุ และจากการศึกษางานวิจัย Ouwehand , Ridder and Bensing (2008,    
pp. 28 - 33) พบว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีจะส่งผลต่อสัมพันธภาพทางสังคมท่ีดี และมีสถานะทาง
การเงินที่มั่นคงมีส่วนสําคัญมากต่อวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง และกลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้กําหนดให้เป็น
กระบวนการที่ใช้ตรวจสอบหาอุปสรรคและแนวทางป้องกันอุปสรรคที่มีต่อเป้าหมายในการทํางาน    
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายส่วนบุคคล (Aspinwall, 2005, pp. 203 – 235) ซึ่งครูที่ทําการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น   
วัยที่มีปัญหาพฤติกรรมมากท่ีสุด ถือเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิด  
ความเครียด (Bermejo, et al., 2013, pp.1321 - 1325)  
 โดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 ประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรม
ต้ังอยู่ ส่งผลกระทบต่อครูและคนภายในจังหวัด เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อปัญหาที่สุขภาพ   
ส่วนตน ปัญหาสัมพันธภาพทางสังคม และปัญหาด้านสถานะทางการเงิน (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 
2 5 58  http://www.chonburi.go.th/ และ  http://www.rayong.go.th/ )  ดั ง น้ั น ห ากค รู มี
ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะก่อใหเ้กิดปัญหาได้ ถือเป็นส่วนสําคัญในการ
บรรลุ เป้าหมายในการแก้ ปัญหาระดับสูง (Diener et al, 1999, pp.276 - 302)  การศึกษา
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตน้ี มีส่วนช่วยจัดการกับ
ปัญหาในช่วงเริ่มต้นของการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้ (Aspinwall, 2005, pp.203 - 235) 
การศึกษาเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแนวคิดกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก พบว่า คนที่มี
กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือลดอุปสรรคท่ีน่าจะเกิดข้ึนโดยไม่รอ
ให้อุปสรรคน้ันเกิดขึ้นก่อน หรือสนใจผลกระทบของปัญหาที่ใช้เป็นเคร่ืองยืนยัน   การตรวจสอบเชิง
ประจักษ์ (Gan et al, 2007, pp.851 - 863)  การใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของ     คนวัยผู้ใหญ่
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ตอนกลางมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การกําหนด
เป้าหมายในอนาคต  การวางเป้าหมายที่เหมาะสม  การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และความวิตกกังวลด้านอายุ  (Ouwehand , Ridder & Bensing, 2008, pp. 28 - 33)  
 ดังน้ัน จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ที่ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง มีความสัมพันธ์พหุคูณกับปัจจัย
ใดบ้างของความแตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจัยใดสามารถพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของ 
ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ซึ่งผลการวิจัยน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคล กับ การใช้ 

กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  18   

2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18  ด้วยตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (ช่วงอายุ 40 - 60 ปี) ที่ปฏิบัติหน้าที่

การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 
จํานวน 50 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,735 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ 20 เท่าของจํานวนตัวแปรพยากรณ์ (อ้างอิงจาก 

Schumacher & Lomax, 2010) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน และเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนประชากรที่เหมาะสมกับความแตกต่างของพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้เป็น 160 คน และงานวิจัยน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังน้ี 

  1. สุ่มรายช่ือโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก โดยคิดเป็นสัดส่วน 3: 1 ของจํานวนโรงเรียนที่แบ่ง
ตามขนาดโรงเรียน ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 18 โรงเรียน  
             2. สุ่มรายช่ือครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ที่มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 60 ปี จากรายช่ือโรงเรียนที่สุ่มได้
ตามข้อ 1. ตามสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโรงเรียน ได้จํานวนครูกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 160 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น โดยยึดแนวทางตาม
แนวคิด ทฤษฎี และข้อคําถามที่เคยมีผู้พัฒนาขึ้น นํามาสร้างข้อคําถามให้สอดคล้อง และครอบคลุม
กับนิยามศัพท์เฉพาะซึ่งรายละเอียดของการพัฒนาและสร้างเครื่องมือ มีดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อคําถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของครู 
สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของครู จํานวน 3 ข้อ  ได้แก่ 1) เพศ  2) อายุ 3) ระดับการศึกษา
สูงสุด  มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 ข้อคําถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และ กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) รวมจํานวน 73 ข้อ ประกอบด้วย  2 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) จํานวน 45 ข้อ 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย  ได้แก่ 
 1.  การกําหนดเป้าหมายในอนาคต (Future temporal orientation) เป็นข้อคําถาม
ที่พัฒนามาจากแบบวัด Temporal orientation scale: TOS แนวคิดของ Martins (1996, p.88) 
จํานวน 11 ข้อ 
 2.  การวางเป้าหมายอย่างเหมาะสม (Goal orientation) เป็นข้อคําถามของที่พัฒนา
มาจากแบบวัด Goal-orientation scale แนวคิดของ Malouff และคณะ . (1990, pp. 1191 - 
1200) จํานวน 9 ข้อ 
 3.  การมองโลกในแง่ดี (Dispositional optimism) เป็นข้อคําถามที่พัฒนามาจาก 
แบบวัด Life orientation test - revised: LOT- R แนวคิดของ Carver, C. S., & Bridges, M. W. 
(1994, pp.1063 - 1078) จํานวน 6 ข้อ    
 4.  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) เป็นข้อคําถามที่พัฒนามาจาก
แบบวัด The general self - efficacy scale : GSE แนวคิดของ Schwarzer, R., & Jerusalem, M. 
(1999, pp. 145 - 161) จํานวน 9 ข้อ  
 5.  ความวิตกกังวลด้านอายุ (Aging anxiety) เป็นข้อคําถามที่พัฒนามาจากแบบวัด 
Anxiety scale แนวความคิดของ Lynch. (2000, pp. 533 - 557) จํานวน 10 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก (Proactive coping) ) เป็นข้อคําถามที่พัฒนามา
จากแบบวัด COPE แนวคิดของ Carver, C. S.,& Scheier, M. F. (1989, pp.267 - 283) จํานวน  
28 ข้อ   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2559 ได้ข้อมูล
ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน (Enter) โดยใช้
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โปรแกรม LISREL9.10 ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) และการคํานวณ   
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) โดยใช้สูตรการคํานวณของ 
(Schumacher & Lomax, (2010) p.129) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแปร

กับตัวแปรเกณฑ์  พบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกตัวแปร โดยมีช่วงการทํานายระหว่าง .47 - .67     
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวเกณฑ์ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์    
5 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับตัวแปรกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และที่ระดับ .05  โดยที่ ตัวแปรการกําหนดเป้าหมายในอนาคต  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ          
ตัวแปรเกณฑ์มากที่สุด (r = .67) และตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์น้อยที่สุด (r = .47) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ด้วยกันเอง ปรากฏว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) กับตัวแปรความวิตกกังวล
ด้านอายุ (AGI) มีความสัมพันธ์สูงสุด (r = .48)  และตัวแปรการมองโลกในแง่ดี (DIS) กับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (SEL) มีความสัมพันธ์ตํ่าสุด (r = .19) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการพยากรณ์กับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
ตัวแปร PRO FUT GOA DIS SEL AGI 
PRO  1.00      
FUT   .67** 1.00     
GOA   .59** .34** 1.00    
DIS  .62** .29** .31** 1.00   

SEL  .47** .25* .36**  .19* 1.00  
AGI  .57** .35** .26**  .29** .48** 1.00 

**p<.01, *p<.05 
 

2. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกแบบ         
ใส่ตัวแปรพร้อมกัน (ENTER) พบว่า ทุกตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการกําหนดเป้าหมายในอนาคต (FUT)   
ตัวแปรการวางเป้าหมายที่เหมาะสม (GOA)  ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี (DIS) ตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (SEL)  และตัวแปรความวิตกกังวลด้านอายุ (AGI) สามารถพยากรณ์กลวิธี
จัดการแบบเชิงรุกได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 90.00 โดย
ตัวแปรการกําหนดเป้าหมายในอนาคต (FUT) สามารถพยากรณ์ได้มากที่สุด เท่ากับ 0.32 รองลงมา 
คือ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี (DIS) เท่ากับ 0.21  และตัวแปรพยากรณ์ได้น้อยที่สุด คือตัวแปร     
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) เท่ากับ 0.10 ดังปรากฏในตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
                 แบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน  
ตัวแปรพยากรณ ์ b SE b  
Constant -0.73 0.13  
FUT 0.32** 0.04 0.38** 
GOA 0.20** 0.03 0.26** 
DIS 0.21** 0.02 0.35** 
SEL 0.10** 0.04 0.11** 
AGI 0.18** 0.04 0.22** 

2 = 0.00, p = 1.00, RMSEA = 0.00, R2 = 0.80, R = 0.90 
**p<.01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โมเดลการถดถอยพหุคูณในดารพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก แบบใส่ตัวแปรพร้อมกัน  
           (ตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถนํามาสร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรต่าง ๆ ได้
ดังน้ี 

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
PROŶ   = -0.73 + 0.32(FUT)** + 0.20(GOA) **+ 0.21(DIS) **+ 0.10(SEL) ** + 0.18(AGI) ** 

สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

PROẐ  =  0.38Z**
FUT + 0.26Z**

GOA + 0.35Z**
DIS + 0.11Z**

SEL + 0.22Z**
AGI  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

FUT 

GOA 

DIS 

SEL 

AGI 

PRO 

0.32** 

0.20** 

0.21** 

0.10** 

0.18** 

0.31 

0.40 

0.61 

0.28 

0.32 

0.05 
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สรุปผล 
 ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายในอนาคต  
การวางเป้าหมายที่เหมาะสม การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความวิตก
กังวลด้านอายุ  มีความสัมพันธ์พหุคูณกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยการกําหนดเป้าหมายในอนาคตมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกสูงที่สุด ส่วนการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกตํ่าที่สุด และความแตกต่างระหว่างบุคคล 5 ตัวแปร ร่วมกัน
พยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้ร้อยละ 90.00   โดยการกําหนดเป้าหมายในอนาคตพยากรณ์
กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้มากที่สุด ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนเองพยากรณ์ได้น้อยที่สุด  

การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพยากรณ์กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปรากฏดังน้ี 

1. ตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง 5 ตัวแปร  ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายใน 
อนาคต  การวางเป้าหมายที่เหมาะสม  การมองโลกในแง่ดี  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  และ
ความวิตกกังวลด้านอายุ  มีความสัมพันธ์พหุคูณกับตัวแปรกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก ของครูวัยผู้ใหญ่
ตอนกลาง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18   

2. ตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง 5 ตัวแปร ร่วมกันพยากรณ์กลวิธีจัดการ 
แบบเชิงรุก  ได้ร้อยละ 90.00  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัย ดังน้ี 

 การกําหนดเป้าหมายในอนาคต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
หมายความว่า ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการเป็นบุคคลที่มีการกําหนดเป้าหมาย  
ในอนาคตนั้น ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในแง่บวก  เพราะผู้ที่
กําหนดเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการด้วยตนเอง จะพยายามกํากับตนเองให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  โดยมี
การใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การสะสมและใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่
รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด คอยตรวจสถานการณ์ที่เกิดข้ึนรอบตัว เพ่ือประโยชน์ในการกําหนด
ทิศทางในการจัดการกับปัญหา และทําให้บุคคลสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  
รวมถึงการขอความช่วยเหลือ การขอข้อมูล และกําลังใจจากผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
ดังน้ันบุคคลที่มีการกําหนดเป้าหมายในอนาคตจึงเป็นบุคคลที่มีการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก  
 ตัวแปรการวางเป้าหมายที่เหมาะสม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
หมายความว่า ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการเป็นบุคคลที่มีการวางเป้าหมายที่
เหมาะสมน้ัน  ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในแง่บวก เพราะการ
ที่ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางตั้งจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการจัดเตรียม 
แผนสําหรับการดําเนินชีวิตไว้ล่วงหน้า  และการให้ความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินชีวิต
แสดงออกว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกหากลวิธีของตนเอง
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีได้วางเป้าหมายไว้อย่าง
เหมาะสม  ดังน้ันบุคคลที่มีการวางเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นบุคคลท่ีมีการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Ouwehand , Ridder ,  Bensing ( 2008, pp. 28 - 33) ที่พบว่า  
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การใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางมีความสัมพันธ์กับการวางเป้าหมายที่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับ Pintrich (2000, p.299) พบว่า การวางเป้าหมายมุ่งความรอบรู้ก่อให้เกิดทักษะ
และการใช้กระบวนการทางปัญญามากกว่าการวางเป้าหมายมุ่งแสดงความสามารถ ดังน้ัน          
การวางเป้าหมายที่เหมาะสม จึงสัมพันธ์กับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก โดยการวางเป้าหมายมุ่งความ
รอบรู้จะส่งผลให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงได้ในระยะยาว ทําให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ  ทําให้ประสบผลสําเร็จได้  
 ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
หมายความว่า  ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการเป็นบุคคลที่มีการมองโลกในแง่ดีน้ัน  
ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในแง่บวก เพราะการที่ครูวัยผู้ใหญ่
ตอนกลางมีความคิด  ความเช่ือว่าจะเกิด   สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต  และการพิจารณาข้อมูลที่คาดว่าจะ
ทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีอย่างถี่ถ้วนก่อน ทําให้ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางมีอิสระในการหากลวิธีของ
ตนเองต่อสิ่งกระตุ้น แสดงออกโดยการเป็นผู้มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง  สามารถตัดสินใจ
เลือกได้อย่างมีอิสระ มีความคิดริเร่ิมที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตก่อนที่ปัญหาจะเกิดข้ึน และประพฤติอย่างเคยชินจนเป็นนิสัย  มีบุคลิกภาพในเชิงรุก 
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Carver and Scheier (2001, p. 31) ที่กล่าวว่า  บุคคลที่มองโลก    
ในแง่ดีและบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีแรงจูงใจในตนเอง  มีวิธีการจัดการกับปัญหา  รวมถึงสิ่งไม่ดี
ที่เกิดขึ้นกับตนเองแตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Ouwehand , Ridder & 
Bensing (2008, pp. 28 - 33) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดี เป็นการคิดว่าจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต  
และพิจารณาข้อมูลที่คาดว่าจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีอย่างถี่ถ้วนก่อนคิดไปในทางที่ไม่ดี  
สอดคล้องกับทฤษฎีการมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ดีเป็นลักษณะการระบุเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุ
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในทางท่ีดี  ซึ่งนักจิตวิทยาที่ศึกษาการมองโลกในแง่ดี กล่าวไว้ว่า  
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี  บุคคลจะมีวิธีอธิบายกับตนเองเพ่ือเป็นการผ่อน
คลายอารมณ์  ลดความเครียดและป้องกันการซึมเศร้า ซึ่งรูปแบบการอธิบายตนเองน้ี  สามารถบ่ง
บอกได้ว่าบุคคลน้ันมีมุมมองชีวิตอย่างไรซึ่งมี 2 ด้าน คือ การมองโลกในแง่ดี และการมองโลกในแง่
ร้าย  ดังน้ัน การมองโลกในแง่ดี  มีสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก โดยการมองโลกในแง่ดี 
จะส่งผลให้บุคคลมีมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดช่ัวคราวเท่าน้ัน  ทําให้
เกิดการเลือกกลวิธีที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และสามารถจัดการปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
หมายความว่า   ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการเป็นบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองน้ัน ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในแง่บวก เพราะคนท่ี
มีความเช่ือมั่นว่าตนเองมีความสามารถ  เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้  และมี
บุคลิกภาพในเชิงรุก มีอิสระในการหากลวิธีของตนเองในจัดการกับปัญหา  มีความรับผิดชอบในชีวิต
ของตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกกลวิธีจัดการกับอุปสรรคได้อย่าง   มีอิสระ มีความมุ่งมั่นที่จะทํา
การใด ๆ ด้วยการวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และสามารถประเมิน
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การรับรู้ความรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนก่อนที่จะก่อตัวเป็น
ปัญหาขึ้นในอนาคตได้  สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Greenglass and Burke (2000, p. 372)  
ที่พบว่า  นางพยาบาลท่ีใช้กลวิธีจัดการกับปัญหาแบบควบคุมน้ันมีความรู้สึกไม่ประสบผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน  และการ ลดค่าความเป็นบุคคลของผู้อ่ืนในระดับที่ตํ่า  อีกทั้งพบว่านางพยาบาลที่ใช้
กลวิธีจัดการกับปัญหาแบบหนีปัญหาสูง  จะมีความอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดค่าความเป็นบุคคล
ของผู้อ่ืนสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Ouwehand , Ridder & Bensing (2008, pp. 28 - 
33)  กล่าวว่า  การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการเช่ือมั่นว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  การมีความคิดว่าปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้และสามารถ
คลี่คลายไปในทางท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง  ที่กล่าวว่า  การรับรู้
ความสามารถของตนเองเกิดจากบุคคลตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเองที่แสดงพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การรับรู้ความสามารถของตนเอง จึงมีสัมพันธ์กับกลวิธีจัดการแบบ
เชิงรุก โดยบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเอง  ที่แสดงพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้โดยการเลือกกลวิธีที่มีความคิดริเริ่มที่จะ
พัฒนา   สิ่งต่างๆ และจัดการกับอุปสรรคที่จะก่อปัญหาในอนาคตได้ 
 ตัวแปรความวิตกกังวลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
หมายความว่า การที่ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง มีความวิตกกังวลด้านอายุ จะทําให้ครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 
มีการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ Ouwehand , Ridder & Bensing 
(2008, pp. 28 - 33)  กล่าวว่า ความวิตกกังวลด้านอายุ  เป็นความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการ   
มีอายุเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในเร่ืองการเงิน  สุขภาพ  ภาพลักษณ์  สังคม  และสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต สอดคล้องกับทฤษฎีความวิตกกังวลที่กล่าวว่า ความวิตกกังวล  เป็นแรงขับที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คนจึงมีความวิตกกังวลต่อสิ่งเร้าที่รุนแรงจนบุคคลไม่รู้จะจัดการอย่างไร 
เป็นสิ่งเตือนให้รู้ว่าถ้าไม่หาวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมแก้ปัญหาแล้วจะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นส่งผลให้
สุขภาพจิต ดังน้ัน  ความวิตกกังวลด้านอายุ  จึงมีสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก โดยความ
วิตกกังวลด้านอายุ  จะส่งผลให้บุคคลที่อายุมากข้ึนมีแรงขับที่ ช่วยกระตุ้นให้เรียนรู้  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากว่าความวิตกกังวลด้านอายุจะเป็นสิ่งเตือนให้รู้ว่าถ้าไม่หาวิธีที่
ถูกต้องเหมาะสมแก้ปัญหาแล้วจะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นส่งผลให้สุขภาพจิตในอนาคตได้ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้จากผลการวิจัยค ร้ังน้ี  พบว่า ตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ และสามารถทํานายกลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้ คือ การกําหนดเป้าหมายในอนาคต  
การวางเป้าหมายที่เหมาะสม การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนเอง  ความวิตกกังวล
ด้านอายุ ดังน้ันครูทุกวัย ควรให้ความสนใจในการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก  เน่ืองจากพบว่า 
กลวิธีจัดการแบบเชิงรุกได้ใช้ตรวจสอบหาอุปสรรคและหาแนวทางป้องกันอุปสรรคท่ีมีต่อเป้าหมายใน
การทํางานที่ส่งผลต่อเป้าหมายส่วนบุคคลให้กับครู ครูที่มีความสามารถในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาครูให้ประสบผลสําเร็จ  นอกจากน้ีควรมี
การศึกษาตัวแปรพยากรณ์อ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อกลวิธีจัดการแบบเชิงรุกและทําการวิจัยลักษณะการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสํารวจโดยใช้การสัมภาษณ์แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวกจากผู้ที่เคย
รับประทานร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน          
              ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวนมากที่สุดอายุ 21-30 ปี อาชีพลูกจ้าง มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้คุณค่าด้านราคา คุณภาพการบริการของร้านอาหารในย่านเยาวราชในระดับปานกลาง 
และมีความไว้วางใจและความภักดีในระดับปานกลาง 
            ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณค่าด้านราคา คุณภาพการบริการ และความ
ไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช โดยร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีได้ร้อยละ 31.7 
 
คําสําคัญ: : ความภักดีของผู้บริโภค , การรับรู้คุณค่าด้านราคา, คุณภาพการบริการ, ความไว้วางใจ  
  

ABSTRACT 
 This research aimed to study the perceived values of price, service quality 
and trust that affected the loyalty toward street food restaurants of customers in 
Yaowatrat Quantitative approach, survey method of face-to-face interviews on people 
who ever bought street foods in Yaowat with structured questionnaire were utilized in 
the study. A Sample group of 400 was selected by convenience sampling. Statistics 
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such as frequency and percentage, mean and standard deviation, and multiple 
regression at the significance level of 0.05 were used in testing and analysis of the 
hypotheses. 
             Results indicated that the majority of the sample were male with Bachelor’s 
degree, aged 21-30 years, employees with personal monthly income of 10,001-20,000 
baht. The sample perceived values of brand image, service quality and trust at 
moderate level. The mean score of customer loyalty was at moderate level.      
             According to the hypothesis test, perceived values of price, service quality 
and satisfaction affect customer loyalty. The effect size of (perceived value of price 
/or service quality /or satisfaction) is ranked as the highest. Perceived values of price, 
service quality and satisfaction can mutually predict variance of customer loyalty 
0.317. 
Keywords: loyalty of Customers, perceived value, service quality, trust 
 

บทนํา 
    เยาวราชในวันน้ีเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ ของชาวไทยเช้ือสายจีน ซ้อนอยู่ในนครหลวงของ
ไทย จึงได้รับการขนานนามว่า “ไชน่าทาวน์”ของกรุงเทพฯ และนับเป็นไชน่าทาวน์ ที่มีความเก่าแก่
แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 200 ปี  
               ปัจจุบันพ้ืนที่ราว 1.5 ตารางกิโลเมตรของย่านน้ี ยังคงมีเสน่ห์ความเป็นจีนปรากฎให้เห็น
ในทุกซอกทุกมุม สีสันอันหลากหลายของวัฒนธรรมจีน มีให้สัมผัสได้ทั้งในวิถีชีวิตของผู้คน 
สถาปัตยกรรม งานเทศกาลประเพณี ไปจนถึงอาหารจีนเลิศรส และยังเป็นย่านการค้าที่คึกคัก เป็น
แหล่งรวมสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าทองคําระดับโลก เยาวราช
ในวันน้ีจึงเป็นทั้งย่านธุรกิจใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร
(พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร, 2558)      
           เยาวราช หรือ ไชน่าทาวน์ของเมืองไทย ถือเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชนิดสําหรับคนที่ช่ืน
ชอบสรรหาของอร่อยๆ เยาวราช ถือว่าเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆเลยด้วยความที่ถนนเยาวราชมี
ร้านอาหารมากมายให้เลือกรับประทาน และรสชาติที่อร่อย จึงดูดผู้คนให้มาที่แห่งน้ี           (Kankanit 
Pinitwong, 2015)  
            ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ริมถนนเยาวราชก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอีกมากมายเรียงราย โดยเยาวรา
ชเรียกได้ว่าเป็นย่านที่ขึ้นช่ือในเรื่องของอาหารการกิน มีร้านอาหารอร่อยๆ มากมายให้ใด้ลิ้มรสกัน 
โดยเฉพาะอาหารจีน เช่น ก๋วยจ๊ับนํ้าใสของเฮียเล็ก ร้านสุกี้โบราณไล่เฮง ขนมไข่ฮ่องกง และอ่ืนๆ อีก
มากมาย  บริเวณริมถนนแห่งน้ีจะคึกคักไปด้วยผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการมาลองลิ้ม
ชิมรสอาหารสไตล์จีน ซึ่งบรรยากาศน้ันก็ไม่ได้มีความคึกคักแต่เฉพาะในยามเช้า เพราะในย่ามค่ําคืน
น้ันก็คึกคักไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าย่านเยาวราชแห่งน้ีเป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหลเลยทีเดียว (MGR 
Online , 2013)  
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              แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือชาวจีนในเยาวราชได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด เรื่องราวในอดีต
เพ่ือเป็นเน้ือหาของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ มิเพียงเท่าน้ัน คุณค่าทางวัฒนธรรมและความรู้น้ัน ยังคง
แฝงอยู่ตามตรอกซอกซอย ในที่ต่างๆ ของย่านเยาวราช ตลอดรวมถึงผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
ดีก็คือ ผู้คนที่อยู่ในชุมชนที่สืบทอดความรู้ ความเช่ือ ผ่านการบอกเล่าและการกระทํากันมาจากรุ่น
หน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เรื่องที่น่ายินดีสําหรับพิพิธภัณฑ์ก็คือ ชาวจีนเยาวราชมีความต้ังใจที่จะร่วมบริจาค
เงินก้อนใหญ่ในการขยาย "พิพิธภัณฑ์เยาวราช" ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องราวของชาวจีนต่อไปใน
อนาคต (วรศักด์ิ มหัทธโนบล, 2540) 
            จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา 
คุณภาพบริการและความไว้วางใจท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่าน
เยาวราช ทั้งองค์ประกอบภายใน องค์ประกอบจากภายนอกของร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
โดยปัจจัยที่สนใจศึกษาครั้งน้ีคือ การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา ปัจจัยคุณภาพบริการและปัจจัย
ด้านความไว้วางใจต่อร้านอารหารในย่านเยาวราช เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบ
การจะได้นําผลจากการทําวิจัยคร้ังน้ีไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพ่ือการกตอบสนอง
ต่อความต้องการผู้บริโภคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน และ เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขัน
ที่สูงข้ึนในอนาคตได้อย่างตรงตามแผนกลยุทธ์ตามต้องการให้เกิดผลสําเร็จ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณคา่ด้านราคา คุณภาพบริการ ความไว้วางใจที่มีผลต่อความ
ภักดีต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชของผู้บริโภค 
1. เพ่ือศึกษาความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคาต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
3. เพ่ือศึกษาคณุภาพการบริการต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช                                                    
4.เพ่ือศึกษาความไว้วางใจต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
5.เพ่ือศึกษาความภักดีที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา ปัจจัยคุณภาพการบริการ ปัจจัย
ความไว้วางใจต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช  
             ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ซึ่งแบบสอบถามเหล่าน้ีถูก
สร้างขึ้นจากการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยแบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 5 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานทีท่ี่ท่านชอบไปรับประทานอาหาร เป็นคําถามแบบปลายปิดแบบให้
เลือกตอบ  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคาร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความไว้วางใจร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
    โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 5 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วตามวิธี
ของ Cronbach  ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient)  ดังน้ี 
1. แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.864 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.881 
3. แบบสอบถามเก่ียวกับความไว้วางใจ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.917 
4. 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดี มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.877 
         โครงการวิจัยน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
โดยการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช  หลังจากน้ันนําแบบสอบถามที่ได้มาทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์มีดังน้ี 
 1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการอธิบาย
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มี
ผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
             3. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความ
ไว้วางใจท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
 อธิบายเทคนิคและวิธีการทัว่ไป 

 
ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช จํานวนทั้งสิ้น 400 คน  
ตารางที1่ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 259 64.8 
หญิง 140 35.0 
รวม 399 99.8 
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              1)จากการศึกษาด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 259 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 64.8 มากกว่าเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 140 
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 35.0 
ตารางที2่ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 19 4.8 
21-30 ปี 191 47.8 
31-40 ปี 114 28.5 

41-50 ปี 58 14.5 

51-60 ปี 14 3.5 
61 ปีขึ้นไป 4 1.0 
รวม 400 100 

      2) จากการศึกษาด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 191 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จํานวน
114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5 ลําดับต่อมาอายุ 41-50 ปี จํานวน 58 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5 
และ อายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ4.8  ลําดับต่อมาอายุ 51-60 ปี จํานวน 14 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 และลําดับสุดท้ายอายุ 61 ปีขึ้นไปจํานวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตารางที3่ 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 54 13.5 
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 27 6.8 
ปริญญาตร ี                          281 70.3 
ปริญญาโท 36 9.0 
สูงกว่าปริญญาโท 2 .5 
รวม 400 100 

    3) จากการศึกษาด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 281 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.3 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 54 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ลําดับต่อมา
ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 36 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ลําดับต่อมาระดับอนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า จํานวน 27 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 และลําดับสุดท้ายสูงกว่าปริญญาโท 
จํานวน 2 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ.5   
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 
 

466 

ตารางที4่ 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 72 18.0 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 5.0 

รับจ้างทั่วไป 35 8.8 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 196 49.0 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 67 16.8 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 10 2.5 
รวม 400 100 

         4) จากการศึกษาด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง จํานวน 196 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา 
นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.8 ลําดับต่อมาเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ 
ส่วนตัว จํานวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ลําดับต่อมารับจ้างทั่วไป จํานวน 35 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.8  ต่อมาข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 และลําดับ
สุดท้ายอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 10 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตารางที5่ 

รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 38 9.5 
10,000 – 20,000 บาท 144 36.0 
20,001 – 30,000 บาท 104 26.0 
30,001 – 40,000 บาท 45 11.3 
40,001 – 50,000 บาท 24 6.0 
มากกว่า 50,000 บาท 45 11.3 

รวม 400 100 
        5) จากการศึกษาด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 – 20,000 บาท จํานวน 144 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 ร้อยละ11.3 จํานวน 104 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 26.0 ลําดับต่อมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท จํานวน 45 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 11.3และรายได้มากกว่า 50,000 บาทมีจํานวน 45 คนเช่นกันร้อยละ11.3 ลําดับต่อมา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาทจํานวน 38 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.5 และลําดับสุดท้าย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–50,000 บาท จํานวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0   
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 ตารางที6่ 
สถานทีท่ี่ท่านชอบไป

รับประทานอาหารของอาหาร
โดยส่วนใหญ ่

จํานวน(คน) ร้อยละ 

ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ 110 27.5 
โรงแรม 8 29.5 
ภัตตาคาร 19 34.3 
ร้านอาหารตามสั่ง/ร้านข้าวแกง 119 59.8 
ร้านอาหารท่ัวไป/ร้านข้าวต้ม 27 89.5 
ร้านอาหารซีฟู้ด 7 96.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 6 98.0 

รวม 400 100 
 
    6) จากการศึกษาสถานที่ที่ท่านชอบไปรับประทานอาหารโดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมสถานที่ร้านอาหารตามสั่ง/ร้านข้าวแกงจํานวน119
คนร้อยละ 59.8รองลงมาคือ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าจํานวน 110 คน จํานวนร้อยละ27.5  
ลําดับต่อมา ร้านอาหารท่ัวไป/ร้านข้าวต้ม จํานวน 27 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5 ลําดับต่อมา 
ภัตตาคาร จํานวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.3  ลําดับต่อมา โรงแรม จํานวน 8 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.5ลําดับต่อมา ร้านอาหารซีฟู้ดจํานวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.3  และลําดับสุดท้าย 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.0 
ระดับการรับรูต่้อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณคา่ท่ีรับรู้ด้านราคา (n = 400) 
ตารางที7่ 

ตัวแปร/ ตัวชีวั้ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ราคาอาหารในร้าน
ย่านเยาวราชไม่แพง
จนเกินไป 

3.17 .847 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ราคาอาหารในร้าน
ย่านเยาวราชมีความ
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 

3.28 .786 เห็นด้วยน้อย 

ราคาอาหารในร้าน
ย่านเยาวราชมีความ
เหมาะสมกับเงินที่จ่าย
ไป 

3.15 .764 เห็นด้วยปานกลาง 
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ราคาอาหารในร้าน
ย่านเยาวราชเป็นไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

3.17 .929 เห็นด้วยมาก 

ราคาอาหารในร้าน
ย่านเยาวราชมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ร้านอาหารอ่ืนๆ 
 

3.15 .861 เห็นด้วยมากที่สุด 

      7) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคาจาก
ตารางที่ 4.7 พบว่า คุณค่าที่รับรู้ด้านราคาเมื่อพิจารณาในระดับข้อคําถามพบว่า โดย ราคาอาหารใน
ร้านย่านเยาวราชมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอาหารอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ย 3.15 
แปลความว่าเห็นด้วยมากที่สุด ราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
มีค่าเฉลี่ย3.17แปลความว่าเห็นด้วยมาก ราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชมีความเหมาะสมกับเงินที่
จ่ายไป มีค่าเฉล่ีย3.15 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชมีความคุ้มค่า
กับเงินที่จ่ายไป มีค่าเฉลี่ย 3.28 แปลความว่าเห็นน้อย และ ราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชไม่แพง
จนเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.17 แปลความว่าเห็นน้อยที่สุด 
ระดับการรับรูต่้อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการบริการ (n = 400) 
ตารางที8่ 

ตัวแปร/ ตัวชีวั้ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

พนักงานร้านอาหารใน
ย่านเยาวราช 
ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน 

3.05 .869 เห็นด้วยปานกลาง 

พนักงานร้านอาหารใน
ย่านเยาวราชให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 

3.14 .808 เห็นด้วยปานกลาง 

พนักงานร้านอาหารใน
ย่านเยาวราชมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

3.14 .830 เห็นด้วยปานกลาง 

พนักงานร้านอาหารใน
ย่านเยาวราช 
ให้บริการที่รวดเร็ว 
ว่องไว 

3.33 .853 เห็นด้วยปานกลาง 
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พนักงานร้านอาหารใน
ย่านเยาวราช  มีความ
เข้าใจถึงความต้องการ
ของท่านเป็นอย่างดี 

3.15 .898 เห็นด้วยปานกลาง 

       8) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการบริการ จากตารางที่ 4.8 
พบว่า คุณภาพการบริการ เมื่อพิจารณาในระดับข้อคําถามพบว่า โดย พนักงานร้านอาหารในย่าน
เยาวราช ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  มีค่าเฉล่ีย 3.05  แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง 
พนักงานร้านอาหารในย่านเยาวราชให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ีย3.14แปลความว่าเห็นด้วย
ปานกลาง พนักงานร้านอาหารในย่านเยาวราชมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ย3.14แปลความว่าเห็นด้วย
ปานกลาง พนักงานร้านอาหารในย่านเยาวราช ให้บริการท่ีรวดเร็ว ว่องไว มีค่าเฉล่ีย 3.33 แปลความ
ว่าเห็นด้วยปานกลาง  และ พนักงานร้านอาหารในย่านเยาวราช  มีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.15 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับการรับรูต่้อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความไว้วางใจ (n = 400) 
ตารางที9่ 

ตัวแปร/ ตัวชีวั้ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ร้านอาหารในย่าน
เยาวราชดําเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3.33 .774 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านให้ความไว้วางใจ
ต่อร้านอาหารในย่าน
เยาวราช 

3.31 .759 เห็นด้วยปานกลาง 

ร้านอาหารในย่าน
เยาวราชดําเนินการใน
สิ่งที่ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา 

3.30 .776 เห็นด้วยปานกลาง 

ร้านอาหารในย่าน
เยาวราชให้บริการด้วย
ความซื่อตรง และ
จริงใจ 

3.26 .758 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านให้ความมัน่ใจใน
เร่ืองความปลอดภัยต่อ
การบริโภคร้านอาหาร
ในย่านเยาวราช 
 

3.20 .828 เห็นด้วยปานกลาง 
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      9) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความไว้วางใจ จากตารางที่ 4.9 พบว่า 
ความไว้วางใจ เมื่อพิจารณาในระดับข้อคําถามพบว่า โดย ร้านอาหารในย่านเยาวราชดําเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีค่าเฉลี่ย 3.33แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ท่านให้ความไว้วางใจต่อ
ร้านอาหารในย่านเยาวราช มีค่าเฉล่ีย3.31แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้านอาหารในย่านเยาวราช
ดําเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมามีค่าเฉลี่ย3.30แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้านอาหารใน
ย่านเยาวราชให้บริการด้วยความซื่อตรง และจริงใจมีค่าเฉล่ีย 3.26แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง  
และ ท่านให้ความมั่นใจในเร่ืองความปลอดภัยต่อการบริโภคร้านอาหารในย่านเยาวราช มีค่าเฉล่ีย 
3.20 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับการรับรูต่้อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความจงรักภักดี (n = 400) 
ตารางที1่0 

ตัวแปร/ ตัวชีวั้ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
เมื่อนึกถึงร้านอาหาร
ท่านจะนึกถึง
ร้านอาหารในย่าน
เยาวราช น้ีเป็น
อันดับแรก 

2.84 1.007 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านยังคงจะเข้าใช้
บริการร้านอาหารใน
ย่านเยาวราชถึง
แม้ว่าในอนาคตอาจ
มีการปรับราคาที่
สูงข้ึน 

2.93 .989 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านรู้สึกพอใจที่
ได้มาใช้บริการ
ร้านอาหารในย่าน
เยาวราชและได้รับ
บริการตรงความ
คาดหวังของท่าน 

3.06 .881 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาใช้บริการ
ร้านอาหารในย่าน
เยาวราชซ้ําอีก 

3.14 .958 เห็นด้วยปานกลาง 
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ท่านจะแนะนําคน
อ่ืนๆให้เข้าใช้บริการ
ร้านอาหารในย่าน
เยาวราช 

3.17 .970 เห็นด้วยปานกลาง 

      10) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความจงรักภักดี จากตารางที่ 4.10 
พบว่า ความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาในระดับข้อคําถามพบว่า โดย เมื่อนึกถึงร้านอาหารท่านจะนึกถึง
ร้านอาหารในย่านเยาวราช น้ีเป็นอันดับแรก  มีค่าเฉลี่ย 2.84 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ท่าน
ยังคงจะเข้าใช้บริการร้านอาหารในย่านเยาวราชถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีการปรับราคาที่สูงขึ้นvมี
ค่าเฉล่ีย2.93 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง ท่านรู้สึกพอใจท่ีได้มาใช้บริการร้านอาหารในย่าน
เยาวราชและได้รับบริการตรงความคาดหวังของท่าน มีค่าเฉลี่ย3.06 แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง 
ท่านมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการร้านอาหารในย่านเยาวราชซ้ําอีก มีค่าเฉลี่ย 3.14 แปลความว่า
เห็นด้วยปานกลาง  และ ท่านจะแนะนําคนอ่ืนๆให้เข้าใช้บริการร้านอาหารในย่านเยาวราช มีค่าเฉลี่ย 
3.17แปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความไว้วางใจท่ี
มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชสามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านความภักดีของผู้บริโภคที่มีผลต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่าทุกด้านก็ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเช่นกันซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพ่ือ
สุขภาพมีดังน้ี ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพด้าน
โภชนาการ และส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือ
สุขภาพส่งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพมากที่สุด เน่ืองจากเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพมีความ
หลากหลาย มีการจัดตกแต่งจานอาหารในรูปแบบต่างๆทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนําไปสู่การ
ตัดสินใจในการบริโภคซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546 : 196-199) 

2.  การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคาต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชของกลุ่ม
ตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดอยู่ในระดับมากคือราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกับร้านอาหารอ่ืนๆต่อมาเห็นด้วยมากคือราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชเป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันต่อมาราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชมีความเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปเห็นด้วย
ปานกลาง ต่อมาราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเห็นด้วยน้อยและ
สุดท้ายราคาอาหารในร้านย่านเยาวราชไม่แพงจนเกินไปเห็นด้วยน้อยที่สุดซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภัทร์ รัตน์นิธิพงศ์ (2554) ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กําหนดมูลค่าหรือ
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คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินเป็นต้น ทุน (Cost) ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างราคา
สินค้า (Price) และคุณค่า(Value)ที่ลูกค้ารับรู้ต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ัน(Perceived Value) 

3. คุณภาพการบริการต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่าทุกด้านก็ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเช่นกันซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(Akbar, 2010; Chen, 2008; Choi et al., 2004; Cronin et al., 2000) 
ซึ่งแนวทางนี้เป็นการประเมินในมุมมองของผู้บริโภคและนับเป็นการยากที่นัการตลาดสามารถนํากล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดนํามาใช้ในการนําเสนอประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการแต่จะได้รับและเปรียบเทียบ
กับต้นทุนของผู้ใช้บริการที่มคีุณภาพ                         

4.  ความไว้วางใจต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายพบว่าทุกด้านก็ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเช่นกันซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย (2531) ความไว้วางใจต่อร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการเลือก
ซื้อของผู้บริโภคมีส่วนประกอบในภาพลักษณ์ของความไว้วางใจในการให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์                  

5. ความภักดีที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา ปัจจัยคุณภาพการบริการ ปัจจัย
ความไว้วางใจต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายพบว่าทุกด้านก็ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเช่นกันซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ การเรียนรู้โดยความเช่ือและการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อดังน้ันเมื่อ
ผู้ใช้บริการร้านอาหารมีประสบการณ์ที่ดี เก่ียวกับการใช้บริการมาก่อนทําให้เกิดความภักดีต่อสินค้า 
จึงส่งผลทําให้ไม่นึกถึงตัวเลือกอ่ืนที่ใช้ในการประเมินและไม่ต้องทําการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการ 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จริยา วงส์พิเชษฐ (2550:) 

สรุปผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาคร้ังนี้ อธิบายหรือตีความหมาย
ผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมา
สนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทําต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

เน่ืองจากผลการวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. การรับรู้ด้านราคาของผู้ใช้บริการเกิดจากการรับรู้ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    และความไว้วางใจที่มีความโดดเด่นในร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช ความจริงใจใน

การให้บริการของพนักงานก็เป็นสิ่งสําคัญ  ดังน้ันเมื่อผู้บริโภคเกิดรับรู้ในด้านของราคาก็จะส่งผลต่อ
ความจงรักภักดี สําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยเสนอว่าควรเพ่ิมตัวแปรด้านคุณค่าทางด้านอารมณ์ 
เพราะการที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจรับประทานอาหารในย่านเยาวราชร้านไหนการให้บริการนั้น 
ผู้บริโภคจะต้องใช้ความความรู้สึกทางด้านอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยในการเลือกร้านอาหารที่
เหมาะสมตามความต้องการ 
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2. และการที่ลกูค้าจะกลับมาใช้บริการในร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชซ้ําผู้ใช้บริการเกิด
จากการท่ีผู้ใช้บริการมีความรู้สึกพึงพอใจ ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมภายใน สถานที่หรือภายในร้าน ที่อบอุ่น ดุแลเป็นอย่างดี รวมไปถึงพนักงานที่มีการ
บริการที่ดี ส่งผลใหผู้้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีต่อร้านอาหารในย่านเยาวราช และมีความพึง
พอใจ ดังน้ันเสนอแนะว่าผลงานวิจัยต่อไปควรจะศึกษาเรื่องการกลับมาใช้ซ้ําและความประทับใจใน
ร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 

 
กิตติกรรมประกาศ  

 การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาจาก ผศ. ศรัณยพงศ์ 
เที่ยงธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้ความรู้และทักษะต่างๆในการแนะนําแนวทางใน
ด้านต่างๆในการค้นคว้า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในการทํางานในทุกรอบด้าน ตลอดจนการให้
คําปรึกษาที่ดีและมั่นคงในความรู้ที่ได้รับซึ่งทําให้ได้รับประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมากจนทําให้
งานวิจัยในครั้งน้ีมีความสมบูรณ์สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืนๆที่ได้ให้คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ในด้านต่างๆ และสามารถนําวิชาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้าน
สะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของ
ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและร้านสะดวกซื้อ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความหลากหลายของประเภทสินค้า รองลงมาการออกแบบร้านค้าและการ
จัดวางสินค้า ราคา การบริการลูกค้า ทําเลที่ต้ัง และการสื่อสารการตลาด ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ พบว่า โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามร้านสะดวกซื้อที่มาใช้บริการ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของประเภทสินค้า การสื่อสารการตลาด การออกแบบร้านค้า
และการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนทําเลท่ีต้ัง และ
ราคา ไม่แตกต่างกัน 
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คําสําคญั: : ส่วนประสมการค้าปลีก, ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the importance of retail mix of 
conveniences store, Parkket Municipality, Nonthaburi Province, and compare the 
importance of retail mix of conveniences store, Parkket Municipality, Nonthaburi 
Province classified by personal factors, and convenience stores. The sample included 
360 participants. The research instrument used for collecting data was a questionnaire. 
The statistical methods used for the data analysis were: frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One way ANOVA and Sheffe's method. 
 The findings showed that: 
 1. The importance of retail mix of conveniences store, Parkket Municipality, 
Nonthaburi Province was at a high level. When considering each aspect, it was found 
that on the high level. Considered from highest to lowest level were: merchandise 
assortments, store design and display, price, customer services, location and 
communication mix. 
 2. The comparison of the importance of retail mix of conveniences store, 
Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by gender and education showed 
that the overall aspects and each aspect was not significantly different. 

3. The comparison of the importance of retail mix of conveniences store, 
Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by age, status, career and income 
showed that the overall aspects and each aspect was statistically significant at the 0.05 
level. 
 4. The comparison of the importance of retail mix of conveniences store, 
Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by convenience stores showed 
that the overall aspects was not significantly different. When considering each aspect, 
it was found that merchandise assortments, communication mix, store design and 
display and customer services was statistically significant at the 0.05 level. Location 
and price was not significantly different. 
 
Keywords: The Importance of Retail Mix, Conveniences Store 

 
บทนํา 

 ในปัจจุบันธุรกิจประเภทการค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงข้ึนทุกวัน ร้านค้าปลีกจึงต้องใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจของตนอยู่รอด อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจการค้าปลีกจะประสบความสําเร็จได้
น้ันผู้ประกอบการควรจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของการค้าปลีก 
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วิวัฒนาการของการค้าปลีก ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้       
(สุมิตรา  การพิกุล, 2557) 

ธุรกิจการค้าปลีกในประเทศมีการพัฒนาทั้งรูปแบบธุรกิจการดําเนินงานและจํานวนที่เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ธุรกิจ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้รูปแบบธุรกิจการค้าปลีกของไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนจากการดําเนินธุรกิจปลีกแบบด้ังเดิมที่ดําเนินธุรกิจครอบครัวที่มี
รูปแบบร้านขายของชําแบบด้ังเดิมมาเป็นการดําเนินธุรกิจแบบสมัยใหม่ทั้งแบบร้านค้าสะดวกซื้อและ
รูปแบบค้าปลีกแบบใหม่ ทั้งการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งของต่างประเทศและใน
ประเทศ ตลอดจนการเกิดรูปแบบใหม่ของธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านที่เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พวก
ซุปเปอร์สโตร์/ดิสเคานท์สโตร์  ต่าง ๆ (ณัฐพล  เสตกรณุกูล, 2554) 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อพบว่าร้านค้า
ปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 คือเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็นธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่ประเภทร้านสะดวกซื้อที่มีการขยายการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยังเป็นการ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืน สามารถสะสมเงินทุนและองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รูปแบบและ
แนวโน้มของการดําเนินธุรกิจดังกล่าวทําให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขันทั้งทางด้านเงินทุน 
เทคโนโลยี และวิทยาการความรู้ขององค์กรที่ยากท่ีจะมีคู่แข่งรายใดลอกเลียนแบบนําไปสร้างธุรกิจ
เดียวกันข้ึนมาแข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อน้ัน สามารถกล่าวได้ว่าคู่แข่งทางธุรกิจที่สําคัญ ๆ 
ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีสถานะทางด้านการเงินการลงทุน และการขยายธุรกิจที่ตํ่าลง บางรายต้อง
ออกจากตลาดนี้ไป และบางรายต้องปรับโครงสร้างทุนเพ่ือลดผลกระทบจากสภาวะขาดทุน และปรับ
ลดสาขาที่ไม่ทํากําไร หรือปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร แต่ก็ยังประสบ
ปัญหาของการขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ ขณะที่คู่แข่งขันรายใหม่ก็เกิดขึ้นมาน้อยมากทั้ง ๆ ที่
เป็นธุรกิจที่ผู้แข่งขันรายใหม่สามารถเกิดข้ึนได้ทุกขณะเพราะเป็นร้านค้าที่สามารถหาสินค้ามาขายได้
ทั่วไป ความยากในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกน้ันมีหลายประการทั้งการหาทําเลท่ีต้ัง การจัดหา
สินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การสร้างคนขึ้นมารองรับการขยายธุรกิจ รวมท้ังการก้าว
ให้ทันเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานขององค์กร (วิชาญ  มณีวงศ์, 2555) 
 จากการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันที่รุนแรงมากขึ้น โดยแต่ละ
กิจการมีการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ต่างๆ รวมท้ังการนําส่วนประสมการค้าปลีกเข้ามาใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วย ทําเลท่ีต้ังร้าน การบริหารสินค้า ราคา การสื่อสารการตลาด การ
ออกแบบร้านค้าและการจัดผังร้านค้า และการบริการลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งสําคัญต่อการ
พัฒนาและดําเนินกิจการของธุรกิจค้าปลีก และยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าและรูปแบบร้าน
ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวความสําคัญของส่วน
ประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพราะเทศบาล
นครปากเกร็ดเป็นหน่ึงในจังหวัดนนทบุรีที่ใหญ่ที่สุด และมีการขยายตัวทั้งในด้านกิจการร้านค้า การ
คมนาคม ที่อยู่อาศัย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางตลาด ตําบลบาง
พูด ตําบลบ้านใหม่ และตําบลคลองเกลือ ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพ่ือให้ผู้สนใจที่จะประกอบการ
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รายใหม่ของธุรกิจค้าปลีกสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจและเป็นแนวทางใน
การประกอบธุรกิจและปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจค้าปลีก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ ใน

เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่มาใช้
บริการ 
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีคํานวณตามสูตรไม่ทราบขนาดของจํานวนประชากร (Cochran, 
1977: p.17) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 คน แต่ผู้วิจัย
ต้องการท่ีจะเก็บจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากร้านสะดวกซื้อเท่า ๆ กันจึงได้เพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 
390 คน แต่เน่ืองจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 
เซเว่น-อีเลฟเว่น 108 Shop และแฟมิลี่มาร์ท เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีร้านสะดวกซื้อ
ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก จากทั้งหมด 5 ตําบล ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาจากร้านสะดวกซื้อทั้ง 3 ประเภท 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการของร้าน
สะดวกซื้อทั้ง 3 ประเภทเท่า ๆ กัน ประเภทละ 130 ชุด ทั้งหมดรวม 390 ชุด โดยเจาะจงให้ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันดับแรก ร้าน 108 Shop ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญในเรื่องความ
หลากหลายของประเภทสินค้า และอันดับสุดท้าย ร้านแฟมิลี่มาร์ท ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญในเรื่อง
การสื่อสารการตลาด ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความหลากหลายของประเภทสินค้า รองลงมาการ
ออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า ราคา การบริการลูกค้า ทําเลท่ีต้ัง และการสื่อสารการตลาด 
ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและร้านสะดวกซื้อ พบว่า  

 2.1 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
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 2.2 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของประเภทสินค้า ราคา 
การสื่อสารการตลาด และการบริการลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ทําเลท่ีต้ัง และการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของประเภทสินค้า 
การออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนทําเลท่ีต้ัง และราคา การสื่อสารการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

 2.4 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทําเลท่ีต้ัง ความหลากหลายของประเภท
สินค้า ราคา การสื่อสารการตลาด และการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการบริการลูกค้า ไม่แตกต่างกัน 

 2.5 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามรายได้ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทําเลท่ีต้ัง ความหลากหลายของประเภท
สินค้า ราคา และการสื่อสารการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการ
ออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า ไม่แตกต่างกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประเภทร้านสะดวกซื้อที่มาใช้บริการ พบว่า 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของประเภทสินค้า การ
สื่อสารการตลาด การออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนทําเลท่ีต้ัง และราคา ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของ
ร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวม      (n = 390) 

ส่วนประสมการคา้ปลีก 
ค่าเฉลี่ย (X) แยกร้านค้า 

Xรวม S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
 เซเว่น  
อีเลฟเว่น 

108 
Shop 

แฟมิลี่
มาร์ท 

 1. ทําเลที่ต้ัง 4.04 4.04 3.99 4.02 0.60 มาก 
 2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า 4.04 4.17 4.16 4.11 0.64 มาก 
 3. ราคา 4.07 4.01 4.06 4.05 0.68 มาก 
 4. การสื่อสารการตลาด 3.97 3.97 3.94 3.96 0.68 มาก 
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 5. การออกแบบร้านค้าและการจัดวาง
สินค้า 

4.04 4.14 4.10 4.09 0.65 มาก 

 6. การบริการลูกค้า 4.01 4.08 4.05 4.04 0.66 มาก 
รวม 4.03 4.07 4.05 4.05 0.54 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับความสําคัญของส่วน
ประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้าน ได้ดังน้ี 

 1.1 ด้านทําเลท่ีต้ัง พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเก่ียวกับร้านที่อยู่ในทําเลท่ีมาใช้บริการ
ได้สะดวก เช่น ร้านที่ต้ังอยู่หน้าตลาดสด หรืออยู่ริมฟุตบาทบริเวณป้ายรถประจําทาง อยู่ใกล้ที่พัก 
หรือในเขตชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สุวรรณลัย (2554) ได้ทําการ ศึกษาเรื่องปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่ม Counter Fast-Food กรณีศึกษาร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากที่สุดคือ 
ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ ทําเลท่ีต้ัง  

1.2 ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการไม่มี
สินค้าหมดอายุหรือมีสินค้าล้าสมัยมาวางจําหน่ายในร้าน และสินค้าในร้านมีคุณภาพ (สะอาด/สดใหม่) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวรรณ โสภณจิตร (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดค้าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัด
หมวดหมู่สินค้า คือ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด  

1.3 ด้านราคา ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเกี่ยวกับราคาสินค้าภายในร้านมีความเหมาะสมกับ
ตัวสินค้า และมีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สุวรรณลัย 
(2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่ม 
Counter Fast-Food กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านราคา ป้ายราคาที่บ่งบอกชัดเจน คือสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากที่สุดรองลงมาคือราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและที่ถูกกว่าร้านค้าอ่ืน ๆ 

 1.4 ด้านการส่ือสารการตลาด ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเก่ียวกับการส่งเสริมการขายของ
สินค้าภายในร้านอย่างต่อเน่ือง และการประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้านด้วยความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สุวรรณลัย (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่ม Counter Fast-Food กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยที่ผู้บริโภคให้
ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

 1.5 ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเก่ียวกับขนาด
ของร้านและพ้ืนที่ภายในร้านเพียงพอต่อปริมาณสินค้าและผู้มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อารยา สุวรรณลัย (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ซื้อสินค้ากลุ่ม Counter Fast-Food กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ ตู้สําหรับวางขายสินค้าและอุปกรณ์
ประกอบอาหารท่ีสะอาด ทันสมัย รองลงคือการจัดสรรพ้ืนที่ของสินค้าอย่างเป็นสัดเป็นส่วนและการ
ตกแต่งร้านที่ทันสมัยดูสะอาด  

 1.6 ด้านการบริการลูกค้า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญเก่ียวกับการให้บริการของพนักงานซึ่งมี
ความกระตือรือร้นและให้บริการด้วยความรวดเร็ว ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเอาใจใส่ที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สุวรรณลัย (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่ม Counter Fast-Food กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ ความ
สุภาพและมารยาทของพนักงาน ด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความสามารถในการให้
คําแนะนํากับลูกค้า 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและร้านสะดวกซ้ือที่มาใช้บริการ 
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 2.1 การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้ ให้ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ และ
ระดับการศึกษา ให้ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่ว่า
ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่างกัน ต่างก็มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของ
ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่างกันออกไป
ตามอายุ ประสบการณ์และความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมลัทธ์ พัฒนสิน 
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ากลุ่ม 
Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐติกูณฑ์  มุมินทร์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะประชากรกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญระดับ 0.05 
 2.2 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามร้านสะดวกซื้อที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการ
ที่มาใช้บริการร้านสะดวกซื้อที่ต่างกันให้ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือใน
เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
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ความหลากหลายของประเภทสินค้า การสื่อสารการตลาด การออกแบบร้านค้าและการจัดวางสินค้า 
และการบริการลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนทําเลท่ีต้ัง และราคา ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากจํานวนสาขาร้านเชเว่น อีเลฟเว่นที่มี
จํานวนมากกว่าน้ันแทบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย สามารถพบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ว่าจะเป็นปาก
ซอยบ้าน หรือหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ หรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการ สถานที่ปิดบางสถานที่ ทําให้เกิด
ความสะดวกสบาย เมื่อต้องการสินค้าที่มีความจําเป็นต่อร่างกายสักอย่างในเวลาใด ๆ สามารถหามัน
ได้ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในบางคร้ังการใช้บริการร้านค้าปลีกน้ันไม่ได้เกิดจากความต้ังใจที่จะเข้าไป
ใช้บริการ แต่เกิดจากความต้องการพ้ืนฐานของร่างกายและสามารถพบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ทันที 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ มณีวงค์ (2555) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมากกว่าร้านมินิมาร์ทอ่ืน ๆ ทั่วไป แนวโน้ม
การใช้บริการของผู้บริโภคน้ันจะเกิดจาก ทําเล/สถานที่ต้ัง ตัวสินค้า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
คุณภาพของการให้บริการจากพนักงานที่ถูกฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่าน้ี
เป็นจุดแข่งของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 
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บทคัดย่อ 

    การวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 2)เพ่ือสร้าง
รูปแบบประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบประสิทธิภาพการ
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ วิธีดําเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 2) สร้างรูปแบบประสิทธิภาพการเตรียมความ
พร้อมสู่วัยสูงอายุ 3) ประเมินรูปแบบประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่เป็นพนักงานส่วนตําบล จํานวน 339 สํานักงานผู้ให้ข้อมูลสํานักงานละ 
3 คน ได้แก่ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดรองนายกองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1017 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเพ่ือการ
จําแนกกลุ่มตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่เข้าสมการและการประเมินเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประกอบด้วย ตัวแปรที่สําคัญ 60 ตัว
แปร 
            2. รูปแบบประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุมีรูปแบบที่ประกอบด้วย 9 ตัว
แปร คือ 1) แผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) คุณภาพการให้บริการ 3) การปฏิบัติ
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ราชการ 4) การพัฒนาองค์กร 5) การจัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ 6) การจัดทําแผนงานของ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้สูงวัย 7) การกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุ 8) การกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุด้านแรง
บันดาลใจ 9) ด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต  
            3. การประเมินรูปแบบประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุทั้ง 7 ตัวแปรที่สําคัญ 
ถูกต้องและสอดคล้องในการวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านแผนการพัฒนาองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ด้านการปฏิบัติราชการ 4) ด้านการพัฒนา
องค์กร 5) ด้านการจัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ 6) ด้านการจัดทําแผนงานขององค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้สูงวัย 7) ด้านการกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ  
 
คําสําคญั: การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, วัยสูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The story research was the administration efficiency of non formal education 
and in formal education to encourage practical learning to prepare enter elderly. The 
objectives were to : 1) determine component of the efficiency to prepare enter elderly. 
2) construct the  efficiency to prepare enter elderly and 3) evaluate the efficiency to 
prepare enter elderly. The research procedure consisted of 3 steps as follow :1) 
Analyze the research conceptual frameworks on the efficiency to prepare enter 
elderly. 2) Creation of on the efficiency to prepare enter elderly.3) Present of the 
efficiency to prepareenterelderly. 
 The samples of this  study  were 339 officers consisting of 339 chief executives 
of the local administrators in 9 provinces at the Lower North Region, 339 deputy chief 
executives of the local administrators in the Lower North Region, and 339 chief 
administrators of local administrators in the Lower North Region, for a total sample of 
1,017 people. The  research  instrument  were  the  semi-structured  interview, the  
opinion naires and  the  check  list  form.  The  statistics  used  for  analyzing  the  data  
were  content  analysis,  frequency,  percentage, mean, standard  deviation, Multiple 
Regression analysis  and  the  findings  were  confirm  by the  Expert  Meeting  research. 
The results were as follows:   

1. The components of the efficiency to prepare enter elderly which were 
60 variables. 

2. The efficiency to prepare enter elderly which comprised of 9 components 
: 1) Development and local governance 2) Quality of service 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

485 

3) Discharging 4) Corporate Development 5) Preparation of development policies of 
seniors. 6) The plan of the local government in relation to the elderly 7) Requiring 
local authorities organized activities for the elderly 8) Requiring local authorities 
organized activities of the elderly, the inspiration 9) Performance. the dimensions of 
the cost or thecostofproduction. 
  3.  The efficiency to prepare enter elderly  which  comprised of  7 
components were found appropriate, accurate and  accordant  within  the  research  
conception  framework : 1) Development and local governance 2) Quality of service 
3) Discharging 4) Corporate Development 5) Preparation of development policies of 
seniors. 6) The plan of the local government in relation to the elderly 7) Requiring 
local authorities organized activities for the elderly 
 
Keywords: Non Formal Education, Informal Education, elderly                                              
 

บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า ประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้นไป  
มีจํานวนเพ่ิมขึ้น ทั้งขนาดและสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราการตายและอัตราการ
เจริญพันธ์ุลดลง กล่าวคือใน พ.ศ. 2548 ประชากรโลกมีจํานวน 4,100 ล้านคน ประชากรผู้สูงอายุมี
จํานวน 350 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดร้อยละ 8.45 และจากการคาดประมาณ
ประชากรในปี พ.ศ. 2568 ประชากรโลกจะมีจํานวน 8,200,000 ล้านคน ประชากรผู้สูงอายุจะมี
จํานวน 1,100 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดร้อยละ 13.41 นอกจากน้ีแนวโน้มสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากข้ึนยังเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในภาคพ้ืนเอเชีย (United Nations, 2007) สําหรับข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 
พบว่า ปี พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2523 และ พ.ศ.2543 มีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 
1.21 ล้านคน 2.44 ล้านคน และ 5.79 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรท้ัง หมดร้อยละ 4.61 ร้อย
ละ 5.46 และ ร้อยละ 9.15 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2551) จากการคาดประมาณ
ประชากรในปี พ.ศ. 2563 ประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมจํานวนขึ้นเป็น 11.88 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อ
ประชากรท้ังหมดร้อยละ 16.78 ทําให้สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุมากเพ่ิมข้ึนอีกด้วย ดังในปี พ.ศ. 2503 
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี หรือมากกว่ามีถึงร้อยละ 34.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และคาดว่าในปี 
พ.ศ. 2563 จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 39.6 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (อาชัญญา รัตนอุบล 2552) ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธ์ุลดลง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
ของประชากรไทย จากผลการสํารวจของสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 
พ.ศ. 2550  พบว่า อัตราผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมทุกปี เฉลี่ยเกือบ 200,000 คนต่อปี โดยปี พ.ศ. 
2548 ผู้สูงอายุจะเพ่ิมอีก 194,549 คน ปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมอีก 152,839 คน และปี พ.ศ. 2550 เพ่ิม
อีก 194,338 คน รวมมีผู้สูงอายุจํานวน 7,040,657 คน และโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุจะมีอายุยืนประมาณ 
70 ปี อายุคาดหมายเฉล่ียสูงข้ึนสําหรับผู้หญิงเป็น 74.9 ปี และผู้ชาย 69.9 ปี (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ 2550)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการลดลงของอัตราการเกิดและ
อัตราการตายทําให้ “ภาวะประชากรสูงอายุ” ในประเทศไทยสูงขึ้น ก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing 
Society) ทําให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ซึ่งประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีแรกที่สัดส่วนประชากรไทยขึ้นถึงระดับ
ร้อยละ 10 ซึ่งหมายความว่าประชากรไทย 9 คน ต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คน และมีแนวโน้มสูงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ2550) 
ปัญหาภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยนําสู่ความจําเป็นในการปรับตัวเพ่ือรองรับภาระทางสังคม
ที่สําคัญที่ผู้ใหญ่วัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน (เก้ือ วงศ์บุญสิน 2549) แม้ประชากรสูงอายุมี
อายุยืนยาว แต่มิได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่าน้ันดีตามไปด้วยเน่ืองจากปัจจัยสภาพ
ร่างกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่แย่ลงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยาย
กลายเป็นระบบครอบครัวเด่ียว วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดน้อยลง ทําให้ผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้งมากข้ึน ในขณะที่วัยทํางานมีสัดส่วนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่ง
หากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคม และในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ (ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  2550) ชีวิตที่ยืนยาวจึงไม่เพียงพอสําหรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต ผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยดังคํากล่าวที่ว่า “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
สุข” โดยท่ีผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทย ยังมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม
และพัฒนาสังคม  

      ดังน้ัน การส่งเสริมพลังทางปัญญาของผู้สูงอายุและการเตรียมตัวสําหรับเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึง
เป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างย่ิง และรัฐสมควรต้องหาแนวทางการส่งเสริมพลังทางปัญญา เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาให้สังคมไทยในอนาคตเป็น “สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ”สําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผู้สูงอายุไทยน้ัน รัฐได้มองเห็นความสําคัญและได้
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เเห่งชาติ ฉบับที่ 7 8 9 และ 10 ตามลําดับ ในเรื่องของการพัฒนา“คน” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
กลุ่มผู้สูงอายุด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 ได้ระบุความสําคัญของการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลอย่างต่อเน่ือง  
             การวิจัยเรื่อง “ ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัย” เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ
ผสม (Mixed Methods) ในการออกแบบแผนการวิจัยที่เป็นแบบการประยุกต์ลักษณะพหุ (Multiple 
Application) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สงูอายุ 

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ อนุวัติ  คูณแก้ว 

(2554 : 1) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ทั้งหมด จํานวน 1,600 คน การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) จํานวน 400 เทศบาลเมือง/ตําบล จํานวน 16,00 คน 
เสร็จแล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยกําหนดเป็นสัดส่วนตาม
จํานวนประชากรทั้งในแต่ละช้ันภูมิ (Proportional) ได้กลุ่มตัวอย่าง จากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน
ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานีประกอบด้วย นายก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด  รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดย
ใช้เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

  1. การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และคําถามปลายเปิด 
จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุใน
เขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบทของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ในการบริหารการจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งตอนที่ 1 มีค่าความ
เช่ือมั่น.9835  ซึ่งตอนที่ 2 มีค่าความเช่ือมั่น.9685   
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
และส่วนที่ 2 เป็นแบบคําถามปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
ตามข้อคําถามน้ันๆ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น .9700 
            ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
                 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดําเนินการ ดังน้ี 
          1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้วิจัยย่ืนคําร้องขอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือขอให้ออกหนังสือไปยัง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยการเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล จากน้ันขออนุญาตเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และรับ
แบบสอบถามกลับด้วยตนเอง บางส่วนที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่ง
แบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์  
                   1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยและทีมงานเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดย แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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                2. การวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) ตามแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังน้ี 
                   2.1 เลือกแบบสอบถามท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
                   2.2 แปลงข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถามเป็นรหัสตัวเลข (Code) ตามคู่มือที่เตรียมไว้ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงการแปรผลค่าเฉล่ียของข้อมูล โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามแบบของเบสท์  

          2.3 บันทึกข้อมูลแล้วทําการประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
                 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง “การนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ”น้ี เป็นการวิจัยที่
ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed Methods) ในการออกแบบแผนการวิจัยที่เป็นแบบการประยุกต์
ลักษณะพหุ (Multiple Application) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังน้ี 
        1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean : X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
        2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เด ีย ว  ( one - way analysis of  variance)  การวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis)และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เข้า
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ มี ดังน้ี 

   1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า 
                 1.1 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 55.5 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.2 ระดับการศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 46.1  
มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.1 รายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 67.9  
                  1.2 ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัย อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุที่มีระดับมาก 
คือ ด้านที่ 1 แผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = 3.94) ด้านที่ 
2 คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.91) และด้านที่ 7 การกําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.90) ตามลําดับ                     
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  2. ผลการสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีดังน้ี 
                 ผลการวิเคราะห์รูปแบบ ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ จํานวน 9 ตัว
แปร คือ 1) แผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) คุณภาพการให้บริการ 3) การปฏิบัติ
ราชการ 4) การพัฒนาองค์กร 5) การจัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ 6) การจัดทําแผนงานของ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้สูงวัย 7) การกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุ 8) การกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุด้านแรง
บันดาลใจ 9) ด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต น้ัน พบว่า ด้าน 5 การ
จัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ ด้าน 6 การจัดทําแผนงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
สัมพันธ์กับผู้สูงวัย ด้าน 1 แผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน 7 การกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ด้าน 3 การปฏิบัติราชการ ด้าน 4 การพัฒนา
องค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3. ผลการประเมินรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า ผล 
การวิเคราะห์ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ
จํานวน  7 ตัวแปรที่สําคัญ ถูกต้องและสอดคล้องในการวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ด้านแผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ด้านการปฏิบัติ
ราชการ 4) ด้านการพัฒนาองค์กร 5) ด้านการจัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ 6) ด้านการ
จัดทําแผนงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้สูงวัย 7) ด้านการกําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ น้ัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.79) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ 3 มิติ
ของผลผลิตและผลลัพธ์มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = 3.84) ข้อที่ 2 มิติของกระบวนการการบริหารมี
ค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = 3.83) และข้อที่ 1 มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต มีค่าเฉล่ีย ( X = 
3.69) ตามลําดับ   
              รูปแบบประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 3E + 1T  ดังภาพที่ 1    
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ภาพท่ี 1 รูปแบบประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 3E + 1T 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
  จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

    1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ มีดังน้ี 
                  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการสัมภาษณ์ 
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง มากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
58.3 ระดับการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 12 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 50.0 รายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
                  1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 
พบว่า ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุที่มีระดับมาก โดย
ด้านที่ 1 แผนการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉล่ีย ระดับมาก ( X = 3.94) ด้านที่ 2 
คุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.91) และด้านที่ 7 การกําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.90) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมาร์ท และคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบของ
การตัดสินใจ และประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในตัวแบบสาเหตุ (causal model) โดย
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาตามกรอบของคาเมรอน 7 ด้าน (ความพึงพอใจทางการศึกษาของ
ผู้เรียน การพัฒนาทางวิชาการของผู้เรียน การพัฒนาทางบุคลิกภาพของผู้เรียน การพัฒนาทาง
วิชาการและคุณภาพของอาจารย์ ความเปิดระบบปฏิสัมพันธ์ชุมชน และความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร) โดยศึกษาในวิทยาลัยชุมชนที่จัดการศึกษา 2 ปี จํานวน 30 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
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ผู้บริหารและอาจารย์ประจํา 639 คน พบว่าประสิทธิผลของวิทยาลัยเกิดจากปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของ
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษากับสภาพแวดล้อม ภายนอกและรูปแบบการตัดสินใจ โดย
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบครอบครัว (clan culture) และประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา (adhocracy culture) มีลักษณะที่ได้เปรียบและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่า ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบราชการ (bureaucratic culture) และประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษาแบบการตลาด (market culture) โดยแนวของประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ บุคคลมีแรงจูงใจ
จากอุดมการณ์และความสําคัญของงานตามที่กําหนด 
              1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคําถามปลายเปิดโดยให้ผู้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้โดย
อิสระตามข้อคําถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การแสดงความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ได้ความ
คิดเห็นของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีเน้ือหาสาระในการถ่ายทอดความรู้
ครอบคลุม 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ 3) 
ด้านพฤติกรรมการออม 4) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ กล่าวคือ เป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพชุมชน วางแผนการออม และสุขภาพอนามัย 
กระบวนการพัฒนากิจกรรมเร่ิมจากการศึกษาปัญหาของชุมชนโดยการประชุมหารือ การจัดเวที
ชาวบ้านเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย การกํากับติดตามและประเมินผล รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เช่นการบริการข้อมูล
ความรู้ที่เป็นประโยชน์  ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น การศึกษาดูงานแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ การดําเนินการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก และร่วมมือกับ
กลุ่มเครือข่ายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค  
พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ 
การขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ปัญหาด้านการสื่อสาร เป็นต้น 
องค์ประกอบท่ีส่งเสริม ความสําเร็จของการนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุน้ัน 
ประกอบด้วยชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตัวเองมีวิทยากร
หรือบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ และความสามารถในการจัดกระบวนการและถ่ายทอดเน้ือหา
สาระที่ถูกต้องชุมชนใช้กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ เน้ือหา หลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น และชุมชน/องค์กรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

2. ผลการสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
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               ผลการวิเคราะห์รูปแบบ ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุที่ส่งผลการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ด้าน 5 การจัดทํานโยบายการพัฒนาของผู้สูงอายุ ด้าน 6 การจัดทํา
แผนงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้สูงวัย ด้าน 1 แผนการพัฒนาองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน 7 การกําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ด้าน 
3 การปฏิบัติราชการ และด้าน 4 การพัฒนาองค์กร ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย อาชัญญา รัตนอุบล (2552) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การทํางานเป็นทีม การใฝ่รู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมี
ความมุ่งมั่นในผลสําเร็จของงานและมีเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร การมีความคิด
สร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอันดับ 1 กับการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (การใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การมีทัศนคติที่ดี และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ การที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้น้ัน ควรจะปฏิบัติประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิด ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาองค์กร ได้แก่ การจัด Internet และ Intranet 
การเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นภายในและภายนอกองค์กร การให้พนักงาน
ได้สร้างผลงานส่งเข้าประกวดหรือมีโอกาสนําเสนอผลงาน การจัดฝึกอบรมให้พนักงาน การจัด
ห้องสมุดหรือมุมหนังสือ การประชุมกลุ่มย่อย การให้พนักงานได้มีการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัด
สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยในการให้ข้อมูล การจัดต้ังคณะทํางาน กิจกรรมบันเทิงและกีฬา การส่งพนักงานไปดู
งานนอกองค์กร การจัดสัมมนานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมเสียงตามสาย จัดกิจกรรมที่ร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก การใช้สื่อมัลติมีเดีย จัดศูนย์ฝึกอบรม และการให้ทุนการศึกษา กลุ่มตัวอย่างบอกถึง
การสร้างรูปแบบประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาโดยวิธีการที่ใช้สร้างมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษาโดยสร้างมาจากผู้บริหารเป็นหลักน่ันเอง 

    3. ผลการประเมินรูปแบบการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
        ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียม
ความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 มิติของผลผลิตและผลลัพธ์มีค่าเฉล่ียระดับมาก (
X = 3.84) ข้อที่ 2 มิติของกระบวนการการบริหารมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.83) และข้อที่ 1 มิติ
ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.69) ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยคาเม
รอน (Cameron) ได้ศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรที่ปฏิบัติงานใน
ด้านการศึกษาระดับสูง คือ ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในรัฐนิวอิงแลนด์ จํานวน 6 สถาบัน 
แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน 4 สถาบัน  แต่ละสถาบันมีจํานวน
นักศึกษาประมาณ 1,000-10,000 คน โดยใช้ตัวแปรทั้งหมดเท่าที่รวบรวมได้จากผลการศึกษาท่ีผ่าน
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มาจํานวน 130 ตัวแปร ขั้นตอนแรกใช้วิธีการสัมภาษณ์ สามารถสรุปมิติของความมีประสิทธิผล 9 มิติ 
คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับการศึกษา พัฒนาการทางวิชาการ พัฒนาการด้านอาชีพ 
พัฒนาการส่วนบุคคล ความพึงพอใจในด้านการว่าจ้างของคณาจารย์และผู้บริหาร พัฒนาการด้าน
วิชาชีพ ความเปิดของระบบ ความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากร และสุขภาพองค์กร ขั้นตอนที่ 2 
การใช้เกณฑ์ในการวัดในแต่ละมิติ พบว่า มิติทั้ง 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมากในทางบวก แต่ทั้งน้ีการ
มีประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในมิติหน่ึงก็ไม่
จําเป็นต้องสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลในอีกมิติหน่ึง นอกจากน้ียังพบว่าไม่มีสถาบันการศึกษาใดมี
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในทุกมิติของ
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  
             การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะใน
การทําวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

   1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ที่พบว่า การนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ ด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ดังน้ี 

      1.1 ควรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจ และประชาชนควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้คลอบคลุมเน้ือหาโดยตรงทั้ง 4 ด้าน 

      1.2 ควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ควรขับเคลื่อนและรณรงค์
ให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ 

      1.3 เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและดูแลตนเองต้ังแต่ยังไม่ถึงวัยเกษียณอายุ ทุกภาค
ส่วนในสังคมควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวในวันสําคัญต่าง ๆ การให้ความรู้ด้านการปรับสภาพจิตใจรวมทั้ง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์และจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุ 

      1.4 ควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน เป็น
ต้น ควรให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุนอย่างกว้างขวางและเพียงพอและหน่วยงานต่างๆ ควร
จัดการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการออมให้ด้วย 

      1.5 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และมีความต้องการฝึกนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ควรให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  
             2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป โดยการพัฒนารูปแบบการนําประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการ
เตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ต้องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริงมี ดังน้ี 

    2.1 ควรใช้วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการเจาะลึกข้อมูลในระดับลึก ทั้งด้าน
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใหญ่วัยแรงงานในแต่ละกลุ่มอาชีพ พ้ืนที่และอายุ ซึ่งจะมีผลต่อ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

494 

การนําไปการพัฒนารูปแบบการนําประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

    2.2 ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการนําประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียม
ความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ของผู้ใหญ่วัยแรงงานไปทดลองใช้จริง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยและเง่ือนไขในการใช้รูปแบบ 

    2.3 ควรนําคู่มือการใช้แบบสอบถามการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนําประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียม
ความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุไปทดลองใช้ในสภาพจริง เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

    2.4 ควรทําวิจัยหาปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงอิทธิพลของการพัฒนารูปแบบการนํา
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.
ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จํากัด ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซู
ติคอล อุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 803 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทา
โร ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 267 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์การ
ทํางาน และคุณลักษณะโครงสร้างองค์กร สําหรับคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
 
คําสําคญั: ความผูกพัน พนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จํากัด ความผูกพันต่อองค์กร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this independent study were to organizational commitment 
among employees of T.C Pharmaceutical Industrial Company Limited. The sample size 
was determined by Taro Yamane's formula with 95 % confidence level or 0.05 
significance level. The calculated sample was 267. The instrument was the 
questionnaire. Data were analysed through statistics including percentage, mean, 
standard deviation.  
 The results of this study showed as follows: Overall the factors affecting 
organizational at high level. By considering individual aspect, the sample rated all 
factors at high levels, ordering from the highest to lowest as follows: job characteristics, 
work experience and structural characteristics. Except personal characteristics at 
middle levels. Overall the organizational commitment among employees of T.C 
Pharmaceutical Industrial Company Limited at high level. By considering individual 
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aspect, the sample rated all factors at high levels, ordering from the highest to lowest 
as follows: affective, continuance and normative. 

 
Keywords: Commitment, Employees of T.C Pharmaceutical Industrial Company 
Limited,  The Organizational Commitment  Employees 
 

บทนํา 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงต่อการบรรลุความสัมฤทธิผลในการ

บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดองค์กรการจัดการด้านบุคคลการอํานวยการหรือการ
ควบคุมล้วนต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้กําหนดเป้าหมายวางแผนและดําเนินการในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ซึ่งภายใต้ความสําเร็จ
และความมีประสิทธิภาพขององค์กรน้ันเกิดจากคุณภาพของบุคลากรเป็นสําคัญบุคลากรในองค์กรจึง
เปรียบเสมือนเป็น “ต้นทุน” ที่มีค่ามหาศาลอีกทั้งยังเป็นต้นทุนที่องค์กรต้องรักษาและลงทุนเพ่ิมเติม
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณค่าอย่างเหมาะสมแก่องค์กรในระยะยาวการที่แต่ละองค์กร
ต้องสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากับองค์กรต้องเสียต้นทุนที่
มีค่าไปโดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในขณะเดียวกันกลับต้องลงทุนอีกหลายด้าน
เพ่ือที่จะสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทนทําให้องค์กรสูญเสียเวลาและ
ผลประโยชน์มากพอสมควร (จักรพันธ์  เทพพิทักษ์, 2551) 
 องค์กรที่ผู้วิจัยทําการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นกําลังหลักในการผลิตเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวพนักงานในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นจากแผนกหน่ึงไปยังอีกแผนกหน่ึงหรือเมื่อมีพนักงานลาออกก็ต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาทํางาน
ส่วนน้ีได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการวางแผนกําลังการผลิต เพราะจะต้องปรับเปลี่ยนการวางแผน
ระหว่างที่กําลังดําเนินการผลิตซึ่งพนักงานที่รับเข้ามาทดแทนพนักงานประจํายังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการทํางาน ทําให้เกิดช้ินงานเสียส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนกําหนดส่งมอบสินค้า
ต้องถูกเลื่อนออกไป และในบางคร้ังลูกค้าได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพผลที่ตามมา คือ ทําให้ลูกค้าขาด
ความเช่ือถือในองค์กรซึ่งผลท่ีจะตามมาน้ีก็ คือ เกิดความสูญเสียในองค์กรทั้งด้านผลผลิตช่ือเสียง
ภาพพจน์ความนิยมขององค์กรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร แต่ความสูญเสียที่สําคัญที่สุดคือ
ทรัพยากรบุคคลจากสถิติการลาออกของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด มี
จํานวนที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2556 อัตราการลาออกของพนักงานรายวันมีเพ่ิมขึ้น 
ส่วนในปี พ.ศ. 2557-2558 มีอัตราลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่วนพนักงานรายเดือนมีอัตราการลาออก
เพ่ิมข้ึน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2558  หากพิจารณาอัตราการลาออกโดยภาพรวมจะเห็นว่าลดลงทําให้
องค์กรต้องจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพันยอมรับค่านิยมขององค์กรและพร้อม
ที่จะทุ่มเทพลังและความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรขณะเดียวกันก็
พยายามรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กรความผูกพันต่อองค์กรซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือ 
และเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์กรบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรจะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะเวลายาวนาน
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เท่าที่องค์กรต้องการ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทที.ซี.
ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งช่วยรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่กับ
องค์กรตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม 

จํากัด 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ที.ซี.

ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 267 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.18) มีอายุระหว่าง 25-35 ปี (ร้อยละ 

31.09) ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 47.94) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 44.57) มีรายได้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 44.19) ระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป (ร้อย
ละ 58.43) และเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้อยละ 49.81)  

2) ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.
ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด  
 
ตารางที่ 1  ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล     

ด้านคณุลักษณะส่วนบคุคล X S.D. ระดับเห็นด้วย 
1. เพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน 2.39 0.79 น้อย 
2. อายุที่มากข้ึนทําให้ไม่คิดทีจ่ะเปลี่ยนงาน 3.52 0.91 มาก 
3. การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนงาน 

 
3.66 

 
0.70 

 
มาก 

4. สถานภาพสมรสทําให้ไม่คดิที่จะโยกย้ายงาน 3.29 0.99 ปานกลาง 
5. การปฏิบัติงานในองค์กรน้ีมานานจึงไม่คิดที่จะไป
ทํางานที่อ่ืน 

 
3.70 

 
0.75 

 
มาก 

6. ผลตอบแทนที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน 3.72 0.74 มาก 
รวม 3.38 0.48 ปานกลาง 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

498 

 
 จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X=3.38, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ผลตอบแทนที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน (X=3.72, 
S.D.=0.74)  รองลงมาคือ การปฏิบัติงานในองค์กรน้ีมานานจึงไม่คิดที่จะไปทํางานที่อ่ืน (X=3.70, S.D.=0.75)  
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนงาน (X=3.66, S.D.=0.70) และอายุที่มาก
ขึ้นทําให้ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน (X=3.52, S.D.=0.91) ยกเว้นสถานภาพสมรสทําให้ไม่คิดที่จะโยกย้าย
งานอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.29, S.D.=0.99) และเพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงานอยู่ในระดับ
น้อย (X=2.39, S.D.=0.79) 
 
ตารางที ่2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         

ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ X S.D. ระดับเห็นด้วย 
1. งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถ สติปัญญา 
และความคิดสร้างสรรค์ 

 
3.64 

 
0.59 

 
มาก 

2. งานที่ปฏิบัติมีความชัดเจนทําให้รับรู้ขอบเขตของงาน
และบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

 
3.99 

 
0.57 

 
มาก 

3. งานที่ปฏิบัติมีความเป็นอิสระใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะได้อย่างอิสระตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

 
3.70 

 
0.66 

 
มาก 

4. งานที่ปฏิบัติมีความหลากหลายไม่จําเจมลีักษณะที่ต้อง
ใช้ความสามารถหลายด้าน 

 
3.41 

 
0.70 

 
มาก 

5. งานที่ปฏิบัติมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทําให้ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อให้เกิดความหลากหลาย
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 
 

3.70 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
6. งานที่ปฏิบัติมีการให้ข้อมลูย้อนกลับเพ่ือเป็นการ
ประเมินผลงานและประเมินตนเอง 

 
3.91 

 
0.93 

 
มาก 

7. งานที่ปฏิบัติมีโอกาสในการเพ่ิมทักษะและความรู้ อาทิ 
การฝึกอบรม การดูงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ และทกัษะในการทํางาน 

 
 

3.49 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
รวม 3.69 0.48 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X=3.69, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อยดังน้ี งานที่ปฏิบัติมีความชัดเจนทําให้รับรู้ขอบเขตของงานและบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง (X=3.99, S.D.=0.57) รองลงมาคือ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเป็นการประเมินผลงานและ
ประเมินตนเอง (X=3.91, S.D.=0.93) มีความเป็นอิสระใช้ความรู้ความสามารถและทักษะได้อย่าง
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อิสระตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง (X=3.70, S.D.=0.66) มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทําให้ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อให้เกิดความหลากหลายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน (X
=3.70, S.D.=0.83)  
 
ตารางที่ 3 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านประสบการณ์การทํางาน 
         

ด้านประสบการณ์การทํางาน X S.D. ระดับเห็นด้วย 
1. มีบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน 3.77 0.57 มาก 
2. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน 3.70 0.51 มาก 
3. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหัวหน้างานและ
ผู้บริหาร 

 
3.54 

 
0.63 

 
มาก 

4. ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3.37 0.72 ปานกลาง 
5. ได้รับการมอบหมายงานตรงกับความสามารถ 3.69 0.60 มาก 
6. รายได้ที่ได้รับทั้งหมดกับภาระงานที่รับผิดชอบมีความ
เหมาะสมดีแลว้ 

 
3.61 

 
0.56 

 
มาก 

7. ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจําปี 

 
3.45 

 
0.69 

 
มาก 

8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใสชัดเจนและยุติธรรม 

 
3.57 

 
0.64 

 
มาก 

รวม 3.59 0.37 มาก 
 
 จากตารางที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านประสบการณ์การทํางานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X=3.59, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี มีบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน (X=3.77, S.D.=0.57) รองลงมา
คือ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน (X=3.70, S.D.=0.51) ยกเว้นได้รับความไว้วางใจให้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.37, S.D.=0.72) 
  
ตารางที่ 4 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านคุณลักษณะโครงสร้างองค์กร 
               

ด้านคณุลักษณะโครงสรา้งองค์กร X S.D. ระดับเห็นด้วย 
1. มีการช้ีแจงนโยบายการบริหาร เป้าหมายการดําเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 

 
3.79 

 
0.71 

 
มาก 

2. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชัดเจน 3.62 0.74 มาก 
3. มีการสื่อสารข้อมูลให้ทราบอย่างทั่วถึงเสมอ เช่นการ
สื่อสารผ่านทางระบบ Intranet, Newsletter 

 
3.41 

 
0.72 

 
มาก 

4. เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน  3.31 0.65 ปานกลาง 
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5. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอย่างยุติธรรม 3.52 0.63 มาก 
6. ส่งเสริมให้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ อยู่เสมอ 3.55 0.68 มาก 
7. ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.51 

 
0.63 

 
มาก 

8. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน 

 
3.46 

 
0.69 

 
มาก 

9. มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบไปยังแผนก 
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

 
3.65 

 
0.58 

 
มาก 

รวม 3.54 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านคุณลักษณะโครงสร้างองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.54, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี มีการช้ีแจงนโยบายการบริหาร เป้าหมายการดําเนินงานไว้
อย่างชัดเจน (X=3.79, S.D.=0.71) รองลงมาคือ มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบไปยังแผนก
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน (X=3.65, S.D.=0.58) มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชัดเจน (X=3.62, 
S.D.=0.74) ยกเว้นเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.31, 
S.D.=0.65) 
 
ตารางที่ 5 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
         

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร X S.D. ระดับเห็นด้วย 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล 3.38 0.48 ปานกลาง 
2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3.69 0.48 มาก 
3. ประสบการณ์การทํางาน 3.59 0.37 มาก 
4. คุณลกัษณะโครงสร้างองค์กร 3.54 0.43 มาก 

รวม 3.55 0.31 มาก 
 
 จากตารางที่ 5  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.55, 
S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อยดังน้ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X=3.69, S.D.=0.48) รองลงมาคือ ประสบการณ์การทํางาน (X=3.59, 
S.D.=0.37) และคุณลักษณะโครงสร้างองค์กร (X=3.54, S.D.=0.43) ยกเว้นคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X=3.38, S.D.=0.48) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
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ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่
ในระดับปานกลาง คุณลักษณะส่วนบุคคล พนักงานให้ความคิดเห็นเก่ียวกับผลตอบแทนท่ีได้รับมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์  เทพพิทักษ์ (2551) 
ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
พนักงานให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติมีความชัดเจนทําให้รับรู้ขอบเขตของงานและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์ เทพพิทักษ์ (2551) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์กรได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความ
หลากหลายของงาน ประสบการณ์การทํางาน พนักงานให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมีบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน ได้รับการมอบ หมายงานตรงกับ
ความสามารถ คุณลักษณะโครงสร้างองค์กร พนักงานให้ความคิดเห็นเก่ียวกับมีการช้ีแจงนโยบายการ
บริหาร เป้าหมายการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน การมอบหมายงานและความรับผิดชอบไปยังแผนก
ต่าง ๆ ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาถนภา ทองแย้ม (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตสํานักงานพ้ืนที่
ศูนย์การค้ารามอินทราและศูนย์การค้ารังสิต ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

2) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านความรู้สึก พนักงาน
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับความภูมิใจที่ได้ทํางานในองค์กรแห่งนี้ มีความภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่าเป็น
พนักงานขององค์กรแห่งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาตย์ กฤษฎาธาร (2552) ได้ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมาก ด้านความ
ต่อเน่ือง พนักงานให้ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์กรให้ความมั่นคงในอนาคต ทํางานในองค์กรน้ี เพราะมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าองค์กรอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ พัชรพงศ์
พรรณ และณัฐแก้ว ข้องรอด (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ด้านความต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม พบว่า 
พนักงานให้ความคิดเห็นเก่ียวกับพร้อมเสมอที่จะทําทุกอย่างให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความสําเร็จเพ่ือเป็นการตอบแทนองค์กร จะไม่ออกจากองค์กรในตอนน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริ
นาตย์ กฤษฎาธาร (2552) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ควรเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในเร่ืองเพศที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเปลี่ยนงาน ควรมีการเสริมเก่ียวกับการจัดให้พนักงานได้ทํางานในตําแหน่งตามความสามารถ
และความถนัดของพนักงาน การได้รับตําแหน่งหรือเลื่อนข้ัน  

2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในด้านให้มีความหลากหลาย 
และไม่จําเจในลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้าน ให้โอกาสในการเพ่ิมทักษะและความรู้ 
อาทิ การฝึกอบรม การดูงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะในการ
ทํางาน 

3) ประสบการณ์การทํางาน ควรเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในด้านการให้ความไว้วางใจ
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล วันหยุด 
วันหยุดพักผ่อนประจําปี ควรมีการเสริมเกี่ยวกับการเพ่ิมวันหยุดพักผ่อนประจําปี  

4) คุณลักษณะโครงสร้างองค์กร ควรเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในด้านการเปิดโอกาส
และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน สื่อสารข้อมูลให้ทราบอย่างทั่วถึงเสมอ เช่น การสื่อสารผ่านทาง
ระบบ Intranet, Newsletter  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงาน
บัญชี โดยคณะผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ในเขตบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 ราย จากทั้งหมด 45 ราย โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธี
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และสร้างแบบสอบถามโดยใช้
ผู้เช่ียวชาญทดสอบจํานวน 3 คน เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้วิธี Index of Item 
Objective Congruence (IOC) ซึ่งใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สํานักงานบัญชี คือ 1) ปัจจัยด้านการให้บริการ โดยการให้บริการที่สําคัญที่สุด ได้แก่ การจัดทําบัญชี
และการตรวจสอบภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ 4.73  2) ปัจจัยด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยลูกค้ามีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องในการจัดทําบัญชีและความ
น่าเช่ือถือในการจัดทํางบการเงิน คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ 4.98 และ 3) ปัจจัยด้านความ
น่าเช่ือถือของสํานักงานบัญชี ได้แก่ การเก็บรักษาความลับของลูกค้า คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 
 
คําสําคญั: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การเลือกใช้บริการ, สํานักงานบัญชี 
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ABSTRACT 
 This research aims to 1 )  To study the factors that influence the choice of 
office services, accounting, 2 )  To guide the choice of office services account. The 
researchers have determined the sample in the study include company / partnership. 
Bang Pa-in Ayutthaya in 40 of 45 cases by requiring samples using Krejcie and Morgan 
(Krejcie & Morgan) at the confidence level of 95%, and create queries using specialized 
tests of three people seeking honest. by means of a questionnaire Index of Item 
Objective Congruence (IOC), which uses statistics to analyze the data were frequency, 
percentage, average, standard deviation. The study sample was found. Factors that 
influence the choice of office services account is 1) the provider. By providing services 
that are important to accountants and internal auditors. As well as the highest average 
was 4.73 second) factor to meet the needs of customers. Customer demand is highest 
accuracy and reliability of accounting in preparing the financial statements. As well as 
the highest average is 4 . 9 8 , and 3 )  the reliability of accounting firms, including the 
confidentiality of its customers. An average of 4.83  
 
Keywords: Factors to Influence, The Decision Making, Accounting Office 
 

บทนํา 
 สํานักงานบัญชีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี การจัดทํางบ
การเงิน การจัดทําภาษีอากร การวางแผนภาษี การวางระบบบัญชี และการให้คําปรึกษางานด้านบัญชี 
โดยสํานักงานบัญชีจะต้องจัดทําด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน รอบคอบและทันต่อเวลา เพ่ือสร้างความ
น่าเช่ือถือต่อลูกค้า  
 ปัจจุบันสํานักงานบัญชีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจ โดยธุรกิจที่เกิดใหม่     
ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่มีระบบงาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชีและ
ภาษีอากร ดังน้ันเจ้าของธุรกิจจึงว่าจ้างสํานักงานบัญชีรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็น
ผลให้สํานักงานบัญชีต่างๆ มีการแข่งขันสูง เพ่ือรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและพยายามเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ 
 ดังน้ันเพ่ือให้สํานักงานบัญชีมีความสามารถในการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจึงมีการศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เขตดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมและห้างร้านบริษัทมากมาย ดังน้ัน เพ่ือให้สํานักงาน
บัญชีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดําเนินของสํานักบัญชี รวมท้ังเป็นการพัฒนาให้สํานักงาน
บัญชีมีคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี 

 
วิธีการวิจัย 

1. กําหนดกลุ่มประชากร ซึ่งได้แก่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เปิดกิจการไม่เกินระยะเวลา       
1 – 3 ปี ในเขตบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 45 ราย โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน    
40 ราย จากการใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

2. สร้างแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี โดยใช้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ราย 
เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้วิธี Index of item objective congruence (IOC) 

3. ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
4. วิเคราะห์ผลการวิจัย โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ราย โดยสรุปข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  7 ตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ชาย 7 17.50 
หญิง 33 82.50 
รวม 40 100 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ตํ่ากว่า 25 ปี 0 0 
25 - 35 ปี 17 42.50 
36 - 45 ปี 23 57.50 
46 - 50 ปี 0 0 
50 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 40 100 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 0 0 

ปริญญาตร ี 26 65.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 14 35.00 

รวม 40 100 
 

ตารางที ่4  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงานในปัจจุบัน 
 

ตําแหน่งงาน จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผูจ้ัดการ 12 30.00 

ผู้จัดการทั่วไป 15 37.50 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 8 20.00 

สมุห์บัญชี 5 12.50 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 40 100 

 

ตารางที ่5  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะของธุรกิจ 
 

ลักษณะของธรุกิจ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ธุรกิจบริการ 8 20.00 

ธุรกิจพาณิชยกรรม 27 67.50 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 5 12.50 

รวม 40 100 
 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 
 

เงินทนุจดทะเบียนของกิจการ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ตํ่ากว่า 1,000,000 บาท 0 0 

1,000,001 -2,000,000 บาท 31 77.50 
2,000,001 -5,000,000 บาท 9 22.50 
5,000,001 -10,000,000 บาท 0 0 
มากกว่า 10,000,000 บาท 0 0 

รวม 40 100 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามกิจการจัดทําบัญชีเองหรือไม่ 
 

กิจการจัดทําบัญชเีองหรือไม่ จํานวน(ราย) ร้อยละ(%) 
จัดทําบัญชีเอง 13 32.50 
ให้สํานักงานบัญชีเป็นผู้จัดทํา 27 67.50 
รวม 40 100 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานทําบัญชี 

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการ
เลือกใช้สํานักงานบัญชี 

ระดับความสําคัญ (ร้อยละ) 

ค่าเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ
แต่ละ
ด้าน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บริการ         
1.บริการสอบบัญชี 62.50 32.50 5.00 - - 4.58 0.59 5 
2. บริการตรวจสอบภายใน 72.50 27.50 - - - 4.73 0.45 1 
3.บริการจัดทําบัญชี 72.50 27.50 - - - 4.73 0.45 1 
4.บริการที่ปรึกษา 55.00 40.00 5.00 - - 4.50 0.60 7 
5.บริการจดทะเบียนจัดตัง้
บริษทั /หจก. 

65.00 35.00 - - - 4.65 0.48 3 

6.บริการวางระบบบัญชี 62.50 32.50 5.00 - - 4.58 0.50 5 
7.บริการด้านภาษีอากร 57.50 42.50 - - - 4.63 0.49 4 
ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

        

8.อตัราค่าบรกิาร 62.50 37.50 - - - 4.35 0.53 6 
9.ความรวดเร็วในการ
ให้บรกิาร 

37.50 60.00 2.50 - - 4.75 0.44 4 

10.ความถกูต้องในการจัดทํา
บัญชี 

75.00 25.00 - - - 4.98 0.16 1 

11.ความถกูต้องในการจัดทํา
ภาษีอากร 

97.50 2.50 - - - 4.80 0.56 3 

12.การจัดทําการเงินมีความ
น่าเชื่อถือ 

75.00 25.00 - - - 4.98 0.16 1 

13.มีการแก้ไขปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

72.50 27.50 - - - 4.73 0.60 5 

14.การรับส่งเอกสาร 80.00 12.50 7.50 - - 4.10 0.71 7 
         



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

508 

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการ
เลือกใช้สํานักงานบัญชี 

ระดับความสําคัญ (ร้อยละ) 

ค่าเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ
แต่ละ
ด้าน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านความน่าเชือ่ถือของ
สํานักงานบัญช ี

        

15.ทําเลที่ตั้งของสํานักงาน
บัญชี 

30.00 50.00 20.00 - - 3.80 0.76 6 

16.ชื่อเสียงและความ
เชี่ยวชาญของสํานักงานบัญชี 

20.00 40.00 40.00 - - 4.60 0.50 2 

17.ผู้มีอิทธพิลตอ่การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการจากสํานักงาน
บัญชี 

        

    17.1. รู้จักกบัเจ้าของ/
พนักงานของสํานักงานบัญชี 

60.00 40.00 - - - 4.08 0.66 5 

    17.2. คําแนะนําจาก
ผู้ประกอบการอื่น 

80.00 12.50 7.50 - - 4.10 0.74 4 

     17.3. คําแนะนําจาก
หน่วยงานราชการ 

30.00 57.50 12.50 - - 4.18 0.64 3 

18.เก็บรักษาความลับของ
ลูกค้า 

82.50 17.50 - - - 4.83 0.39 1 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยจําแนกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
           : เพศ เป็นเพศหญิง มีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 และเพศชาย มีจํานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.50 
           : อายุ อยูในช่วงอายุระหว่าง  36-45 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ
ช่วงอายุระหว่าง  25-35 ปี  จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และช่วงอายุตํ่ากว่า 25 ปี  ช่วง
อายุระหว่าง 46-50 ปี และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
           : ระดับการศึกษา ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา
ศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และระดับการศึกษาที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดคือระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
           : ตําแหน่งงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตําแหน่งสมุห์บัญชี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
ตําแหน่งงานอ่ืนๆจํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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           : ประเภทธุรกิจ ประกอบประเภทธุรกิจพาณิชยกรรม จํานวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.50 
รองลงมาคือ ธุรกิจบริการ จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 และธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 
           : ทุนจดทะเบียนของกิจการ มีทุนจดทะเบียนของกิจการระหว่าง 1,000,001 -2,000,000 
บาท จํานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมามีทุนจดทะเบียนของกิจการระหว่าง 2,000,001 
-5,000,000  บาท จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีทุนจดทะเบียนของกิจการตํ่ากว่า 
1,000,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนของกิจการระหว่าง 5,000,001 -10,000,000 บาท และมีทุนจด
ทะเบียนของกิจการมากกว่า 10,000,000 บาท จํานวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 
           : การจัดทําบัญชีของกิจการ กิจการให้สํานักงานบัญชีเป็นผู้จัดทํา จํานวน 27 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 67.50 และกิจการจัดทําบัญชีด้วยตนเอง จํานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.50 
 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานรับทําบัญชี 
           : ปัจจัยด้านการให้บริการ  
             ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการให้บริการด้านจัดทําบัญชีและการตรวจสอบ
ภายในมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากัน คือ 4.73 รองลงมา ได้แก่ การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท/
ห้างหุ้นส่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 การภาษีอากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 การสอบบัญชีและการวาง
ระบบบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.58 และการให้คําปรึกษาทางบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.50 ตามลําดับ 
           : ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
             ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเก่ียวกับความถูกต้องในการจัดทําบัญชีและความ
น่าเช่ือถือในการจัดทํางบการเงินมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากัน คือ 4.98 รองลงมา ได้แก่ 
ความถูกต้องในการจัดทําภาษีอากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 การแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อัตราค่าบริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และการรับส่งเอกสาร มีความเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามลําดับ 
          : ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของสํานักงานบัญชี  
            ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการเก็บรักษาความลับของลูกค้ามากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.83 รองลงมา ได้แก่ ช่ือเสียงและความเช่ียวชาญของสํานักงานบัญชี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คําแนะนําจากหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คําแนะนําจาก
ผู้ประกอบการรายอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รู้จักกับเจ้าของหรือพนักงานสํานักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และทําเลท่ีต้ังของสํานักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามลําดับ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
และ2) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 356 คน สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ระดับมาก ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่
ในระดับมาก ตามลําดับ 

2. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่มีการบริหารงานด้านการจัด
องค์การ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน อยู่ระดับมาก ด้านการอํานวยการ อยู่ใน
ระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคญั: การมีส่วนร่วม, การรับรู้, องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ABSTRACT 
The study public participation in Thubmun subdistrict administrative 

organization purpose 1)  study public participation in Thubmun subdistrict 
administrative organization and 2)  study public recognition to management of 
Thubmun subdistrict administrative organization. The instrument was a questionnaire. 
The sample group included 356 peoples in Thubmun subdistrict administrative 
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organization. The data were analyzed by using frequencies, percentages, means, 
standard deviation, and Multiple regression analysis. The results revealed that: 

1. Public participation in Thubmun subdistrict administrative organization is at 
the high level. When looking at each item, it was found that the items which the 
highest level participation is practice participation, decision participation, evaluation 
participation, and interest participation. 

2. Public recognition to management of Thubmun subdistrict administrative 
organization is at the high level. When looking at each item, it was found that the items 
which the highest level management are organizing, coordinating, directing, and 
budgeting.  
 
Keywords: participation, recognition, subdistrict administrative organization  
 

บทนํา 
ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ .ศ .  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ .  2545 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงต่างให้
ความสําคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ 
การใช้อํานาจรัฐในทุกระดับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทําได้หลายระดับและหลายวิธี 
ซึ่งบางวิธีสามารถทําได้อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจําเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ัง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย และในปัจจุบันในส่วนภาครัฐ ได้มี
การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเง่ือนไขและกุญแจดอกสําคัญของ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด โดยการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของภาคราชการ
ที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลด
ความขัดแย้งและการต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด 
รวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการจะต้องดําเนินการให้เกิดขึ้น 
(สุคนธ์ จันทร์รักษ์. 2556: 21) 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญและ
จําเป็นในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม  (Prticipatory Governance) และแนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governanct) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
กฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและกําหนดหน้าที่ของภาครัฐในการ
เปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจากน้ัน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการยังกําหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2553: 17) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
หัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้ การปกครองท้องถ่ินคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครอง
ตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงเป็นความจําเป็น ดังเห็นว่ามีการกําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทน
ของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกต้ัง นอกจากน้ัน ยัง
กําหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการทํางานของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมท้ังเป็น
วิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และเสริมสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่น ดังน้ัน การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย 
(ดุษฎี อายุวัฒน์. 2556: 15) 

แต่ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่ามีปัญหาและข้อจํากัด คือ ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตําบล ไม่สามารถบอกได้ว่าเป้าหมายของ
การพัฒนาหรือสภาพที่พึงปรารถนาขององค์การบริหารส่วนตําบลในอนาคตได้ ส่วนใหญ่ทําได้เพียง
เอาโครงการมารวมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี โดยมิได้คํานึงถึง
ความสําเร็จของการพัฒนา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในกรจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เน่ืองจากพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลส่วนใหญ่เป็นผู้เพ่ิงผ่านการทํางานคร้ังแรก นอกจากน้ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ขาด
วิจารณญาณที่ดีในการพิจารราให้ความเห็นขอบแผนพัฒนาตําบล โดยที่การจัดทําแผนพัฒนาส่วน
ใหญ่ยังเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ละเลยการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้าน
สังคม จึงทําให้แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน เพราะยังขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากระบบงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชน ประกอบกับประชาชนเองก็ยังขาดความสนใจการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (รัตนา บุญมัธยะ. 2556: 32) 
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ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหลักการสําคัญของการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพราะถ้าประชาชนในตําบลไม่มีส่วนร่วมแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจัดต้ังข้ึนก็
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และจากที่เห็นใน
สภาพปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประชาชนในตําบลไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ไม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตําบล ไม่เข้าร่วมเสนอปัญหาในการกําหนดแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตําบล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขาดการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ก็จะทําให้แผนพัฒนาตําบลท่ีกําหนดไม่
ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนเท่าน้ันที่จะรู้ปัญหาและวิธีการ
แก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง และการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่สามารถเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งได้  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับผู้ศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร และเคยพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เป็น 

แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check lists) ประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ตอนท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
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ตอนที่ 3 การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับ
หมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัด
บุคคลเข้าทํางาน ด้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการเสนอรายงาน และด้าน
การงบประมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งน้ีมีดังน้ี 

1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   

3. วิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 

ผลการวิจัย 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่การมี
ส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อยู่ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การร่วมคิดและตัดสินใจกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรบริหารบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก   
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ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
ส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้คนในชุมชนยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
จัดขึ้น อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก   

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับงานต่างๆ เช่น ถนน รางระบายน้ํา อ่ืนๆ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การได้รับผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะ เช่น การจัดเก็บขยะ 
ถนน สะพาน หรือบริการอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดสร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก และต่ําที่สุด
คือ การได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ การทําเกษตร หรือโครงการอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก   

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การขอข้อมูลข่าวสาร แผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ใน
ระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
โครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก  

2. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าส่วน
ใหญ่มีการบริหารงานด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การจัดทําแผนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การวางแผนในการจัดเก็บภาษีและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่ืน อยู่ใน
ระดับมาก และต่ําที่สุดคือ การวางแผนการตรวจสอบการรับจ่ายเงินงบประมาณ อยู่ในระดับมาก  

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การจัดเก้าอ้ีน่ังพักให้กับผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การจัดห้องนํ้าที่สะอาดไว้ให้กับผู้มาติดต่อราชการ
อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 
The 41St National and International Graduate Research Conference 

  
 

517 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อส่วนใหญ่ การจัดทําแผนความต้องการอัตรากําลังคนที่ต้องการใช้ในแต่ละปี 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้าทํางาน อยู่ในระดับมาก และ
ตํ่าที่สุดคือ การคัดเลือกบุคคลคนเพ่ือเข้าทํางานโดยใช้หลักระบบคุณธรรม อยู่ในระดับมาก  

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การจัดให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
การกระตุ้นจูงใจให้เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ การควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก  

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลข้างเคียงเพ่ือร่วมจัดทําบริการ
สาธารณะ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การประสานงานกับชุมชนเพ่ือร่วมจัดทําโครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ การประสานงานกับหน่วยงานย่อยในองค์กรเพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก  

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการเสนอรายงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อส่วนใหญ่ การรายงานผลเก่ียวกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีเก่ียวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับปานกลาง  

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อส่วนใหญ่ การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการและแผนงาน ก่อนมีการจัดทํางบประมาณ อยู่ในระดับมาก และ
ตํ่าที่สุดคือ การวางแผนงบประมาณให้กับชุมชน อย่างเหมาะสมและพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง  

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยกระบวนการหลัก 4 ด้าน ดังน้ี 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน ควรสร้างความ
สามัคคีและความร่วมมือของคนในชุมชน ควรเข้าร่วมประชุม เวทีประชาคม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
การพัฒนา ควรร่วมกันกําหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติ ควรร่วมกันค้นหาและ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างคุณค่า ควรจัดหากองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิกชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน ควรจัดต้ังและบริหาร
จัดการกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ควรส่งเสริมให้ชุมชนปลอดอบายมุข ควรส่งเสริมให้คนในชุมชน
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ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ควรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ควรจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ควรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพหลักของชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน ควรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานและทํากิจกรรมต่างๆ ควรร่วมกันทํากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดรายได้อย่าง
ย่ังยืน ควรเลือกใช้พลังงานทดแทนต่างๆท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน ควรเข้าร่วมในการ
ประเมินผลการพัฒนาโครงการ ควรประเมินผลแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ ควร
เข้าร่วมประเมินผลก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ควรเข้าร่วมประชุม เพ่ือประเมินผลในการวาง
แผนการพัฒนา ควรร่วมเสนอความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินนโยบาย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
ส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ อยู่ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วม
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และ รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย 
การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการปฏิบัติ 
การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น ดังนั้น ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
โดยภาพรวม จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของชาญวิทย์ โพธ์ิเจริญ (2550) ได้
ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
ส่วนใหญ่ การเข้าร่วมประชุมประชาคม เพ่ือพิจารณาเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การเข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การร่วมคิดและตัดสินใจกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรบริหารบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชุมชน 
ในการประชุม จัดเวทีประชาคม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อ
ปฏิบัติของชุมชน โดยมีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้คนในชุมชนต้องปฏิบัติ ควรปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติ 
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ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือให้เกิดความสงบสุข การมีส่วนร่วมในการจัดหาข้อมลู
ของชุมชน โดยมีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน การมีส่วน
ร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน ดังน้ัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของนิติพงษ์ พงศ์วิทยเวคิน (2551) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านการร่วมตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
ส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้คนในชุมชนยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล จัดขึ้น อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพหลักของ
ชุมชน โดยการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบอาชีพร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งในด้านการผลิต 
การตลาด การจัดการ และเงินทุน เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดต้ังและบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการ
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ดังน้ัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของสุเทพ อินทร (2553) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาจร  อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่นาจร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับงานต่างๆ เช่น ถนน รางระบายน้ํา อ่ืนๆ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การได้รับผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะ เช่น การจัดเก็บขยะ 
ถนน สะพาน หรือบริการอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดสร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก และต่ําที่สุด
คือ การได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ การทําเกษตร หรือโครงการอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา โดยชุมชนมีกระบวนการ
เช่ือมโยงเครือข่ายในระดับกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานและทํากิจกรรม
ต่างๆ การมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสํานึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ดังน้ัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน 
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จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของ
บุญสม ถึงถิ่น (2550) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมนั อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การขอข้อมูลข่าวสาร แผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ใน
ระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
โครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพ่ือลงประชามติ ประเมินผลในการวางแผนการพัฒนา การมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงการ การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประเมินผลก่อนและหลังการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลแก้ไขปัญหา ดังน้ัน 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของ
ชาญวิทย์ โพธ์ิเจริญ (2550) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

2. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่มี
การบริหารงานด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน อยู่ระดับมาก 
ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน เป็นชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่กําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิผลน้ันหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
ดังนั้น การรับรู ้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของ
นิโรธ โลหะชีพ (2555) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อส่วนใหญ่ การจัดทําแผนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การวางแผนในการจัดเก็บภาษีและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่ืน อยู่ใน
ระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การวางแผนการตรวจสอบการรับจ่ายเงินงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การวางแผน เป็นกระบวนการที่สําคัญในการบริหาร เป็นภาระหน้าที่และเป็น
การใช้ศิลปะของภาวะผู้นําที่สําคัญที่สุดประการหน่ึง ดังน้ันในการบริหารงานวิชาการจึงจําเป็นต้อง
ทราบถึงหลักสําคัญในการวางแผน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลย่ิงขึ้น ดังน้ัน การรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ด้านการวางแผน จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของสมศรี ฉลาดเฉลียว (2554) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที อําเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที 
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การจัดเก้าอ้ีน่ังพักให้กับผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การจัดห้องนํ้าที่สะอาดไว้ให้กับผู้มาติดต่อราชการ
อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดองค์การ เป็นกระบวนการที่จัดต้ัง
ขึ้นเพ่ือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะสามารถทําให้องค์ประกอบของการบริหารงาน
วิชาการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบ ด้วย คน หน้าที่การงาน และปัจจัยทางกายภาพต่างๆ 
ขององค์การ หรือการบริหารงานวิชาการ ดังน้ัน การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดองค์การ จึงอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของสมร ชํานาญภูมิ (2553) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารของเทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
ของเทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อส่วนใหญ่ การจัดทําแผนความต้องการอัตรากําลังคนที่ต้องการใช้ในแต่ละปี 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้าทํางาน อยู่ในระดับมาก และต่ํา
ที่สุดคือ การคัดเลือกบุคคลคนเพ่ือเข้าทํางานโดยใช้หลักระบบคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า การจัดบุคคลเข้าทํางานงาน เป็นการจัดหาบุคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การจัดแบ่งหน่วยงานไว้ หรือหมายถึงการจัดการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมรวมถึงการเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพในการทํางาน
ของคนงานและพนักงานด้วย ดังน้ัน การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน จึงอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของนิโรธ โลหะชีพ (2555) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
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การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การจัดให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
การกระตุ้นจูงใจให้เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ การควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การอํานวยการ 
เป็นการควบคุม การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และความก้าวหน้าในการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนางาน และผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง 
และเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป ดังน้ัน การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการอํานวยการ จึงอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของสมศรี ฉลาดเฉลียว (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อส่วนใหญ่ การติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลข้างเคียงเพื่อร่วมจัดทํา
บริการสาธารณะ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การประสานงานกับชุมชนเพ่ือร่วมจัดทําโครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การประสานงานกับหน่วยงานย่อยในองค์กร
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การประสานงาน เป็นเรื่องของการร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ เป็นเรื่องเก่ียวกับภาระทางใจที่
สําคัญ ดังน้ัน การประสานงานจึงเป็นการประสานใจที่มีส่วนสําคัญ ในการส่งผลให้การบริหารงาน
วิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการ
ประสานงาน จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของสมร ชํานาญภูมิ (2553) ได้
ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารของเทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การบริหารของเทศบาลตําบลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการเสนอรายงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อส่วนใหญ่ การรายงานผลเก่ียวกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า การเสนอรายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ การรายงานน้ีมีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารอยู่มาก เป็นวิธีการ
ขององค์กรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา 
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และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสําคัญของรายงานนี้อยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง ดังน้ัน การรับรู้
ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการเสนอรายงาน จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของนิโรธ โลหะชีพ 
(2555) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก 
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก 
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้านการเสนอรายงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อส่วนใหญ่ การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ 
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการและแผนงาน ก่อนมีการจัดทํางบประมาณ อยู่ในระดับมาก และ
ตํ่าที่สุดคือ การวางแผนงบประมาณให้กับชุมชน อย่างเหมาะสมและพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การงบประมาณ เป็นการศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับ
งบประมาณและการเงิน ตลอดจนใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมงาน 
วิธีการบริหารโดยทั่วไป ดังน้ัน การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านการงบประมาณ จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลศึกษาของสมศรี ฉลาดเฉลียว (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านการงบประมาณ 
อยู่ในระดับมาก 
 

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรสําเร็จลุล่วงด้วยดี เน่ืองจากได้รับการสนับสนุน
ความอนุเคราะห์ และความกรุณาจาก ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ ประธานที่ปรึกษา ที่กรุณาให้
คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจนทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณ ดร.ชาตรี นาคะกุล และรศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ คณะกรรมการสอบ 
ขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาทุกท่านในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ขอขอบคุณ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่
เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณจากใจจริง ที่กรุณาให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีย่ิง จนทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงด้วยดีมี
คุณค่าและประโยชน์อันพ่ึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีผู้ศึกษาขอมอบเป็นกตเวทีตาคุณ แด่บิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเร่ืองการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
นําไปปฏิบัติ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่นําไปปฏิบัติ 3) เพ่ือประเมิน
รูปแบบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่นําไปปฏิบัติ วิธีดําเนินการศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษาองค์ประกอบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีนําไปปฏิบัติ 2) สร้างรูปแบบการนํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่นําไปปฏิบัติ 3) ประเมินรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่นําไป
ปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด จํานวน 339 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคอีสานตอนบน  
รวมท้ังสิ้น 1017 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ   
สถิติเพ่ือการจําแนกกลุ่มตัวแปรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ“ 
PCA” และการประเมินเพ่ือตรวจสอบเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบการประเมิน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้  
  ผลการวิจัย พบว่า   
                      1. ผลการศึกษาการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนน้ันพบว่า องค์ประกอบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ จํานวน 60 ตัวแปร  
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                      2. ผลการสร้างรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนน้ัน มีรูปแบบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติ จํานวน 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้  2) ด้านการปฏิรูประบบ
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 4) ด้านการจัดทํานโยบายโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ 5) ด้านการจัดทําแผนของโรงเรียนโดย
กําหนดเป้าหมายผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง 6) ด้านการกําหนดให้ครูผู้สอนจัดเตรียมแผนการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 7) ด้านแนะนําให้ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียนมีเป้าหมายสู่การปฏิบัติ 8) ด้านรูปแบบ
ประเมินผลความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ  
                      3. ผลการประเมินรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน ทั้ง 8 องค์ประกอบที่สําคัญ มี
ความเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องในการวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
คําสําคญั: การปฏิรูปการศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, อีสานตอนบน, การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ   
 

ABSTRACT 
  The stories of  research were to The education reform policy to practice in 
the primary educational service area office, upper Isan provinces. The objectives were 
to : 1) determine component of the education reform policy to practice. 2) construct 
the education reform policy to practice and 3) evaluate the education reform policy 
to practice . The research procedure consisted of 3 steps as follow : 1) Analyze the 
research conceptual frameworks on the education reform policy to practice . 2) 
Creation of on the education reform policy to practice. 3) Present of the education 
reform policy to practice .  
  The  samples  of  this  study  were  339  schools  that school of primary 
education to practice in the primary educational service area office, in 12 provinces 
upper Isan provinces. The respondents  were  school  directors,  teachers and  school  
committees from  each  educational  opportunity  school  totally  1,017  peoples. 
The  research  instrument  were  the  semi-structured  interview,  the  opinionated,  
and  the  check  list  form.  The  statistics  used  for  analyzing  the  data  were  
content  analysis,  frequency,  percentage,  mean,  standard  deviation,  factor  
analysis  and  the  findings  were  confirm  by the  Expert  Meeting  research.  The  
results  were  as  follows  : 
               1.  Education  Policy implement  in the areas of primary education in the 
UpperNortheastshowed:Whichwere60variables. 
          2.  The created model of education reform policy to practice in areas of 
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primary education in the Upper Northeast. A model policy reform into practice number 
eight components: 1) Law and Merit Potentiality 2) Leadership Potentiality3) Functional 
Potentiality 4)  Directorial Potentiality 5)  Command Potentiality 6)  Academic and 
Information Potentiality 7)  Human Relation and Communication Potentiality 8 
Individual Potentiality 
  3.  The education reform policy to practice  which  comprised of  8 
components were found appropriate,  accurate and  accordant  within  the  research  
conception frame work. 
 
Keywords: The education reform policy, primary educational service area office, upper 
Isan, Policy implement 
 

บทนํา 
     ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ “การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 
(พ.ศ. 2552 - 2561) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพใน ปี 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) การเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพและการส่งเสริม 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และยังได้กําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 
ประการได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนประถมศึกษา เป็นสถานศึกษาที่นํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้รับภารกิจจัด
การศึกษา 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจัดการศึกษา
มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ แต่
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสภาพปัจจุบันในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการในภาคอีสานตอนบน พบว่า อยู่ในระดับตํ่ากว่ามาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติที่กําหนดไว้ซึ่งจากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมไว้กล่าว คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาครู และ
สถานศึกษายังขาดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพภายในที่ดีตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู คณะครูนําหลักสูตรไปใช้ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน ครูไม่
มีการวิเคราะห์หลักสูตร ไม่ได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้ไม่ได้จัดทําแผนการเรียนรู้ให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ได้สอน ตามสาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตามท่ีหลักสูตรของสถานศึกษากําหนดแต่จะ
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สอนตามบทหนังสือเรียนที่กําหนด จึงทําให้การสอนไม่ครบถ้วนหรือครอบคลุมตามตัวช้ีวัดที่หลักสูตร
กําหนด ครูผู้สอนมีการใช้สื่อนวัตกรรมน้อย ไม่หลากหลาย การวัดผลประเมินผลยังใช้ข้อทดสอบวัด
ความรู้ ความเข้าใจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ที่จะนําไปใช้จริงใน
ชีวิตประจําวัน (นวพร จุทอง 2553 : 20) นอกจากน้ีปัญหาของครูยัง พบว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลทํา
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน มีค่าเฉล่ียตํ่า
กว่าร้อยละ 50 จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2555 และในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
              จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ปัญหาสอดคล้องกับการที่ผู้บริหารโรงเรียนไม่
สามารถที่จะนํานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันให้นโยบายได้รับการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามนโยบายอันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้นโยบายได้รับ
ความสําเร็จในที่สุดในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้มอบและผู้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจนเร่ือง
องค์ประกอบของนโยบาย ดังน้ันเพ่ือการแสวงหารูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ
ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคัญอย่างย่ิงที่ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไป
ปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาค
อีสานตอนบน จํานวน 12 จังหวัด  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการประเมินผลความสําเร็จของการนํา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสาน
ตอนบน จึงทําการวิจัยเร่ือง “การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน” เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed 
Methods) ในการออกแบบแผนการวิจัยที่เป็นแบบการประยุกต์ลักษณะพหุ (Multiple Application)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน 
              2. เพ่ือสร้างรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน 
              3. เพ่ือประเมินรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน 
 

วิธีการวิจัย 
   ในการวิจัยคร้ังน้ี  มีประชากร (Population) จํานวน 1,626 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน จํานวน 542 โรงเรียน  และมีกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 675 คน จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 225 โรงเรียน 
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ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน  ซึ่งได้จากวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified  Random  Sampling) (อนุวัฒิ  คูณแก้ว 2554 : 104) และมีการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการเทียบตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan)  
              ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยได้ดําเนินการในลักษณะการศึกษาวิจัย
ใช้แบบผสานวิธี (Mix Method) ระหว่าง เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) โดยใช้โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) แบบไม่มีการ
ทดลอง โดยมีตัวแปรที่ศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี 
              1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์ในการทํางานปัจจุบัน 
              2. ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน จากการสรุปผลวิเคราะห์ จาก
แนวคิด ทฤษฎี จํานวน 62 ตัวแปร 
              ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาค
อีสานตอนบน  ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure  
Interview) 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 3) แบบตรวจสอบรายการ (Check  list) 
และมีค่าความเช่ือมั่น .858 
            ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ขึ้นตอน คือ 1) การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 2) การส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 3) การรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากน้ันนํา
ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
              1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
หน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางานด้วยการคํานวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป   
              2.  การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
              3. การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (ตัวแปร) (Principal Component 
Analysis: “PCA”) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปร ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัว
ใดตัวหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกว่า 1 และถือเอาค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบน้ันมีนํ้าหนักต้ังแต่ 0.5  
              4. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้การประเมินรูปแบบ 
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การวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค (Ethnographic Future Research (EFR) โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาประเด็นความถูกต้องความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การนําไปใช้ประโยชน์และให้
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม (Expert Meeting) 
              ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้สถิติในการวิจัย ดังน้ี 1) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  
2) สถิติพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  3) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (ตัวแปร) (Principal Component Analysis: 
“PCA”) 4) การประเมินรูปแบบเพ่ือตรวจสอบเน้ือหาด้วยวิธีการพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค (Ethnographic Future Research (EFR) 
 

ผลการวิจัย 
     ในการวิจัยคร้ังน้ี มีผลการวิจัย ดังน้ี  
   1. องค์ประกอบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ภาคอีสานตอนบนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน พบว่า มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 60 ตัวแปร 
   2. การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบนของผู้บริหารที่มีผลสําเร็จ มีจํานวน 60 ตัวแปร มีองค์ประกอบ 
(component) จํานวน 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัว
แปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 17.352 2) ด้านการปฏิรูประบบครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีตัวแปรบรรยาย 11 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 16.251 3) ด้านการ
ปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 15.200 4) ด้านการจัดทํานโยบายโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ มีตัวแปรบรรยาย 6 
ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.264 5) ด้านการจัดทําแผนของโรงเรียนโดยกําหนด
เป้าหมายผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวน  ได้ร้อยละ 
9.753 6) ด้านการกําหนดให้ครูผู้สอนจัดเตรียมแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัว
แปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.674 7) ด้านแนะนําให้ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียนมีเป้าหมายสู่
การปฏิบัติ มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.826 และ 8) ด้านรูปแบบ
ประเมินผลความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัวแปร อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.132 ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 60 ตัวแปร รวมกัน อธิบายความแปรปรวน
องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบได้ร้อยละ 96.179 
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   3. จากการประเมินรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ที่มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยวิธีการ
ประเมินในรูปแบบการวิจัยในเชิงความเหมาะสม (Expert  Meeting) ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบ
การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภาค
อีสานตอนบน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงขอแนะนําให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบนที่มีความสนใจและต้องการจะพัฒนาศักยภาพตนเองสามารถ
นําวิธีการและรูปแบบน้ีนําไปใช้พัฒนาและใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาได้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
     จากผลการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยขออภิปรายผล  ดังน้ี 
         ผลการวิจัยเร่ือง การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน พบว่า การประเมิน
รูปแบบผลความสําเร็จของการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา 
ผู้บริหารที่มีผลความสําเร็จของการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การปฏิรูปการเรียนรู้เก่ียวข้องกับ
กฎหมาย และคุณธรรม (Law  and Merit Potentiality) องค์ประกอบที่ 2 การปฏิรูประบบครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวข้องภาวะผู้นํา (Leadership Potentiality) องค์ประกอบ
ที่ 3 การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
(Functional Potentiality) องค์ประกอบที่ 4 ปฏิรูปการจัดทํานโยบายโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ
เก่ียวข้องกับการอํานวยการ (Directorial Potentiality) องค์ประกอบที่ 5 ปฏิรูปการจัดทําแผนของ
โรงเรียนโดยกําหนดเป้าหมายผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเก่ียวกับการบังคับบัญชาและการสั่งการ 
(Command Potentiality) องค์ประกอบที่ 6 ปฏิรูปการกําหนดให้ครูผู้สอนจัดเตรียมแผนการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวิชาการและข่าวสารข้อมูล (Academic and Information Potentiality) 
องค์ประกอบที่ 7 ปฏิรูปด้านการแนะนําให้ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียนมีเป้าหมายสู่การปฏิบัติเก่ียวข้อง
กับมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร (Human Relation and Communication  Potentiality) และ
องค์ประกอบที่ 8 ปฏิรูปด้านรูปแบบประเมินผลความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ
เก่ียวกับบุคลิกและการวางตัว(Individual Potentiality) ซึ่งรูปแบบศักยภาพทั้ง 8 องค์ประกอบ
ดังกล่าวล้วนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในงานบริหารที่จําเป็นของผู้บริหารโรงเรียนในยุคที่ต้องอาศัย
สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based 
Economic) และที่สําคัญผลการศึกษาในโรงเรียนประถมเก่ียวข้องกับรูปแบบประเมินผลความสําเร็จ
ของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนทั้ง 8 องค์ประกอบได้บรรยายถึงคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน
ที่อยู่ภายใต้ผลการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จไว้อย่าง
ครบถ้วนตามหลักการและสอดคล้องกับรายละเอียดการประเมินการปฏิรูปผู้บริหารโรงเรียนที่ขอย้าย
ไปสู่ ตําแหน่งที่สูงขึ้นที่ประเมินศักยภาพผู้บริหาร คือ 1) วิสัยทัศน์ความเป็นผู้ นํา 2) ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการศึกษา 3) ผลการปฏิบัติงาน 4) ประสบการณ์  5) คุณวุฒิ 6) การรักษา
วินัยและจรรยาบรรณ 7) ความอาวุโสตามหลักราชการ 8) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติงานในหน่วยการศึกษาปัจจุบันดังปรากฏผล ดังน้ี 
              1. องค์ประกอบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนพบว่ามีตัวแปร จํานวน  
60 ตัวแปร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของโฮยและมิสเคิล (Hoy and Mikel 2008) บราวน์ 
(Brown 2009) วิลเลียมส์ (Williams 2010) 
  2.  รูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนน้ันมีรูปแบบที่ประกอบด้วย  
8 องค์ประกอบ ดังน้ี 

       2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปฏิรูปด้านการปฏิรูปการเรียนรู้จากการศึกษา พบว่า เป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนเป็นอันดับที่ 1 มีตัว
แปรบรรยาย จํานวน 14 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของการนํานโยบายการปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว พบว่า 1) นโยบายภาครัฐสอดคล้องการปฏิรูป
การศึกษาของไทย 2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีความสอดคล้องกัน3) 
การปฏิรูปการศึกษาของไทยมีความก้าวหน้า 4) ผู้ปฏิบัติการสอนสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 5) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 6) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยประสบความสําเร็จ 7) นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
8) ระบบการบริหารการศึกษาของไทยมีความเจริญก้าวหน้า 9) ระบบการบริหารการศึกษาของไทยมี
ศักยภาพ 10) ระบบการบริหารการศึกษาของไทยมีประสิทธิผล 11) ระบบการบริหารการศึกษาของ
ไทยตรงต่อความต้องการของนักเรียน 12) ระบบการบริหารการศึกษาของไทยทันต่อเหตุการณ์ในยุค
ปัจจุบัน 13) การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาของไทยเดินมาถูกทิศทาง 14) การปฏิรูประบบการ
บริหารการศึกษาของไทยมีการปฏิรูปหลักสูตร ที่ได้กําหนดการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไป
ปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาว่า1) การศึกษาของไทยครูผู้สอนไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หลักสูตร 2) ครูสามารถนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 3) ประเทศไทยขาดการพัฒนาทรัพยากรทางด้านการศึกษา 
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  2.2 องค์ประกอบที่ 2 ปฏิรูปด้านการปฏิรูประบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนเป็น
อันดับที่ 2 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 11 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของการนํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว พบว่า 1) ต้องพัฒนาครูอย่างจริงจังให้ทัน
ต่อระบบการศึกษาของไทย 2) ครูขาดทักษะในการสอนนักเรียนขาดศักยภาพ 3) ครูสามารถเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลากรทั้งและนอกโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีศักยภาพ 5) ครูสามารถนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามหลักการ
จัดการศึกษา และสอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียน 7) ครูมีเมตตา 8) คณาจารย์ในสถานศึกษา
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน 9) คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยขาดทักษะใน
การสอน 10) บุคลากรทางการศึกษาของไทยขาดความกระตือรือร้น 11) บุคลากรทางการศึกษาของ
ไทยขาดความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ โซเอ็นเฟลดท์ และ สเตเจอร์ (Schoenfeldt  and 
Steger 2002 : 518) ได้ทําการศึกษาการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติของผู้บริหาร
ระดับกลาง พบว่า รูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นํา 
(Leadership) ดังน้ี 1) ความมั่นใจในตนเอง 2) การนําเสนอด้วยการพูด 3) การคํานึงถึงผลกระทบ  
4) การวินิจฉัยโดยใช้ข้อคิดเห็น 

       2.3 องค์ประกอบที่ 3 ปฏิรูปด้านการปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
ก า ร ศึ ก ษ า  ( Resource system reform and education investment potentiality)  เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนเป็นอันดับที่3มีตัวแปร
บรรยาย จํานวน 6 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไป
ปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว พบว่า 1)ประเทศไทยขาดการพัฒนาทรัพยากรทางด้านการศึกษา
2) ประเทศไทยมีทรัพยากรทางด้านการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 3) ประเทศไทยไม่มีทรัพยากร
ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ4)ประเทศไทยไม่สนับสนุนและลงทุนทางด้านการศึกษาเท่าที่ควร 5) 
ประเทศไทยขาดการลงทุนทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง 6) ประเทศไทยไม่พัฒนาครู (คณาจารย์)
และบุคลากรทางการศึกษาหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับการนํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) การเป็น
ผู้นําทางวิชาการ 3) การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

       2.4  องค์ประกอบที่ 4 ปฏิรูปการจัดทํานโยบายโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ (Policy 
making by focusing the learners potentiality) เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อ การนํา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน เป็นอันดับที่ 4 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 6 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาด้านองค์ประกอบของ การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
แล้ว พบว่า 1) การจัดทํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยชัดเจน 2) แนวทางการพัฒนาการศึกษา
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ของไทยสัมพันธ์กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 3) การจัดทํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาสัมพันธ์กับ
ทุกหน่วยงานทางด้านการศึกษา 4) การจัดทํานโยบายมุ่งผู้เรียนให้มีศักยภาพ 5) การจัดทํานโยบาย
สัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทย 6) การศึกษาสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานโดยมุ่งผู้เรียน
เป็นสําคัญผู้บริหารอํานวยประโยชน์แก่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการนํา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐฟลอริดา 
(Florida 2013 : 5-10) ซึ่งมีแนวคิดที่นําไปสู่การปฏิรูปผู้บริหารการอํานวยการ คือ 1) วางแผนการ
ควบคุมและสร้างแรงจูงใจให้ทํางาน 2) ควบคุมการสังเกตการณ์ทํางานของบุคลากรเพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 3) สังเกตการณ์ทํางานขององค์กรเพ่ือพัฒนาให้ทันสมัย 4) ใช้วิธีทางเทคนิคในการทํางานเพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาด 5) รวบรวมและเก็บข้อมูลการทํางาน 6) ตัดสินการทํางานโดยใช้เกณฑ์ประเมิน
อย่างยุติธรรม 7) สนับสนุนพฤติกรรมที่ดีในการทํางานและ 8) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน 

       2.5 องค์ประกอบที่ 5 การจัดทําแผนของโรงเรียนโดยกําหนดเป้าหมายผู้เรียนให้เป็น
คนดีคนเ ก่ ง  (Plan sitting based on Child-Centered potentiality)  เ ป็นองค์ประกอบ ท่ีมี
ความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีศักยภาพเป็นอันดับที่ 5 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 6 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของ
การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว พบว่า 1) การจัดทําแผน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายชัดเจน 2) การจัดทําแผนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน
เป็นสําคัญ 3) การจัดทําแผนมุ่งพัฒนาให้ได้คนดี 4) การจัดทําแผนนโยบายการปฏิรูปการศึกษามี
แผนงานที่ชัดเจน 5) การพัฒนาการศึกษาของไทยมีศักยภาพ 6) การพัฒนาโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้คนดี คนเก่งซึ่งสอดคล้องกับ โบยาซีส (Boyatzis : 21) ได้ค้นพบรูปแบบการนํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารด้านการบังคับบัญชา (Direction 
Subordinates Cluster) คือ 1) ศักยาพในการใช้อํานาจ  2) ศักยภาพการใช้สัญชาตญาณ 3) 
ศักยภาพในการพัฒนาผู้อ่ืน 4) ศักยภาพในการควบคุมตนเอง 5) ศักยภาพในการรับรู้ 6) ศักยภาพใน
การปรับตัว 7) ศักยภาพในการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 
      2.6 องค์ประกอบที่ 6 ปฏิรูปการกําหนดให้ครูผู้สอนจัดเตรียมแผนการเรียนรู้สู่การ
ป ฏิ บั ติ  ( Support teacher to set a study plan to implementation potentiality)  เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบนเป็นอันดับที่ 6 มีตัว
แปรบรรยาย จํานวน 6 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบของการนํานโยบายการปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว พบว่า 1) การศึกษาของไทย ครูมีการเตรียมแผนการ
สอน 2) การศึกษาของไทยครูผู้สอนมีความเข้าใจในหลักสูตร 3) การศึกษาของไทยครูขาดทักษะใน
การจัดเตรียมแผนการสอน 4) การศึกษาของไทยครูขาดการวิเคราะห์หลักสูตร 5) การศึกษาของไทย
ครูผู้สอนไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ 6) การศึกษาของไทยครูผู้สอนไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หลักสูตรที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับ ฮอย และ ฮอย (Hoy and Hoy 2008 
: 131) ได้ศึกษามิติแห่งองค์การแห่งความเข้มแข็ง พบว่า ลักษณะแบบแผนของรูปแบบการนํานโยบาย
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การปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาระหว่างครูผู้สอนกับครูใหญ่ที่ทําให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งมี 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การใช้อิทธิพล
ของครูใหญ่ฝึกอบรมบุคลากรอยู่เสมอ 3) การพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ให้รู้เท่าทันข่าวสารข้อมูล 4) ริเริ่ม
โครงสร้างการปฏิบัติงานและนําข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนางาน 5) การสนับสนุนด้านทรัพยากร 6) การ
สร้างขวัญในการทํางาน 7) การเน้นความสําคัญด้านวิชาการ  
  2.7 องค์ประกอบที่ 7 ปฏิรูปการแนะนําให้ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียนมีเป้าหมายสู่การ
ป ฏิ บั ติ  ( Giving suggestion for teacher and study to set a goal to implementation 
potentiality) เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน
เป็นอันดับที่7มีตัวแปรบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมของผู้บริหารแล้ว พบว่า 1) ครูผู้สอนกําหนดแผนการ
เรียนรู้ตามนโยบายการศึกษา 2) ครูผู้สอนมีการกําหนดแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน 3) ครูผู้สอนมี
เป้าหมาย กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการสื่อสาร 4) ครูผู้สอนมี
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5) ครูผู้สอนสามารถแนะนําผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนรู้
6) ครูผู้สอนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนกําหนดแผนและนําไปปฏิบัติจากชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับเฮลริเกิล และคณะ (Hellriegel Susan  E. Jackson and  John W. 
Slocum Other 2010 : 62-63) พบว่า ผู้ที่ทํางานในตําแหน่งผู้บริหาร ควรมีความรับผิดชอบในเรื่อง
ของการสื่อสาร ดังนี้ 1) การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ 2) การสื่อสารที่เป็นทางการ 3) การเจรจาต่อรอง 

     2.8  องค์ประกอบท่ี 8 ปฏิรูปรูปแบบประเมินผลความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูป
การ ศึ กษา ไปป ฏิ บั ติ  (Model of efficiency evaluation of education reform to policy to 
implements) เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน
เป็นอันดับที่ 8 มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 5 ตัวแปร เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารแล้ว พบว่า 1) รูปแบบการประเมิน
การศึกษาของไทยมีความชัดเจน 2) ประเมินผลความสําเร็จของนโยบายการศึกษาของไทย3)รูปแบบ
ของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยสามารถนําไปสู่การปฏิบัติ 4) ความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษามีรูปแบบที่ชัดเจนและ 5) รูปแบบการประเมินของนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
   3. จากการประเมินรูปแบบพัฒนาการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานตอนบน 
ที่มีศักยภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องในการวิจัย
นําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของชวนพิศ  สิทธ์ิธาดา (2552 : 251) ที่ได้ทําการวิจัย
เรื่องรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีศักยภาพที่มีองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวิชาชีพ 2) ด้านภาวะผู้นํา 3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 4) ด้านบุคคล5) การ
บังคับบัญชา  และสอดคล้องกับ นงลักษณ์  เรือนทอง (2550 : 139) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่มีศักยภาพที่มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) เน้นการเรียนการสอน 3) ผู้บริหารมืออาชีพ 4) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 5) การเรียนการสอน



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

536 

ที่มีวัตถุประสงค์ 6) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) การประกันคุณภาพตรวจสอบได้ และความ
น่าเช่ือถือ 8) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
              ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาค
อีสานตอนบน โดยมีข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป ดังต่อไปนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาควรวิจัยในการสร้างรูปแบบและมีการ
ประเมินรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพ่ือที่จะนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 
   2. ข้อเสนอแนะการนําไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาและให้
ความสําคัญในเรื่องความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องรู้จักประเมิน
ตนเอง รู้ส่วนดีและส่วนด้อยของตนเองและนํามาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อย่างกัลยาณมิตร ต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นผู้แสวงหาและให้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนางานเน้นความสําคัญในความเป็นเลิศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ตระหนักถึง
คุณค่าของความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนที่แตกต่าง ให้ความเคารพตลอดจนความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ผู้ร่วมงาน  
  3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษารูปแบบที่มีการนํา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ควร
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติของผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ 
และควรควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไป
ปฏิบัติในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 

 สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  เมื่อเกิดข้อพิพาทข้ึนส่วนใหญ่
สังคมในชุมชนจะมุ่งไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเอง  ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ทั้งด้านความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงข้อพิพาทซับซ้อนมากขึ้น  การระงับข้อพิพาทนิยมเลือกที่จะ
ดําเนินคดีโดยฟ้องต่อศาล  เกิดคดีเข้าสู่ระบบศาลมากข้ึน   หากไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ในระดับชุมชนโดยมีเจ้าพนักงานปกครองเข้ามามีบทบาทในการระงับข้อพิพาท  จะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการของศาลยุติธรรมจนทําให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดีและเกิดคดีคั่ง เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน เกิดความแตกแยกกันในชุมชน  และส่งผลกระทบต่อคู่พิพาทต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อศาล 
 ดังน้ันวิทยานิพนธ์น้ีจึงได้ศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยและระงับ                
ข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ในชุมชน  และมาตรการทางกฎหมายท่ีจะนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือและ
ทางเลือกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก
หนังสือ วิทยานิพนธ์บทความ เอกสารทางวิชาการ กฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ เพ่ือ
นํามาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  จึงเห็นควรให้
เพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2550  คือการกําหนดคุณสมบัติของ
บุคคลผู้มีอํานาจไกล่เกลี่ย,การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ,การจํากัดทุนทรัพย์,                 
การจํากัดประเภทข้อพิพาท  อีกทั้งเห็นควรกําหนดองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุมดูแลใน
ด้านให้ความรู้หรืออบรมทางด้านกฎหมาย  เพ่ือประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
 
คําสําคัญ: เจ้าพนักงานปกครอง,ประนีประนอมยอมความ,  ระงับข้อพิพาท,ชุมชน,ข้อพิพาททางแพ่ง
และพาณิชย์ 

ABSTRACT 
 In the past up to the present, Thai society has been  interdependent and 
compromised in most aspects, especially in the rural areas where there are gathering 
and collective social interactions in term of community  which people has close 
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relationship likes relatives and people supports each other. When any dispute arises 
in the community, it is mostly settled by people in the community by themselves  
 Nowadays we are facing the change to the new era of technology including 
much more complex legal disputes. Settlement of dispute by filing the petition to 
the court and entering into judicial process becomes more and more popular. The 
process without the conciliation and settlement of dispute in local community by 
administrative officials taking part in dispute settlement will affect the delay in legal 
procedure of the Court of Justice and cause the pending cases which canadversely 
affect and cause more conflict in the community, also it will waste of time and 
expenses on both parties in proceeding the case to the court. 
 
 Therefore, this thesis studies on problem and encumbrance in conciliation 
and settlement of dispute in civil and  commercial case in community and legal 
measure to be applied as tools and alternatives in dispute conciliation and relevant 
laws. The study is based on literature research from text books, thesis, articles, 
academic papers, Thai and foreign laws and legislations which can be appropriately 
applied to solve the problem and can be efficiently enforced accordingly.Therefore 
the Administration of State Affairs Act of B.E. 2550 should have additional 
amendment on definition of qualification for conciliator, compulsory condition for 
parties to enter the conciliation, enforcement of the compromise agreement  for 
enhancing the efficiency of conciliation in the community. 
 
Keywords: administrative officers, conciliation, dispute settlement, community, civil 
and commercial dispute 
 

บทนํา 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคมชุมชนน้ัน  บุคคลผู้อาศัยอยู่ในชุมชนในยุคสมัยก่อนที่มีการ
ประกาศใช้กฎหมาย  ชาวบ้านในชุมชนก็จะแต่งต้ังผู้เฒ่า  ผู้แก่  เจ้าโคตร  หรือหัวหน้าชุมชน  เข้ามา
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเจรจาประนีประนอมยอมความกันแต่เน่ืองด้วยวัฒนธรรมในสมัยด้ังเดิมมีการไว้เน้ือเช่ือ
ใจกันสูง  จึงมีแต่เพียงข้อตกลงกันทางวาจากันเท่าน้ัน  ปัจจุบันวิวัฒนาการได้เข้ามาจึงทําให้
หน่วยงานทางภาครัฐซึ่งมีอํานาจทางปกครองเข้ามามีบทบาท  โดยตรากฎหมายให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองมีอํานาจหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทในชุมชน 
 แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายยังไม่สามารถเข้ามาควบคุมและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้อย่างครอบคลุม  ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางชุมชนให้มีประสิทธิภาพและตาม
มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นได้ โดยกฎหมายยังไม่อาจรองรับบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ยเจรจาข้อพิพาท
ประนีประนอมยอมความ  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในด้านคุณสมบัติ
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ของบุคคลซึ่งอาจมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น การทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ หากไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเพียงพอก็อาจทําให้สัญญาประนีประนอมยอมความน้ันไม่
อาจใช้ได้ตามกฎหมาย หรือการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  รวมถึงกฎหมายได้จํากัด
จํานวนทุนทรัพย์ในช้ันไกล่เกลี่ยทางชุมชน  หรือการจํากัดประเภทข้อพิพาท เช่น จํากัดในเร่ือง ที่ดิน 
มรดก เป็นต้น 
 พิจารณาจากสถิติคดีที่นํามาฟ้องต่อศาล  คดีแพ่งและคดีอาญาค้างมาและที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลช้ันต้นทั่วราชอาณาจักร  ประจําปีพ.ศ. 2558  คดีแพ่งค้างมาของศาลช้ันต้นใน
กรุงเทพมหานครและของศาลช้ันต้นในสังกัดภาค  จํานวน   48,093 คดี   และคดีแพ่งอยู่ระหว่าง
พิจารณา  จํานวน  206,638 คดี   คดีอาญาค้างมา 45,483  คดี  และคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณา   
602,181  คดี  นอกจากนี้ยังมีคดีผู้บริโภคค้างมา  71,140   และคดีผู้บริโภคอยู่ระหว่างพิจารณา 
521,429  คดี1  เห็นได้จากสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทําให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
เป็นจํานวนมากในการดําเนินคดี  หากมีการเจรจาในระดับชุมชน  มีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทใน
ระดับชุมชนโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําให้คดีที่มีข้อพิพาทต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อพิพาทเล็กน้อยให้สามารถระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งจบในระดับชุมชนจะทําให้เกิดความ
สงบสุขในสังคมและระบบเศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ 
 ดังน้ัน  บทบาทของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับคดีแพ่งและ
พาณิชย์ในชุมชนนั้น  ผู้เขียนจึงได้ทําการศึกษาทั้งในระบบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศว่ามี
มาตรการทางกฎหมายที่จะสามารถนํามาปรับใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางชุมชนเก่ียวกับคดีแพ่งและ
พาณิชย์เพ่ือจะนําไปสู่การเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวคิด ที่มา หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ นโยบายและกรอบทิศทางของการ
ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในคดีแพ่งและพาณิชย์ในชุมชนของไทยและต่างประเทศ  

2.  เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายต่างๆที่จะนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือและทางเลือกในการ
ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ในชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  เพ่ือศึกษาถึงอุปสรรคจากการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ในชุมชน 
 4.  เพ่ือวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ที่สามารถนํามาใช้ในการไกล่เกลี่ยและระงับ 
ข้อพิพาทในคดีแพ่งและพาณิชย์ในชุมชน 
 

วิธีการวิจัย 
 ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) ด้วยการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหนังสือ วิทยานิพนธ์  บทความ 

                                                                 
1 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1461922799.pdf  สืบค้น  17 
มิถุนายน  2559. 
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เอกสารทางวิชาการ กฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  โดย
วิทยานิพนธ์น้ีนําข้อมูลต่างๆ  มาวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสนอข้อแนะนํา
หรือแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 

ผลการวิจัย  
การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความของพนักงานฝ่ายปกครองเป็นการไกล่เกลี่ยในระดับ
ท้องถ่ิน  สามารถช่วยเหลือประชาชนในการระงับข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  มีบทบาทในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของตนตามอํานาจหน้าที่อํานวยความยุติธรรม  
รักษาความสงบเรียบร้อย  ความสงบสุขของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็น
ธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน  บางคนที่มีฐานะยากจนให้
สามารถได้รับความรวดเร็วจากกระบวนการระงับความขัดแย้งของพนักงานฝ่ายปกครองและยังเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  พนักงานฝ่ายปกครองจึงมีอํานาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
บทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง  ข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง  ทางพาณิชย์
ต่างๆ  เป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม  พนักงานฝ่ายปกครองจึงมี
ภารกิจตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทให้จบลงในช้ันพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือในระดับชุมชน
หมู่บ้านเพ่ือไม่ให้คดีขึ้นไปสู่ศาล  โดยระดับหมู่บ้านมีศูนย์อํานวยความเป็นธรรมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
และในระดับอําเภอมีศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง  อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายให้อํานาจพนักงานฝ่าย
ปกครองในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองที่ไม่ใช่ช้ันผู้ใหญ่ 
เช่นกํานันผู้ ใหญ่ บ้าน   มี อํานาจไกล่ เกลี่ยประนีประนอมยอมความคดีแพ่งตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ประนีประนอมของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.  2530  
และพนักงานฝ่ายปกครองช้ันผู้ใหญ่  เช่นนายอําเภอ มีอํานาจไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2550  และกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาหลาย
ประการเช่น  1.ปัญหาเร่ืองคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยไม่ชัดเจน  2.ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ  3.ปัญหาการจํากัดทุนทรัพย์ของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอม
ความ  4.ปัญหาประเภทข้อพิพาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความของชุมชน 

จากการศึกษาพบว่าบทบาทอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ข้อพาททั้งในระดับหมู่บ้าน  ในระดับอําเภอ  กฎหมายที่ให้อํานาจในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม            
ข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครองพบว่าปัจจุบันประเทศไทยกฎหมายดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและ
ไม่ชัดเจนด้านคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ  การบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญา  ประเภทข้อพิพาทที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การจํากัดทุนทรัพย์
ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว  เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ได้ให้ความสําคัญกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท  โดยส่งเสริมให้มีการ
ระงับข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี หรือในระดับชุมชนก่อนที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาล   และไกล่เกลี่ย
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ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลากหลายฉบับและแทบทุกคดี
สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทได้  ส่วนในประเทศอังกฤษได้ให้
ความสําคัญกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นอย่างมาก  โดยมีการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติจากผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือจากผู้ได้รับการฝึกอบรมการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

1.ในการที่กฎหมายได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และประนีประนอมยอมความ  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายอําเภอปลัดอําเภอ  ซึ่งพนักงานฝ่าย
ปกครองที่รับผิดชอบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความในชุมชนน้ันอาจไม่มี
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางกฎหมาย  ซึ่งอาจทําให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความของคู่พิพาทน้ันขัดต่อหลักของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน  โดยมีผลทําให้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้  หรือ
อาจตกเป็นโมฆะ  ซึ่งทําให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ประนีประนอมยอมความของคู่พิพาทน้ันไม่มีผล  
เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน ในเรื่องแบบแห่งนิติกรรม   ที่จะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
หรือมีข้อกําหนดห้ามโอนให้แก่กัน  ถ้าได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความให้มีการโอนท่ีดินดังกล่าว
แก่กันก็จะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายสัญญาประนีประนอมน้ันก็อาจเป็นโมฆะ  ฉะน้ันเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองผู้ที่กฎหมายให้อํานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนีประนอมยอมความของคู่พิพาทใน
ชุมชนควรต้องมีความรู้ทั้งด้านนิติศาสตร์  และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป  อีกทั้งต้องมีการศึกษากฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและนํามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้ วิจัยได้พบว่ากฎหมายมิได้กําหนดในคุณสมบัติของ                 
ผู้ไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจนทําให้การไกล่เกลี่ยข้อพาทยังขาดซึ่งประสิทธิภาพและอาจเป็นช่องว่างของ
กฎหมาย หากสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งคู่พิพาทได้ทํากันไว้ไม่อาจบังคับใช้ได้จริง  และอาจ
ทําให้เกิดปัญหาข้ึนในกรณีที่ต้องนําสัญญาประนีประนอมยอมความเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและ
บังคับคดีของศาล 

โดยมีแนวความคิดทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคือทฤษฎีการเจรจา  มีขั้นตอนสําคัญอยู่  2 
ประการ  กล่าวคือทฤษฎีการแก้ปัญหาเน้นความสําคัญ  ประโยชน์ได้เสียและความต้องการของ
คู่ความ มีการคิดหาทางเลือกหลายวิธีซึ่งคู่ความจะได้ประโยชน์ร่วมกันเพ่ือหาทางแก้ไขให้กับคู่ความ
ทุกฝ่าย  เข้าใจและปรับปรุงทางเลือกในการเจรจาตกลงทําสัญญา  ยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายหาก
ข้อเสนอนั้นดีกว่าและคํานึงถึงความชอบธรรมของฐานประโยชน์ของอีกฝ่ายหน่ึง  ควรผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีแข่งขัน  แนวคิดทฤษฎีน้ีหมายถึงจะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและรักษา
ผลประโยชน์ของคู่พิพาทซึ่งหมายถึงผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความจะต้องมีความรู้
ความสามารถ  เข้าถึงประเด็นปัญหาของคู่พิพาท  และมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเพ่ือ
เจตนาของผู้สุจริตและประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอม
ความ 

และตามกฎหมายของประเทศอังกฤษให้ความสําคัญต่อบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และประนีประนอมยอมความเป็นอย่างมาก  เพ่ือให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้เข้าใจในประเด็นปัญหาข้อพิพาท
ของคู่ความและดําเนินการไกล่เกลี่ยด้วยความรู้ความชํานาญอย่างแท้จริง  ดังน้ัน  เมื่อเกิดกรณีพิพาท
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ในชุมชนขึ้นในประเทศไทยผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความน้ันยังไม่มีความ
เช่ียวชาญในข้อพิพาทและกระบวนการในหลักข้อกฎหมายอย่างแท้จริง 
  2.ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  ข้อ  25  บัญญัติว่า
ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึง
ย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจรับผิดชอบในท้องที่อําเภอที่ดําเนินการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทน้ัน และให้พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือให้ออกคํา
บังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ตามข้อกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  ข้อ  25  
มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

2.1 หากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึง
ย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการในเขตอํานาจ 

2.2 ให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องต่อศาลในเขตอํานาจเช่นกันเพ่ือให้ศาลออกคําบังคับ โดยให้
นํากฎหมายอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าการที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้บังคับโดยนํากฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการนั้น  มิให้ใช้คําสั่งของศาลโดยตรง  ซึ่งจะต้องไปย่ืนต่อ พนักงานอัยการในเขตอํานาจ
เพ่ือให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลในเขตอํานาจให้ออกคําบังคับต่อไป โดยปัญหาที่เกิดข้ึนน้ัน คือ 
คู่ พิพาทฝ่ายที่ ต้องการจะออกคําบังคับคดีจะต้องรอให้มีผลของการไม่ปฏิ บั ติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเสียก่อนจึงจะสามารถยื่นออกคําบังคับได้ โดยการย่ืนต่อพนักงานอัยการ 
และรอคําสั่งศาลน้ันเป็นการทําให้การบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความน้ันล่าช้าในข้ันตอน
การย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการและศาลน้ันเอง   

ซึ่งหากเปรียบเทียบของกฎหมายต่างประเทศกําหนดให้สามารถย่ืนบันทึกข้อตกลงที่ได้จาก
การไกล่เกลี่ยต่อศาลเพ่ือออกเป็นคําสั่งศาล   
 ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสิงคโปร์โดยทั่วไปข้อตกลงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี
ผลผูกพันตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญา  ยกเว้นในบางกรณีโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยในช้ันศาล 
ข้อตกลงดังกล่าวมีผลเป็นคําพิพากษาตามยอม  ตามมาตรา 12  ของร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย              
ข้อพิพาทได้กําหนดไว้ให้คู่กรณีที่ได้ข้อตกลงร่วมกันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถย่ืนคําขอต่อศาล
เพ่ือร้องขอให้ศาลบันทึกข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ยเป็นคําสั่งของศาล  ทั้งน้ี  เพ่ือส่งเสริมให้ข้อตกลง
จากการไกล่เกลี่ยมีผลบังคับใช้ได้จริง   
 ดังนั้น  เมื่อเปรียบเทียบกรณีกฎหมายของไทยและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์  การบังคับ
ใช้สัญญาประนีประนอมยอมความของประเทศสิงคโปร์สามารถมีสภาพการบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็ว  
ประหยัดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของราชการ  ทําให้ผู้เสียหายได้รับความเยียวยาความ
เสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้สิทธิในการ
ฟ้องร้องต่อช้ันศาล 
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3. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  ข้อ 2 “ข้อพิพาท” 
หมายความว่า ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน  มรดก  และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
สองแสนบาทหรือมากกว่าน้ัน ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า  การที่กฎหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  ตามข้อ  2  น้ัน  กฎหมายได้บัญญัติในเร่ืองของการจํากัดทุนทรัพย์  
เน่ืองจากคุณค่าของเงิน เมื่อกาลเวลาผ่านไปตามยุคสมัย คุณค่าของเงินมีการขึ้นลง ซึ่งอาจทําให้ข้อ
กฎหมายดังกล่าวไม่อาจใช้ได้ในระยะยาว  และอาจทําให้เกิดปัญหากรณีหากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลง
ยินยอมที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความของชุมชน  แต่กฎหมายได้จํากัดอํานาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองในกรณีหากทุนทรัพย์เกินสองแสนบาทก็ไม่อาจรับเรื่องและไม่สามารถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความได้ 
 จากข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นทําให้กรณีพิพาทกว่าสองแสนบาทขึ้นไปไม่สามารถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทประนีประนอมยอมความได้  จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อช้ันศาล  ซึ่งจะทําให้เสีย
ค่าใช้จ่าย  เวลา  และเป็นเหตุให้คดีความล้นศาล   
 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  สิงคโปร์  
ซึ่งรัฐบาลให้ความสนับสนุนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนีประนอมยอมความ  ถือเป็นการระงับ           
ข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืนนอกจากศาล  อันจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่ายและทําให้
ธุรกิจของคู่พิพาทไม่สะดุดหยุดลง 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.ปัญหาเรื่องคุณสมบัติตัวผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความไม่ชัดเจน 

 กรณีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  เช่นกํานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  นายอําเภอ  ปลัดอําเภอ  เน่ืองจากมีอํานาจหน้าที่ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของ
ประชาชน  เป็นเจ้าพนักงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทให้กับ
ประชาชน   ตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  7)  พ .ศ .  2550,
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  และข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ประนีประนอมของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.  2530 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า คุณสมบัติของผู้ประนีประนอมยอมความเป็นเรื่องที่สําคัญต่อ
ผลสําเร็จและประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  แต่กฎหมายของไทยได้บัญญัติให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองที่มีอํานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความ  ดังเช่น  กํานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  นายอําเภอ  ปลัดอําเภอ  ซึ่งบุคคลดังกล่าว  โดยเฉพาะ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งเป็น            
ผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทท่ีอยู่ในชุมชน  ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย  ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการทําสัญญาประนีประนอมยอมความของคู่พิพาทน้ันขัดต่อหลักของ
กฎหมายและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน   โดยมีผลทําให้สัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้  หรืออาจตกเป็นโมฆะ  ซึ่งทําให้การไกล่เกลี่ย                    
ข้อพิพาทประนีประนอมยอมความของคู่พิพาทน้ันไม่มีผลบังคับได้  
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 2.  ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 กรณีมีการไกล่เกลี่ยประนอมยอมระหว่างคู่พิพาท  และการไกล่เกลี่ยน้ันสําเร็จคู่พิพาทตกลง
กันได้  เกิดเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ  หากเกิดข้ึนในช้ันศาลสัญญาประนีประนอมยอม
ความสามารถบังคับได้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความ  มาตรา  850-852  
หากคู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความคู่กรณี อีกฝ่ายหน่ึงสามารถร้องต่อศาล         
ขอออกคําบังคับได้   
 จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  
พ.ศ.  2553  ข้อ  25  กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการ  และให้พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาล  
โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยคู่พิพาทฝ่ายที่ต้องการจะออก
คําบังคับคดีจะต้องรอให้มีผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความเสียก่อน  จึงอาจ
ทําให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการและศาล  ทําให้สัญญาประนีประนอม
ที่ตกลงกันในช้ันน้ีไม่สามารถบังคับได้จริง 
 3. ปัญหาการจํากัดทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความของชุมชน 
 การฟ้องร้องต่อศาลน้ันเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก  เสียเวลาและค่าใช้จ่าย              
จึงควรเปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้เข้าพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน  ทําให้ข้อพิพาทยุติไปโดยเร็ว  ประหยัดเวลา
และอํานวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง   
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.  2553  
ข้อ  2  ได้จํากัดจํานวนทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยไว้สองแสนบาท  อาจทําให้ข้อกฎหมายดังกล่าว             
ไม่อาจใช้ได้ในระยะยาวโดยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตมีการเปล่ียนแปลง  และจาก           
ข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นทําให้กรณีพิพาทกว่าสองแสนบาทขึ้นไปไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประนีประนอมยอมความได้นอกจากต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อช้ันศาลเพียงอย่างเดียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เรื่องคุณสมบัติของผู้มีหน้าท่ีประนีประนอมยอมความ 
 ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 คุณสมบัติ
พนักงานฝ่ายปกครองที่ทําหน้าที่ประนีประนอม  ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย  หรือ
กําหนดคุณสมบัติพนักงานฝ่ายปกครอง,ผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้จึง
สามารถทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายได้   
 2.  เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความ   
 หากสัญญาประนีประนอมมีผลบังคับและคู่กรณีผิดสัญญาที่ได้ตกลงประนีประนอมยอมความ
กัน  ให้มีบทควบคุมหรือมาตรการลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึงแก่คู่กรณีที่ผิดสัญญา  หรือให้มีหน่วยงาน
ที่เข้ามารับรองบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้สามารถบังคับได้  เช่นเดียวกับประเทศ
สิงคโปร์  เพ่ือให้ข้อตกลงประนีประนอมยอมความเป็นคําสั่งของศาล  คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสามารถท่ีจะ
ย่ืนขอออกคําบังคับได้เลย ทําให้ขั้นตอนเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น   
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 3.  เรื่องการจํากัดทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนีประนอมยอมความของชุมชน 
 เร่ืองทุนทรัพย์ของการไกล่เกลี่ยควรให้อํานาจพนักงานฝ่ายปกครองสามารถไกล่เกลี่ยได้โดย
ไม่กําหนดจํานวนทุนทรัพย์   เน่ืองจากการจํากัดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทน้ันหากเวลาค่าเงินมี
การขึ้นลงอยู่ตลอดทําให้กฎหมายไม่อาจรองรับในอนาคตประกอบกับหากมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เกินจํานวนทุนทรัพย์สองแสนบาทและไกล่เกลี่ยเป็นผลสําเร็จจะมีประโยชนมากย่ิงขึ้น ทําให้สะดวก
รวดเร็ว คดีความไม่ล้นศาลซึ่งเป็นจุดประสงค์สูงสุดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลและปัญหาของการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารกับผลการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 3) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาในการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา โดยศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
333 คน ที่เลือกจากกลุ่มประชากร จํานวน 1,975 คน ที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน เจ้าหน้าที่
ผู้สนับสนุน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันภูมิและสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและคํานวณขนาดของกลุ่มตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และได้
สัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลเมืองอโยธยา คณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอโยธยา จํานวน 5 คน และใช้แบบสอบถามมีระดับความเช่ือมั่น 0.93 เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ( X = 3.84, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการอยู่
ในระดับสูง ( X = 3.90, S.D. = 0.60) รองลงมา ได้แก่ ด้านการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ( X = 3.83, S.D. = 
0.56) และด้านความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ) ( X = 3.78, S.D. 
= 0.60) ตามลําดับ ปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยาเกิดจากขาด
ทักษะด้านการจัดทําระบบบัญชี การจัดการด้านการเงิน การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การจ่ายเงิน
สวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิตที่สูงเกินไป 

2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา คือ ด้านการวางแผนงาน (r=0.479) ด้านการประสานงาน (r=0.380) 
ด้านการอํานวยการ (r=0.371) ด้านงบประมาณ (r=0.354) ด้านการจัดองค์กร (r=0.344) ด้านการ
รายงาน (r=0.319) และด้านการจัดคนเข้าทํางาน (r=0.312) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

549 

3) กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างที่มี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการดังกล่าว 

4) แนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 
ที่เสนอแนะประกอบด้วยการปฏิบัติ ดังน้ี (1) ควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับระบบการเงิน การบัญชี การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ ให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือให้
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน (2) เทศบาลเมืองอโยธยาควรสนับสนุนอาคาร สถานที่เพ่ือใช้เป็นห้อง
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ (3) เทศบาลเมืองอโยธยาควรส่งเสริม สนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
ธุรการ และการเงิน ในการทําเอกสารและข้อมูลต่างๆ (4) ควรมีการปรับปรุงระเบียบในเรื่องของการ
จ่ายเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิต โดยจ่ายให้น้อยลงกว่าเดิม เพ่ือความย่ังยืนของกองทุน 
 
คําสําคญั: การบริหารจัดการ, กองทุนสวัสดิการชุมชน, ชุมชนเมืองอโยธยา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study welfare fund management 
performance and problems of Muang Ayothaya Community, 2) study relationships 
between the factors of welfare fund management and welfare fund management 
performance of Muang Ayothaya Community, 3) compare welfare fund management 
of Muang Ayothaya Community Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province classified by personal factors. 4 )  propose the guidelines for 
improving welfare fund management of Muang Ayothaya Community Phra Nakhon Si 
Ayutthaya district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. This study used a quantitative 
approach and was conducted by studying a sample of 333 respondents who were 
selected from a population of 1,975 who were committee of the welfare fund 
management, supporting staff of Ayothaya Town municipality and member of welfare 
fund of Muang Ayothaya Community above 18 years old. They were selected by stratified 
random sampling and simple random sampling techniques. The sample size was 
obtained by the calculation with the Taro Yamane formula. In-depth interviews were 
also conducted with five executives of Ayothaya Town municipality, Committee of the 
management welfare fund, the community leaders of Ayothaya Town municipality. The data 
were collected using a questionnaire with a reliability of 0.93 and were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t – test, F-test including Pearson Product moment 
Correlation Coefficient. 
 The research results were as follows: Access to the welfare system 
 1) The management performance of welfare fund management of Muang 
Ayothaya Community was overall, at a high level ( X = 3 .84 , S.D. = 0.45) .  Considering 
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each aspect individually revealed that the aspect access to the welfare system was  at 
the highest level ( X = 3.90, S.D. = 0.60), followed by the aspect of the mutual support   
( X = 3.83, S.D. = 0.56) and the aspect of consistent with the welfare needs of member  
( X = 3 . 7 8 , S.D. = 0.6 0 ), respectively. The problems of welfare fund management of 
Muang Ayothaya Community consisted of lacking of skills in accounting, financial, 
information technology management, over paying to the death member.  

2) The factors of welfare fund management had a positive relationship with 
welfare fund management performance of Muang Ayothaya Community of which 
compose of planning (r = 0.479), coordination (r = 0.380), directing (r = 0.371), budgeting 
(r = 0.354), organization (r = 0.344), reporting (r = 0.319), and staffing (r = 0.312) at the 
statistical level of significance of 0.01. 

3) The sample with different personal factors classified of occupation and 
incomes had differences in welfare fund management with the statistical level of significance 
of 0.05, on the other hand the sample with different gender, age, educational level had no 
difference in welfare fund management.  
 4 )  The guidelines for improving the management performance of welfare 
fund management of Muang Ayothaya Community, Phra Nakhon Si yutthaya District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province comprising (1) The training to build understanding in 
financial, accounting and information technology should be organized for the 
committee, (2) Ayothaya Town municipality should support the fund’s operation, 
especially the building for welfare fund office, (3) Ayothaya Town municipality should 
support knowledge about administrative and financial documentation and information 
and (4) committee and operational should be improved by reducing the payment of 
in loosing of life for the sustainability of the fund. 
 
Keywords: Management, Community Welfare Fund, Muang Ayothaya Community 
 

บทนํา 
สังคมไทยในอดีตมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีนํ้าใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน

ได้รับสวัสดิการจากธรรมชาติได้แก่ อาหารจากป่า นํ้าจากแหล่งนํ้าทั่วไป เจ็บป่วยก็รักษาด้วยยา
สมุนไพร มีเพ่ือนบ้านมาเฝ้าไข้ดูแลและให้กําลังใจ มีผู้นําทางศาสนาและผู้อาวุโสในชุมชนเป็นที่พ่ึง 
นับว่าเป็นสวัสดิการที่ได้จากธรรมชาติและผู้คนที่มีให้แก่กันบนพ้ืนฐานของความเกื้อกูลมีนํ้าใจระหว่าง
คนกับคนและคนกับธรรมชาติ 

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดสวัสดิการทุกพ้ืนที่ให้กับประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
คนไทยทั่วทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต โดยคณะกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ  ได้เสนอให้มีการจัดสวัสดิการดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลก็
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เห็นชอบและอนุมัตินโยบายและโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ ในการฟ้ืนฟูทุนทางสังคม พร้อมสร้างหลักประกันความม่ันคง
ของชุมชนฐานรากก่อเกิดเป็นความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เปิด
โอกาสให้ทุกพ้ืนที่สามารถจัดต้ังและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลสนับสนุนการ
พัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนและสมทบงบประมาณ รวมถึงพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลาย
ขึ้น เกิดการเช่ือมโยงอย่างบูรณาการของระบบสวัสดิการของชุมชน ท้องถ่ิน และภาครัฐ 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทําให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งองค์กรชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น ต้ังแต่พัฒนาโครงการ และการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้
เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับพ้ืนที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม การดําเนินงานให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งที่ย่ังยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน และการยกระดับและต่อยอดงานจากสวัสดิการ
ชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชนดําเนินการอยู่บูรณาการกับงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ให้ความสําคัญในการสร้างสังคมให้
เป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกําหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รัฐบาลจึงได้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขึ้นมา ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุนชนไม่ใช่ระบบประกัน แต่เป็นกระบวนการของชุนชนที่สร้าง
หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน ที่มุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ให้ความรักเอาใจใส่กันและกัน โดยการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่ใช่การช่วยเหลือเพียงเร่ืองเงิน
เท่าน้ัน แต่เป็นทั้งกําลังใจ กําลังทรัพย์ และความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของการให้อย่างมี
คุณค่า เพ่ือให้คนในชุมชนรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกันพัฒนาและฟ้ืนฟู
ความเข้มแข็งของชุมชนในการช่วยเหลือเก้ือกูล ดูแลซึ่งกันและกันต้ังแต่เกิดจนตาย บนพ้ืนฐานของ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักการร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง
ระบบร่วมกัน บริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์ จึงเป็นกองทุนที่ “ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ” 
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงได้มาจากการร่วมสมทบของสมาชิกในลักษณะไตรภาคี ระหว่าง 1) ออม
วันละบาทจากสมาชิก 2) เงินสมทบจากรัฐบาล และ 3) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สวัสดิการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ต้องการชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ ดังน้ันสวัสดิการจึง
เป็นตัวช้ีวัดของสังคมที่มีประชาธิปไตย การจัดสวัสดิการในระยะแรกมักให้บทบาทแก่รัฐเป็นผู้ดําเนินการ  
ซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์ให้มีการทบทวนบทบาทของรัฐ ประเภทและลักษณะบริการสวัสดิการสังคมที่เป็นอยู่
อาจไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง รวมท้ังไม่สามารถทํา
ให้เกิดการพ่ึงตนเอง และความย่ังยืนในการจัดสวัสดิการอย่างแท้จริง  

กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา แรกเร่ิมเกิดจากการประชุมของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอโยธยา ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจําทุกเดือน และเมื่อพ.ศ. 2552 ระหว่างการประชุม
ประจําเดือนมีผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านใหม่เข้าร่วมประชุม มานําเสนอข้อมูลการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการ ทําให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีความสนใจที่จะจัดต้ังกองทุน ซึ่งได้รับ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

552 

คําแนะนําให้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ โดยได้รับ
ความรู้การจัดต้ังกองทุนในระดับหน่ึง แต่เน่ืองด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุยังไม่มีความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน จึงยังไม่สามารถจัดต้ังกองทุนสวัสดิการได้ แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งความต้ังใจที่จะจัดต้ังดังกล่าว 

ต่อมาเทศบาลเมืองอโยธยาได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานเทศบาลเขลางค์นคร จังหวัด
ลําปาง เมื่อกลับจากการศึกษาดูงาน จึงรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุน เริ่มจากการจัดต้ังเพียง 4 กองทุน       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บเงินที่ได้รับจากการฝากสัจจะวันละ 1 บาท หรือเดือนละ 30 บาท จากสมาชิก 
เพ่ือจัดสวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และสวัสดิการอ่ืนๆ แก่สมาชิก ในระยะเวลาต่อมาได้จัดต้ังเพ่ิมอีก
จํานวน 4 กองทุน เทศบาลเมืองอโยธยา จึงเชิญคณะกรรมการท้ัง 8 กองทุน มาร่วมประชุมเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ที่ประชุมของกองทุนทั้ง 8 กองทุน เกือบ
ทั้งหมดมีมติร่วมกันว่า จะร่วมกันจัดต้ังในนามช่ือ “กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา” เพ่ือขอรับ
เงินสมทบจากรัฐบาล โดยเร่ิมรับเงินสมทบในพ.ศ.2555 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จนถึงพ.ศ.
2558 รวมได้รับเงินสมบททั้งสิ้น 1,100,830 บาท ส่วนการสมทบเงินจากเทศบาลเมืองอโยธยา 
ระยะแรกยังไม่ได้ให้งบประมาณสมทบให้กองทุน เน่ืองจากเทศบาลได้จัดทํางบประมาณประจําปี 
2554 เสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว จึงไม่สามารถให้งบประมาณสมทบได้ ต่อมาเทศบาลจึงให้งบประมาณ
สมทบในปี 2555 และให้งบประมาณสมทบเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันปี 2558 รวมได้รับเงินสมบทจาก
เทศบาลเมืองอโยธยา ทั้งสิ้น 400,000 บาท 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ลําดับที่ 14-000953 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พม.53/สภ 57/631 ลว.ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับรองสถานภาพองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตามความในมาตรา 8 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2543 

ในปัจจุบัน การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา มีคณะกรรมการ
บริหารงานกองทุนจากตัวแทนกลุ่มย่อยทั้งหมด 13 กองทุน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ เป็น
ประจําทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง จากรายงานการประชุมของกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกๆ เดือน 
พบว่าการบริหารจัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยายังมีปัญหาในการดําเนินงานที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน เน่ืองจากการรับรู้ข้อมูลหรือข้อตกลงของกองทุนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังไม่สามารถดําเนินการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกกองทุนบันทึก
ลงคอมพิวเตอร์เพราะขาดทักษะการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป ปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้องขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนจากเทศบาลเมืองอโยธยาเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการชุมชนทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และสมาชิก
กองทุน ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการจัดสวัสดิการบางประเภท และจํานวนเงินในการให้ความ
ช่วยเหลือกับสมาชิกที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของกองทุน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาว   

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยในฐานะเป็น
พนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็น
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ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน มีความสนใจอย่างย่ิงที่จะ
ทําการศึกษาวิจัย เ ร่ือง  การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา  อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ และนําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลและปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารกับผลการบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
4. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
2. ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

เมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทิศทางบวก 
 

วิธีการวิจัย 
1. วิธีการวิจัยโดยการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed –methods) ของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitie Research) 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี คือ คณะกรรมการบริหารกองทุน เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน 

และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
จํานวน 1,975 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการบริหารกองทุน เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน และสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 333 คน 
กรณีประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 โดย
ใช้การคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

3. เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิและสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

4. สัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลเมืองอโยธยา 3 คน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง 
อโยธยา 1 คน ประธานชุมชนบ้านเตาอิฐ เขตเทศบาลเมืองอโยธยา 1 คน เน่ืองจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็น
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คณะกรรมการบริหารกองทุนที่ได้ร่วมประชุมกองทุนเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งจะให้ข้อมูลการทํางาน
ของกองทุนที่ครอบคลุมทุกด้าน  
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 

215 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 และเป็นเพศชาย จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 
จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.2 รองลงมา มีอายุ 41 - 50 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 อายุ ต้ังแต่ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ 21 – 30 ปี จํานวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
จํานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.7 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

จําแนกตามอาชีพ พบว่า ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อาชีพค้าขาย 
จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อาชีพข้าราชการ จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อาชีพพนักงาน
บริษัท จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และไม่ได้ประกอบอาชีพ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

จําแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ตํ่ากว่า 9,000 บาท จํานวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.9 รองลงมา มีรายได้ 9,001 – 15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มี
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีรายได้ มากกว่า 20,001 
บาทข้ึนไป จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม พบว่า ระดับผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 3.84, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.78 - 3.90 ซึ่งสามารถเรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ด้านการ
เข้าถึงระบบสวัสดิการ ด้านการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และด้านความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ)  

ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 3.90, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีผลการบริหารจัดการสูงสุด คือ ได้รับสวัสดิการท่ีรวดเร็วจากการประสานงานของเครือขา่ย
กองทุน ( X = 3.98, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ์อย่างเหมาะสม ตามเง่ือนไขการเป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป ( X = 3.91, S.D. = 0.80) และ
ข้อที่มีผลการบริหารจัดการอันดับสุดท้าย คือ ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพ่ือมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น ( X = 
3.81, S.D. = 0.70)  

ด้านการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 3.83, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณา
เป็นข้อ ข้อที่มีผลการบริหารจัดการสูงสุด คือ เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างเครือข่าย ทั้ง 13 
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กองทุน ( X = 3.92, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้ ( X = 3.85, S.D. = 0.71), 
สมาชิกสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้น ( X = 3.82, S.D. = 0.71)  และข้อที่มีผลการบริหารจัดการ
อันดับสุดท้าย คือ สมาชิกช่วยเหลือเก้ือกูลกันมากขึ้น ( X = 3.73, S.D. = 0.72)  

ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ) โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 3.78, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลการบริหารจัดการสงูสุด คือ สวัสดิการ
ด้านการเกิดหรือการคลอดบุตรพอเพียงหรือไม่ ( X = 3.99, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ สวัสดิการด้าน
การเสียชีวิตพอเพียงหรือไม่ ( X = 3.91, S.D. = 0.80), สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุพอเพียงหรือไม่ ( X = 3.87, S.D. = 0.79), สวัสดิการด้านทุนการศึกษาพอเพียงหรือไม่ 
( X = 3.72, S.D. = 0.86), สวัสดิการด้านการสมรสพอเพียงหรือไม่ ( X = 3.61, S.D. = 0.87), และ
ข้อที่มีผลการบริหารจัดการอันดับสุดท้าย คือ สวัสดิการด้านการอุปสมบทหรือการประกอบพิธีฮัจย์
พอเพียงหรือไม่ ( X = 3.58, S.D. = 0.83)  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารกับผลการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง 
อโยธยา (r=0.445) จึงยอมรับสมมติฐาน คือ ด้านการวางแผนงาน (r=0.479) ด้านการประสานงาน 
(r=0.380) ด้านการอํานวยการ (r=0.371) ด้านงบประมาณ (r=0.354) ด้านการจัดองค์กร (r=0.344) 
ด้านการรายงาน (r=0.319) และด้านการจัดคนเข้าทํางาน (r=0.312) ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า หากกองทุนมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกด้าน
ตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย  ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
อํานวยการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดองค์กร ด้านการรายงาน และด้านการจัดคนเข้าทํางาน จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนในแนวทางที่ดี 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ไม่มี
ความแตกต่างกันในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการดังกล่าว 

เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จําแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างด้านความสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ) พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เห็นถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ) แตกต่างจากผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป ข้าราชการ พนักงานบริษัท และอาชีพอ่ืนๆ 

และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จําแนกตามรายได้ มีความแตกต่างด้านการเข้าถึง
ระบบสวัสดิการ พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 9,001 - 15,000 บาท เห็นถึงการเข้าถึงระบบสวัสดิการแตกต่างจาก
ผู้ที่มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท และมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังน้ี คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา มีการ
แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจากหลายสาขาอาชีพ โดยมีการจัดทําเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือปรึกษาหารือการดําเนินงานของกองทุน
และรายงานผลการทํางานของทั้ง 13 กองทุน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังกองทุน ในเรื่องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ครอบคลุมต้ังแต่เกิดจน
ตายที่ เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ที่ ยึด
ผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก โดยมีกองทุนกลุ่มย่อย 13 กองทุน เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนกับสมาชิก แม้ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแต่สามารถ
บริหารจัดการงานด้านกองทุนให้ดําเนินไปด้วยดีตลอดระยะเวลา 6 ปี ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งในการ
ทํางานบ้าง แต่ทุกคนมีจุดหมายเดียวกัน คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยาจะต้องมีความมั่นคง
และยั่งยืน ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชุมเมืองอโยธยา ได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนจากเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐ แม้จะ
ประสบความสําเร็จในการรับรองสถานะกองทุน แต่ยังพบปัญหาการทํางานด้านเอกสารและการ
จัดเก็บข้อมูลสมาชิกลงคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการเงินและบัญชี นอกจากน้ีการจ่าย
ผลประโยชน์ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตในอัตราที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินได้ในอนาคต 
ดังน้ันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานการบริหารกองทุนจากกองทุน
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้  ควรมีการปรับระเบียบการจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยกรณี
เสียชีวิตให้เหมาะสมกับสถานะการเงินของกองทุน สุดท้ายเทศบาลควรสนับสนุนการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ และการจัดทําเอกสาร 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
ผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการ ด้านการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และด้าน
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ด้านสวัสดิการต่างๆ) อยู่ในระดับสูง เน่ืองจาก 
คณะกรรมการบริหารกองทุน ส่วนหน่ึงเป็นทั้งประธานกองทุนกลุ่มย่อย และประธานชุมชนหรือกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จึงทําให้สมาชิกเห็นบทบาทในการทํางานของประธานชุมชนหรือ
กรรมการชุมชนอยู่แล้ว เกิดความน่าเช่ือถือ และไว้วางใจ ในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนของ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (2550) กล่าวถึงสวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชน 
หมายรวมถึง ทุกอย่างที่จะทําให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน 
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นํ้าใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย นอกจากน้ี สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ยังกล่าวถึงสวัสดิการชุมชนในแง่มุมของสวัสดิการชาวบ้านว่าเป็นระบบการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่นมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเป็นเรื่องราวเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
ต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน  

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับผลการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเมืองอโยธยา ได้แก่ ด้านการวางแผนงาน ด้านการประสานงาน ด้านการอํานวยการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการจัดองค์กร ด้านการรายงาน และด้านการจัดคนเข้าทํางาน ทั้งน้ีการบริหาร
กองทุนให้ได้ผลสําเร็จน้ัน ต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง และภาคประชาชนในการดําเนินงานกองทุนฯ และการจัดกองทุนฯ น้ันต้องตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพราะกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนที่ของประชาชนและ
องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการ โดยประชาชนมีบทบาทสําคัญ ในการเช่ือมโยงกับระบบ
ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ันการดําเนินงาน ต้องเข้าถึงประชาชนและได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าเป็นธรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิมนต์ ชานุชิต (2554) ศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบล
โพธ์ิหมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ที่พบว่า กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตําบลโพธ์ิหมากแข้ง มีความสอดคล้องกับการบริหารงานสมัยใหม่ โดยมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น 
และเน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มีกระบวนการบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผน การจัด
องค์กร การขับเคลื่อนดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมและสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์สื่อสาร การจัดองค์กรที่มีแบบแผนมี
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทําให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลโพธ์ิหมากแข้ง ดําเนินการ
มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 15 ปี 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอพระนคร
ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า คณะกรรมการบริหาร
กองทุน เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการแตกต่างกัน ทั้งน้ี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทณิชาภา ส่งกลิ่น (2557) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลชอนสารเดช อําเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างด้านการบริหารอยู่ในระดับมาก ด้าน
สวัสดิการชุมชนอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้านแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกองทุนชุมชนอยู่ในระดับมาก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และระดับ
การศึกษาต่างกันมีความเข้าใจในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 
และสมาชิกที่มีรายได้ต่างกันมีความเข้าใจในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
แตกต่างกัน 
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลเมืองอโยธยา คณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้นําชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา ทําให้ทราบปัญหาต่างๆ ที่สามารถอภิปลายผลได้ ดังน้ี 

ปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยาเกิดจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนขาดทักษะด้านการจัดทําระบบบัญชี การจัดการด้านการเงิน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิตที่สูงเกินไป เน่ืองจาก ในระยะเริ่มแรกคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การจัดทําเอกสารด้านระบบบัญชี ด้านการเงิน ด้าน
ธุรการ จึงมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และขณะน้ันจํานวนสมาชิกมีจํานวนไม่มาก เมื่อมีการรวมกลุ่ม
เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา จํานวนสมาชิกที่เพ่ิมมากขึ้น การจัดทําเอกสารแบบรายงาน
ผลการจัดเก็บเงินฝากสัจจะวันละ 1 บาท การบันทึกข้อมูลสมาชิกที่ส่งเงิน หรือขาดส่ง การรับ
สวัสดิการประเภทต่างๆ มีความยุ่งยากและมีความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล จึงต้องได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอโยธยามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแลควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ของ
กองทุนสวัสดิการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อําพร ปินตาแก้ว และ ธรรมนูญ พ่อค้าทอง (2558 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาที่พบคือ คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกองทุน มีอายุค่อนข้างมากส่งผล
ต่อความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึงการ
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ระเบียบและการจัดสวัสดิการของกองทุน
สวัสดิการชุมชน เป็นต้น  

ปัญหาด้านสวัสดิการผู้เสียชีวิต กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยามีการกําหนดไว้
ค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการรับสมัครสมาชิก แต่ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการยัง
ขาดความรู้ในการจัดสวัสดิการ ส่งผลให้รายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายรับ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบใน
อนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2555 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดการกองทุนการออมและสวัสดิการชุมชน เพ่ือนําเสนอลักษณะ
การดําเนินงานปัญหาของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา และตัวแบบการสร้างความย่ังยืน
ให้กับกองทุนสวัสดิการ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านระเบียบว่าด้วยการจัด
สวัสดิการจากการเชิญชวนให้ประชาชนในพ้ืนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย ด้วยการนําร่อง
สวัสดิการการตาย ที่จ่ายค่าทําศพให้สมาชิกที่เสียชีวิตสูงถึง 10,000 บาทต่อราย ในกรณีที่เป็นสมาชิก
ครบ 1 ปี (ในขณะที่ตามระเบียบเดิมให้จ่ายได้เพียง 5,000 บาท) ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สูงเกินไป 
ประกอบกับในช่วงดังกล่าวสมาชิกของเครือข่ายเสียชีวิตมากผิดปกติ ทําให้เงินกองทุนลดลงอย่างมาก  

ผลการวิจัยนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี (1) ควรจัดให้มีการ
อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับระบบการเงิน การบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
คณะกรรมการกองทุน เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน (2) เทศบาลเมืองอโยธยาควรสนับสนุน
อาคาร สถานที่เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติงานของกองทุน (3) เทศบาลเมืองอโยธยาควรส่งเสริม สนับสนุน
ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับงานธุรการ และการเงิน ในการทําเอกสารและข้อมูลต่างๆ (4) ควรมีการ
ปรับปรุงระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิต โดยจ่ายให้น้อยลงกว่าเดิม เพ่ือ
ความย่ังยืนของกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยกร ภูสมมา (2558) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการ
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ดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะที่สําคัญว่าส่วนราชการหรือเจ้าภาพหลัก ควรกําหนด
ขอบเขต ระเบียบข้อบังคับ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ดําเนินงาน ควรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น อบรมการจัดทําบัญชี
กองทุนที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานเพ่ือนําองค์
ความรู้มาปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการการชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ รัฐบาลควรให้การสนับสนุน
งบประมาณตามนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไปจนกว่ากองทุนจะสามารถพึ่งตนเองได้
และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือนํามาปรับใช้ในการดําเนินงานของกองทุนและได้รับ
ทราบข่าวสารทันเวลา  
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บทคัดย่อ 
 โครงงานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ 
ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา             4) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ําร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยไค-สแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักท่องเท่ียวมีจุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้าอุปค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาถูก 2) ระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่
ในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการจัดจําหน่าย 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3) ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคญั: ตลาดบ้านใหม่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
 This research project was aimed to study 1) the behavior of Thai tourists at 
Talad Ban Mai (100 Years Riverside Market) Chachoengsao Province, 2) the important 
level of Marketing Mix factors influenced toward the behavior of Thai tourist at Talad 
Ban Mai (100 Years Riverside Market), Chachoengsao Province, 3) the relationship 
between personal factors and behavior of Thai tourist at Talad Ban Mai (100 Years 
Riverside Market) Chachoengsao Province, and 4) the relationship between Marketing 
Mix factors and behavior of Thai tourist at Talad Ban Mai (100 Years Riverside Market) 
Chachoengsao Province the sample size of 400 Thai tourists at Talad Ban Mai (100 
Years  R ive rs ide Market )  Chachoengsao Province were selected for this research.  
Questionnaires were employed as the research tool. The statistics that used for data 
analysis were Frequency, were Percentage, Mean, Standard Deviation, and Chi-square 
Analysis. The results of this research were as following: 1) The purpose of the tourists 
was to purchase the consumer products at the cheap price. 2) The important level of 
Marketing Mix and Thai tourists’ behavior at Talad Ban Mai (100 Years Riverside Market) 
Chachoengsao Province were in high level : Product, People, Process, Place, Price, 
Promotion, and Physical Evidence respectively 3)The  relationship between personal 
factors in terms of age, marital status, education, income, and occupation with the 
tourists behavior had the statistically significant level at 0.05 4) The overall relationship 
between Marketing Mix factors with the tourists’ had the statistically significant level 
at  0.05. 

Keywords: Talad Ban Mai, Marketing Mix Factors, Tourist Behavior 

 
บทนํา 

 ประเทศไทยที่กําลังก้าวเข้าสู่ยุค AEC และได้เป็นตัวแทนทางด้านการท่องเที่ยวและ       
การเดินทาง เน่ืองจากมีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่สนใจและชื่นชอบ
ของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกรัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึงให้ความสําคัญในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศตนเพ่ิมมากข้ึน สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเท่ียวไทยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในตลาดโลก 
ภาวะการแข่งขันความเสี่ยง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียว แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวความสะดวกสบายในการเดินทาง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแส
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ของโลกาภิวัฒน์ทําให้แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์และสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย การท่องเที่ยว
ไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเน่ืองทั้งจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาจํานวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคนในปี 2557 โดยเพ่ิมสูงสุด
ในปี 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็นลําดับที่ 7 ของโลกแต่ลดลงในปี 2557 
เน่ืองจากประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย) สําหรับการต้ังเป้าหมายรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 น้ัน การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ไว้ ประมาณ 2.33  ล้านล้านบาท ซึ่งจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 8% ไม่
ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยทางภาครัฐ ได้เน้นให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเชิงวิถีไทยให้มากขึ้น เช่น การดําเนินชีวิตแบบไทยๆ ทั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร
การกิน ที่เป็นแบบด้ังเดิมแท้ๆ ของไทย ให้เป็นจุดเด่นเพ่ือดึงดูดให้ทั้งชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวไทยเอง 
หันมาท่องเที่ยวไทยมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มี
แคมเปญท่องเที่ยวไทยวิถีไทย และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เร่ิมจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วย
หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ถือเป็นแผนกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ จึงเป็น
การปรับแผนการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้ผลไม่น้อยในปี 2559 เพราะมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากข้ึน จังหวัด
ฉะเชิงเฉราเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”เพ่ือกระตุ้น
ให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยและโครงการมหัศจรรย์วันธรรมดา จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือเชิญชวนให้คนไทยหันมาเที่ยววันธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว และส่งผล
ให้เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างอาชีพ เพ่ือผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว  
 ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดริมนํ้าโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี เป็น
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และยังคงดํารงความเป็นวิถีชีวิต ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนเป็นตลาดที่มี
ความโดดเด่นของร้านค้า สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ปลูกติดต่อกันเป็นแนวขนานไปกับแม่นํ้า           
บางปะกง มีอาหารคาวหวานไทย-จีน สูตรตํารับโบราณที่หารับประทานได้ยาก นับว่าตลาดบ้านใหม่  
มีทุนเดิมที่ทรงคุณค่า สามารถนํามาสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างย่ังยืน ด้วยความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่งในปัจจุบันจะทราบเรื่องราวต่างๆ ได้จากภาพยนตร์และละครย้อนยุคเช่น เรื่องอยู่กับก๋ง 
เจ้าสัวสยาม นางนาค ฯลฯ และยังเป็นแหล่งอาหารอร่อย ขนมและของขบเค้ียวนานาชนิด เป็นที่
รวบรวมอาหารรสเด็ดของแปดร้ิว ทั้งอาหารจีน อาหารไทย ที่มีรสชาดตามมาตรฐานอาหารของ      
แต่ละชาติ มีร้านกาแฟโบราณรสชาติเข้มข้นหอมหวาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับ 
สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกรุงเทพฯ และชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ร่วมฟ้ืนฟู
ตลาดแห่งน้ีให้กลายเป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัจจัยสนับสนุน     
ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย        
(สนุกท่องเที่ยวทั่วไทย, 2559)  
 การศึกษาในครั้งน้ีผู้ วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์           
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี โดยจะศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถควบคุมหรือพัฒนาได้ ได้แก่ 7Ps คือ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านการให้บริการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเทียวชาวไทยที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา และผลที่ได้จากการวิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการการวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ตลาดริมน้ําร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ิมมากขึ้น 
อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาด
ริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2) เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4) เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม             
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วิธีการวิจัย 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาด
ริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งยังไม่ทราบจํานวน 
               2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ 
ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน และผู้วิจัยจึงได้กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตัวอย่าง W.G.Cochran (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ , 2543:76) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ประชากรท่ีคํานวณได้มีเท่ากับ 384.16 คน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและ          
เพ่ือความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
  3) วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
  จากการศึกษา จากเอกสารตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถรวบรวมและ
สรุปตัวแปรได้ดังน้ี  
  1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
  2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้า
ร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการ
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ตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยว ส่วนใดของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และ ความถ่ีในการมา
ท่องเที่ยวต่อเดือน 
  3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์        
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางการภาพ   
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 
(4 Ps) แมคคาร์ธี (McCarthy, 1960) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และส่วนประสมทางการตลาดบริการ (3 Ps) ของบูมส์และบิทเนอร์ (Booms & Bitner, 
1981) ประกอบด้วย บุคลากร ขั้นตอนการให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และพฤติกรรมผู้บริโภค
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) มาประยุกต์ใช้ จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

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

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  
ชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ําร้อยปี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. จุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเที่ยว 
2. เหตุผลที่สรา้งแรงจูงใจในการตัดสินใจมา

ท่องเที่ยว 
3. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
4. ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว 
5. ส่วนใดของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ 
6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว 
7. ความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา  
3. ด้านการจัดจําหน่าย  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร  
6. ด้านขั้นตอนการให้บริการ       
7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ       
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทําขึ้น โดย         
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ ง น้ีจะนําข้อมูลที่ ไ ด้จากแบบสอบถามมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป ดังน้ี 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาด
บ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   4) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่า
ไคร์-สแควร์ (Chi-Square) 
  5) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 

ผลการวิจัย 
            ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. รายได้     
ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค เหตุผลที่สร้าง
แรงจูงใจคือสินค้าราคาถูก สะอาด บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจคือตนเอง ช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยว 
คือ 8.00 – 10.00 น. ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ คือ ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม แหล่งที่มาของข้อมูลเก่ียวกับ
ตลาดคือจากญาติ/เพ่ือนแนะนํา และจํานวนคร้ังในการมาท่องเที่ยวคือมา 2 – 3 ครั้งต่อเดือน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร  ด้านกระบวนการ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยสถิติไควสแควร์ พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความ
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
  1) อายุของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  2) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  3) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  4) รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ จุดประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  5) อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีใน
การมาท่องเที่ยวต่อเดือน เพราะมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ําร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยสถิติ
ไควสแควร์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยว่า ปัจจัยส่วนประสม      
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมา
ท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  2) ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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  3) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เหตุผลที่
สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่
เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยว          
ต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
  5) ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมา
ท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
  6) ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
  7) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่
มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยในตลาด
บ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท     
และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับ บรรพต ศุขวัฒนะกุล (2549) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเกาะเกร็ด พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 35 – 44 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 15,000 บาท จะอาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขต
ปริมณฑลทั้งหมด 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค/
บริโภค เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจคือสินค้าราคาถูก สะอาด บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจคือตนเอง 
ช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยว คือ 8.00 – 10.00 น. ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ คือ ร้านอาหาร/เครื่องด่ืม 
แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากญาติ/เพ่ือนแนะนํา และจํานวนครั้งในการมาท่องเที่ยว คือ มา 2 – 3 ครั้ง
ต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ บงกชรัตน์ ยศถาวร (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยใน อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยววัยรุ่นไทยใน 
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เดินทางมาเพ่ือพักผ่อน โดยมาท่องเที่ยวกับเพ่ือนๆ มากที่สุด 
เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว เคยมาเที่ยวปายแล้ว 2-3 ครั้ง ใช้เวลาพํานักอยู่ที่ปายเป็นจํานวน 2 วัน 
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นิยมพักในรีสอร์ท แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวมาจากญาติ/เพ่ือนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ชอบมาท่องเที่ยว
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) ช่ืนชอบกิจกรรมน่ังเล่นและด่ืมกาแฟร้านต่างๆ โดย
สถานที่ที่ช่ืนชอบ/ประทับใจมากที่สุด คือ สะพานประวัติศาสตร์ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวปายอีก   
มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคนในเรื่องการเดินทางไม่เกิน 500 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคนในเรื่อง
อาหาร/เครื่องด่ืมจํานวน 801 – 1,100 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในเรื่องที่พักไม่เกิน 500 บาท มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคนในเร่ืองการซื้อสินค้าท้องถิ่นจํานวน 501 – 800 บาท และมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อคนในเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวจํานวน 801 – 1,100 บาท รวมทั้งยังพบว่านักท่องเที่ยววัยรุ่น
ไทยที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในเรื่องจํานวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในเรื่องจํานวนครั้งในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ระยะเวลาที่พํานักในการท่องเที่ยว และแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน 
 ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมของตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ําร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับ1 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว, สินค้ามีเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้ามีอัธยาศัยไมตรี ย้ิมแย้ม แจ่มใส
พ่อค้าแม่ค้าให้ความรู้ให้คําแนะนําเก่ียวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ บรรพต ศุขวัฒนะกุล 
(2549) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไป
เที่ยวเกาะเกร็ด พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีได้ผลอยู่ในระดับดี คือ ด้านช่ือเสียงของ
เกาะเกร็ด อยู่ในระดับดีที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับดีด้วยกัน ส่วนในระดับ
รองลงมาจะเป็นด้านราคาที่เก่ียวกับราคาของเรือข้ามฟาก และราคาของร้านขายอาหารซึ่งมีความ
เหมาะสม กับรสชาด สําหรับสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน เกาะเกร็ด 
คือ ความเป็นมิตรของชาวบ้าน สถาปัตยกรรมสวยงาม ความแปลกของสถานที่ท่องเท่ียวหลากหลาย
ซึ่งสอดคล้อง บงกชรัตน์  ยศถาวร (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยรุ่น
ไทย ในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 10 อันดับแรก คือ ช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) ความเป็น
ธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว (ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ)การมีศิลปะ/วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ (ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ) แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์) แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย (ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ) การโฆษณาการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด) ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร (ปัจจัย
ด้านการจัดจําหน่าย) พนักงานส่วนที่พักมีความเต็มใจในการให้บริการ (ปัจจัยด้านบุคคล) ที่พัก/
ห้องพัก มีหลากหลายประเภทให้เลือก (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) ที่พัก/ห้องพักมีความสวยงาม (ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์) และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว (ปัจจัยด้านลักษณะทางกาย) ตามลําดับ   
 ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ 
ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจการมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ช่ืนชอบ การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อ
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เดือน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพล ตันติวงศ์ตระกูล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด เป็นนิสิต นักศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ชอบรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมและช่ืนชอบในกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียว โดยเหตุผลหลักที่
เลือกมาเที่ยวเชียงคานก็เพ่ือต้องการท่ีจะศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วจะมาเที่ยวเชียงคานร่วมกันประมาณ 3 – 5 คน ในช่วงฤดูหนาว โดยศึกษา
ข้อมูลจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยเฉล่ียกลุ่มตัวอย่างจะ
มาเที่ยวเชียงคานประมาณ 1 ครั้งต่อปี และใช้เวลาอยู่ที่เชียงคานประมาณ 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อครั้งประมาณ 1,000 – 3,000 บาท 
 ปัจจัยการส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ 
ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเท่ียว 
ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว ความถ่ีในการมาท่องเที่ยว
ต่อเดือน และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจ
ในการตัดใจมาท่องเท่ียว และส่วนของตลาดท่ีช่ืนชอบ ซึ่งสอดคล้องกับจันจิรา โพธ์ิทอง (2550)       
ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย     
ที่เดินทางไปประเทศภูฏาน พบว่า ด้านสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อเหตุผลที่เลือกเดินทางเพ่ือเย่ียม
ชมทัศนียภาพที่สวยงามและเพ่ือศึกษาศิลปวัฒนธรรม ด้านสถานที่มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเพ่ือประชุมวิชาการ ด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวและเพ่ือติดต่อธุรกิจ และมีอิทธิพลต่อที่มาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนังสือ วารสาร 
นิตยสาร ด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อ               
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทาง       
เพ่ือท่องเที่ยว เพ่ือประชุมวิชาการ เพ่ือติดต่อธุรกิจ มีอิทธิพลต่อสถานที่ซื้อแพ็คเกจจากบริษัททัวร์
และสายการบิน มีอิทธิพลต่อที่มาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากญาติหรือเพ่ือน และหนังสือนําเที่ยว        
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกน้ันไม่มีอิทธิพล   
 ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาที่ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว  ส่วนของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร            
การท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว และสินค้ามี
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ดังน้ันทางตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ําร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมี
การพัฒนาช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมากขึ้น และพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ดีย่ิงขึ้น ควรนําสินค้าที่เป็น
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ผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความหลากหลายเข้ามาขายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อ
สินค้าที่มาจากผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ส่วนของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
กับ ราคาสินค้าเหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน และสินค้า/บริการราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ควรที่จะ      
คงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่มีราคาที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
ตลอดไป และควรปรับปรุงราคาสินค้าในตลาดบ้านใหม่ สามารถต่อรองราคาได้มากขึ้นมีป้ายติด     
เพ่ือบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีราคาที่เหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียว และความถ่ีในการมาท่องเท่ียวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ    
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการมี    
เรือนแพ ขันโตก เพ่ือไว้บริการนักท่องเที่ยว และการตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้าให้น่าสนใจ    
ควรเพ่ิมสถานที่ เรือนแพ ขันโตกไว้บริการนักท่องเท่ียวให้มากขึ้นและเพ่ิมการตกแต่งสถานที่ร้านค้า
ให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น การจัดหมวดหมู่ของแผงสินค้าควรมีการปรับปรุงในเรื่อง
การจัดวางสินค้าหน้าร้านให้เป็นระเบียบ เพ่ือจะให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและซื้อหาสินค้าสะดวกและง่ายขึ้น 
  จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว เหตุผลที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาด      
ที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว และความถี่ในการมาท่องเที่ยวต่อเดือน               
มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่        
จะให้ความสําคัญกับ การสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทยและการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การตลาด ควรส่งเสริมและอนุลักษณ์การแต่งกายแบบไทย เพ่ือเป็นจุดสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว   
ให้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางโทรทัศน์ รายการวิทยุ เว็บไซด์       
การแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ความเป็นตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวมากข้ึนและสร้างความโดดเด่นทั้งในระดับภาคและระดับชาติ อีกทั้งควรเพ่ิมการส่งเสริมการ
ขาย โดยการจัดการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถมฯลฯ ในช่วงเวลา 10.30 น. 
และช่วงเวลา 15.00 น. เพ่ือที่นักท่องเที่ยวจะได้มากท่องเที่ยวในช่วงเวลาน้ีเพ่ิมมากขึ้น 
  จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเท่ียวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด         
ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับพ่อค้าแม่ค้ามีอัธยาศัยไมตรี ย้ิมแย้ม แจ่มใส 
พ่อค้าแม่ค้าให้ความรู้ ให้คําแนะนําเก่ียวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี ดังน้ันควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
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พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดและเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก ในเรื่องทักษะการขายสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น  
  บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียว 
ส่วนของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยวต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญกับพ่อค้าแม่ค้ามีการประกอบอาหารให้เห็นที่หน้าร้าน และการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกันควรเน้นการประกอบอาหารให้นักท่องเที่ยวได้เห็น ได้สัมผัส ได้ชิม เพ่ือเป็นจุดเด่นให้
นักท่องเที่ยวสนใจในจุดขายด้านน้ีมากย่ิงขึ้น และเพ่ิมการกําหนดมาตรฐานการบริการของพ่อค้า
แม่ค้าในตลาดต้องปฏิบัติและให้การบริการต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียว        
ส่วนของตลาดที่ท่านช่ืนชอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และความถ่ีในการมาท่องเที่ยว       
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ นักท่องเที่ยว         
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ พ้ืนที่ในตลาดมีความปลอดภัย พ้ืนที่ตลาดมีการแบ่งพ้ืนที่ให้จําหน่ายสินค้า
ชัดเจน ควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยมากข้ึน เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถและห้องนํ้าที่สะอาดให้
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  
  1) ควรศึกษาความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว หรือความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  2) ควรศึกษาสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของนักท่องเที่ยว            
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3) ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่มีการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งต้องสัมภาษณ์ทั้งมุมมองของผู้บริโภค ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการการบริหาร         
แหล่งท่องเที่ยว ผู้นําชุมชนข้าราชการท่ีเกี่ยวข้อง พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น 
  4) ควรศึกษาจุดแข็ง และจุดอ่อน ของตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวไปในทิศทาง
ใด และปัจจัยที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมนํ้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานขายในธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน ศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ การยึดมั่นต่อเป้าหมาย และระดับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาอิทธิพลของการยึดมั่นต่อ
เป้าหมายที่เป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับผลการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานขายในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมแห่งหน่ึง 
จํานวน 272 คน จากประชากรทั้งหมด 648 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของพนักงานขายทั่วประเทศ ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
สําหรับพนักงานขาย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และแบบสอบถามการยึดมั่นต่อเป้าหมาย และชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับหัวหน้างาน
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ และเชิงสมรรถนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอย และสถิติทดสอบโซเบล ผลวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และการยึดมั่นต่อเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 (r = .562, r= .641 ตามลําดับ) และการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การยึดมั่นต่อเป้าหมาย และผลการ
ปฏิบัติงาน (z= 10.403, p-value <.01) 
 
คําสําคัญ: การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, การยึดมั่นต่อเป้าหมาย, ผลการปฏิบัติงาน  
  

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to identify what factors encourage 
performance of sale persons in a food and beverage company, to study level of 
perceived organizational support, goal commitment and sale persons’ performance 
and to describe effect of goal commitment as mediating variable in relationship 
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between perceived organizational support and performance of sale persons. Sample 
consists 272 employees from 648 employees who are target population by stratified 
random sampling. There are 2 research Instruments: First instrument, is used for sale 
persons to assess themselves, includes  demographic questionnaire, perceived 
organizational support questionnaire and goal commitment questionnaire, second one 
is used for sales supervisors to assess both quantitative and competency-based 
performance of sale persons. Statistical analyses are Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient, Regression Analysis and Sobel’s test. The results of this study 
are perceived organizational support and goal commitment have positive relationship 
with performance of sale persons at significance .01 level (r = .562, r= .641 respectively). 
Goal commitment is partial mediator of perceived organizational support with 
performance of sale persons (z= 10.403, p-value <.01) 
 
Keywords: Goal commitment, Perceived Organizational Support, Performance of sale 
persons 
 

บทนํา 
 องค์การจํานวนไม่น้อยในกลุ่มธุรกิจประเภทอาหาร และเครื่องด่ืมเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เกิดการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงพ้ืนที่ทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างสูง มี
ก า รค วบร วมและ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ ก า ร  Mergers and Acquisitions (M&A) ทั้ ง จ า กผู้ ซื้ อ กิ จก า ร
ภายในประเทศ และต่างประเทศ  (โชติกา ชุ่มมี, 2558) การขับเคลื่อนขององค์การจึงต้องแข่งขันกัน
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งได้ ผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเป้าหมายของพนักงานในองค์การทุกระดับ 
เมื่อบุคลากรมองเห็นเป้าหมายเดียวกันย่อมสอดประสานกระบวนการทํางานให้สนับสนุน และส่งเสริม
ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน และในที่สุดย่อมผลักดันให้องค์การไปถึงเป้าหมายได้  วิสัยทัศน์ใน
ปัจจุบันขององค์การที่ผู้วิจัยทําการศึกษามุ่งเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในทุกหน่วยงานให้มีผลลัพท์ในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และลดต้นทุนการใช้
งบประมาณด้านต่างๆ เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขันเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ มีการแสวงหาวิธีการ 
และพัฒนาเคร่ืองมือที่ส่งเสริมการทํางาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และวัตถุประสงค์
ขององค์การน้ันบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ผู้วิจัยจึงต้ังคําถามว่าปัจจัยใดส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 ในสายงานด้านการขายน้ันหลีกหนีไม่พ้นที่ต้องมุ่งเน้นไปที่ยอดขาย ผลกําไร การกระจาย
สินค้า การบริหารช่องทางการขาย และการบริหารผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก ผลลัพธ์ในการ
ปฏิบัติงานในสายการขายสามารถช้ีวัดได้เป็นตัวเลขอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยอดขายเมื่อเทียบกับเป้า
การขายที่ต้ังไว้ จํานวนร้านค้าใหม่ที่สามารถเปิดได้ และจํานวนร้านค้าที่เข้าเย่ียมและมียอดขาย แต่
ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณของพนักงานขายเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถประเมินมิติการทํางาน
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ได้อย่างครบถ้วน และไม่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานจึงมีบทบาทสําคัญในการเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนาพนักงาน ในช่วงปี 2556-
2557 องค์การแห่งน้ีได้ใช้สมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นประโยชน์ในการ
คัดเลือกเพ่ือการเลื่อนขั้นเลื่อนตํ่าแหน่ง สมรรถนะที่องค์การแห่งน้ีใช้พัฒนามาจากบริษัทที่ปรึกษา ซึ่ง
มีการกําหนด Competency  ของพนักงานขายระดับปฏิบัติการไว้ 4 สมรรถนะ โดยแต่ละสมรรถนะ
น้ันมีความเช่ียวชาญในระดับ 1 ดังน้ี สมรรถนะที่ 1 การบริหารจัดการตราสินค้าและการตลาด 
(Brand & Marketing Management) หมายถึง สามารถสร้างตราสินค้าและพัฒนาให้เป็นที่รู้จักสู่
ตลาด ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และทําความเข้าใจตลาดและสินค้า สมรรถนะที่ 2 การบริหารงาน
ขาย (Sales Management) หมายถึง การวางแผน ดําเนินการ และติดตามยอดขายผ่านการบริหาร
ทีมขายที่มีประสิทธิผล สมรรถนะที่ 3 การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง การบริหารช่อง
ทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบต่างๆ ให้ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพในเชิงตัวเงิน โดยอาศัย
พันธมิตรเป็นกลไกหลัก และสมรรถนะที่ 4 การบริหารสินค้า หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
พฤติกรรมหรือแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป กําหนดและดําเนินกลยุทธ์ในการบริหาร
สินค้า การจัดแสดงหรือการบริหารสินค้าในคลังของคู่ค้า แม้ว่าองค์การแห่งน้ีจะไม่มีการนําสมรรถนะ
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ผู้วิจัยเห็นว่าสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานจะช่วยส่งเสริมให้มี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีย่ิงขึ้น และประเมินได้ครอบคลุมกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ
เพียงมิติเดียว ดังที่สมาคมการจัดการของสหรัฐอเมริกา (American Management Association) ให้
คําจํากัดความของ Competency ไว้ว่า เป็นลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคล มีผลทําให้บุคคลผู้มี
ผลงานที่ดีเหนือกว่าผู้อ่ืน (อ้างถึงใน นิสดาร์ เวชยานนท์, 2549)   
 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเป็นไปตามที่องค์การคาดหวังหรือไม่ ปัจจัยที่มีส่วนใน
การผลักดันให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ตามที่องค์การคาดหวัง ส่วนหน่ึงเกิดจากการ
สนับสนุนที่ดีจากองค์การในด้านต่างๆ จากการทบทวนทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
(Perceived Organizational Support หรือ POS) ซึ่งมีแนวคิดมาจากในทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social Exchange Relationship) ของ Blau (1964) ได้กล่าวไว้ว่า การแลกเปลี่ยนทางสังคม
เป็นการกระทําเพ่ือให้ผู้อ่ืนพอใจ ไม่เจาะจงผลประโยชน์ หรือข้อผูกมัด และผู้กระทําคาดหวังถึง
ผลลัพธ์ที่จะตอบแทนกลับมาในอนาคต โดยไม่ได้มีการกําหนดก่อนล่วงหน้า ซึ่งการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ของ Eisenberger et al (1986) คือ การแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ส่งผลให้พนักงานเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ตามบทบาทหน้าที่ที่องค์การให้การสนับสนุน
แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน 
รวมถึงการลงทุนกับบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการลงแรงกาย แรงสมองในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้องค์การบรรลุสู่เป้าหมาย  Eisenberger (1986) ได้ให้ความหมายของการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า คือพนักงานมีความเช่ือว่าองค์การได้ให้คุณค่า ความห่วงใยในความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งในด้านของค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร สวัสดิการต่าง และค่านิยมองค์การเพ่ือให้เกิดการร่วมมืออย่างดีกับองค์การจากผล
การศึกษา Meta-analysis ของ Rhoades & Eisenberger (2002) ได้สรุปว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ  ความยุติธรรมในองค์การ การ
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สนับสนุนจากหัวหน้างาน และ รางวัลและสภาพในการทํางาน ซึ่งรางวัลและสภาพในการทํางาน
แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานในการจ่ายค่าตอบแทน และการเลื่อน
ตําแหน่ง ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านการมีอิสระในการดําเนินงาน ด้านความเครียดในบทบาท
หน้าที่  ด้านการฝึกอบรม และด้านขนาดขององค์การ  
 จากทฤษฎีดังกล่าว พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทํางาน
เชิงบวกหลายๆ ด้าน อาทิ ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ความต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ และการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Rhoades & Eisenberger, 
2002) เมื่อพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานหากมีอยู่ในระดับที่ดีย่อมส่งให้
เกิดผลลัพธ์ในการทํางานเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อองค์การ ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานมีการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การตํ่า พนักงานจะไม่แสดงความพยายามในการทํางานเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์การ มุ่งท่ีจะแสวงหาองค์การใหม่ เกิดพฤติกรรมการต้ังใจในการลาออก และลาออก
จากงานในที่สุด ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนหน่ึงอาทิ งาน Riggle et al. (2009), Arshadi & Hayavi (2013), 
Jin & Zhong (2014), Cullen et al. (2014) และ ปริญดา วิรานุวัตร (2550) ที่ได้ทําการศึกษาตัว
แปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับผลการปฏิบัติงาน พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน โดยในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และผลการศึกษาของ Rhoades & Eisenberger ในปี 2002 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพองค์การใน
ปัจจุบัน การศึกษาตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยแบ่งเป็นด้านย่อย 6 ด้าน คือ ด้าน
ความยุติธรรม ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงใน
การทํางาน ด้านความรู้และโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และด้านสภาพการทํางาน 
 ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จน้ัน การต้ังเป้าหมายในการทํางานมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงที่จะให้การทํางานบรรลุผลทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับแผนก และระดับฝ่ายงานซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ในเป้าหมายระดับบุคคลของพนักงานขายในธุรกิจประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืมขององค์การ พนักงานจะได้รับเป้าการขายสินค้าที่ชัดเจนในแต่ละเดือนว่าต้องทํา
ยอดขายให้ได้ตามเป้าการขายสินค้าเท่าไหร่ มีการเข้าเย่ียมลูกค้าจํานวนกี่คร้ังต่อเดือน ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายมา (Assigned Goal) ไม่ใช่การต้ังเป้าหมายด้วยตนเอง (Self-set goal) 
ผู้วิจัยจึงไม่สนใจศึกษาการต้ังเป้าหมาย แต่สนใจและให้ความสําคัญกับการยึดมั่นต่อเป้าหมายตาม
แนวคิดของ Locke, Latham & Erez (1988) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การต้ังเป้าหมายของบุคคลจะไร้
ประโยชน์ หากบุคคลไร้ซึ่งการยึดมั่นต่อเป้าหมาย การยึดมั่นต่อเป้าหมายได้รับคํานิยามว่า คือการที่
บุคคลมีความผูกพัน หรือมีความต้ังใจที่จะทําเพ่ือให้บรรลุสู่เป้าหมายโดยไม่คํานึงว่าเป้าหมายจะมา
จากแหล่งใด ผู้วิจัยเห็นว่าการยึดมั่นต่อเป้าหมายมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  เน่ืองมาจากทั้งองค์การและพนักงานต่างพากันหาวิธีการ
ในการบรรลุเป้าหมาย ในมิติของพนักงานๆ มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและสายอาชีพ ในขณะที่
มิติขององค์การต้องการให้บุคลากรมุ่งสู่ความสําเร็จในทิศทางเดียวกันกับองค์การ  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมี
งานวิจัยที่ทําการศึกษาการยึดมั่นต่อเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานไม่มากนัก อาทิงานวิจัยของ 
Hoegl & Parboteeah (2006), Seijts & Latham  (2011), Aubé & Rousseau (2011), Porter & 
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Latham (2013), Aubé, Brunelle & Rousseau (2014) ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างการยึดมั่นต่อเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน  
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การ
ยึดมั่นต่อเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ขายในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ให้องค์การสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ โดยต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย  
 สมมติฐานที่ 2 การยึดมั่นต่อเป้าหมายของพนักงานขายมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการยึดมั่นต่อ
เป้าหมายของพนักงานขาย 
สมมติฐานที่ 4 การยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และผลการปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับน้ันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการบริหารบุคคล 
เพ่ิมประสิทธิภาพของด้านการบริหารงานบุคคลได้ในหลายมิติ อาทิ การบริหารค่าตอบแทน การ
บริหารผลงาน การจัดการการส่ือสารภายในองค์การ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร แผนกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยน้ีเพ่ือทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้พนักงานขายในธุรกิจประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืมมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นเพ่ือให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยศึกษาระดับการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การยึดมั่นต่อเป้าหมาย และระดับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาอิทธิพล
ของการยึดมั่นต่อเป้าหมายที่เป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขายในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องด่ืมแห่งหน่ึง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานขาย
ระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจประเภทอาหาร และเครื่องด่ืม  มีจํานวนทั้งสิน้ 
648 คน  ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane 
(1973, p.727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 247 คน และกําหนดอัตราการถอนตัว (Drop out) ร้อยละ 10 
คิดเป็น 25 คน ในการวิจัยคร้ังนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 272 คน ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  (ชัยพร วิชชาวุธ, 2523, น. 121) มีทั้งสิ้น 9 ช้ันภูมิ คือ เขตกรุงเทพ
พ้ืนที่ 1, เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 2, เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 3, เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 4, เขตกลาง, เขตใต้, เขต
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ตะวันออก, เขตเหนือ และเขตอีสาน เพ่ือให้จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มให้สามารถเป็นตัวแทน
ของแต่ละช้ันภูมิได้จริง ผู้วิจัยจึงนําจํานวนพนักงานแต่ละช้ันภูมิมาคํานวนแบบสัดส่วน (Proportion) 
โดยได้เป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละช้ันภูมิ  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด  แบบสอบถามชุดที่ 1 
สําหรับพนักงานขายระดับปฏิบัติการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตนเองโดยแบบสอบถามน้ันมี 3 ส่วน 
คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน ประเภทพนักงาน พ้ืนที่ที่สังกัด ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ภูมิลําเนา โดยไม่ทําการศึกษาเร่ืองเพศเน่ืองมาจากพนักงานขายในองค์การแห่ง
น้ีมีแต่เพศชาย 

แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากการ
ทบทวนการศึกษา Meta- analysis ของ Rhoades & Eisenberger (2002) โดยเลือกการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ 2 ด้าน คือ ด้านความยุติธรรม และด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน และ
เลือกด้านย่อยของด้านรางวัลและสภาพการทํางานออกมาเพ่ิมเติมอีก 4  ด้าน คือ ด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านความรู้และโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ) และ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพ่ือให้มีความครอบคลุม มีความชัดเจน ทันยุคสมัย และเหมาะสม
กับองค์การผู้วิจัยต้องการทําการศึกษา แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีทั้งสิ้น 6 
ด้าน มีข้อคําถามทั้งหมด 42 ข้อ โดยหลังจากตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว มีข้อคําถาม
ทั้งหมด 32 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .909 

แบบสอบถามการยึดมั่นต่อเป้าหมาย ผู้วิจัยนําแบบสอบถามการยึดมั่นต่อ
เป้าหมายของ  Hollenbeck, Williams, and Klein (1989) ที่มีการพัฒนาแบบสอบถามการยึดมั่น
ต่อเป้าหมายโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการยึดมั่นต่อเป้าหมายของ Locke & Latham (1986) มา
แปลและให้ผู้เช่ียวชาญทางภาษาทําการตรวจสอบ มีข้อคําถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยหลังจากตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามแล้ว มีจํานวนข้อคําถามผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 8 ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .787 

แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับหัวหน้างานของพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามการรับรู้ของหัวหน้างาน โดยแบ่งเป็นผลการ
ปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทางด้านการขาย และตามสมรรถนะของพนักงานขาย โดย
ปรับปรุงมาจากแบบประเมินสมรรถนะขององค์กรแห่งน้ีที่พัฒนาโดยบริษัทที่ปรึกษา ผู้วิจัยทําการ
ทบทวนตัวช้ีวัดทั้งด้านปริมาณ และเชิงสมรรถนะ และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้จัดการเขตขายว่าตัวช้ีวัด
ใดบ้างที่สอดคล้อง สนับสนุน และสะท้อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายได้ดีที่สุด โดยสร้าง
แบบสอบถาม ทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็นข้อคําถามเชิงปริมาณ 3 ข้อ และเชิงสมรรถนะ 15 ข้อ โดย
หลังจากตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว มีข้อคําถามผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็นข้อ
คําถามเชิงปริมาณ 3 ข้อ และเชิงสมรรถนะ 12 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .915 
  ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนําแบบวัดแบบสอบถามทุก
ฉบับไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ตามสูตรของ Lawshe (1975, pp. 
563-575) กับผู้เช่ียวชาญ 5 คน โดยอัตราส่วนของความเที่ยงตรงตามเน้ือหาตํ่าสุดที่ยอมรับได้ต้องไม่
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ตํ่ากว่า 0.99 และนํามาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน มาโดยวิเคราะห์รายข้อ (Item 
Analysis) เพ่ือหาค่าอํานาจจําแนก  ซึ่งค่าอํานาจจําแนกที่ยอมรับได้ต้องมีค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.75  หลังจากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบวัด (Reliability) ซึ่ง
ค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ตํ่ากว่า .65 (ประคอง กรรณสูต, 2538)  ผลจากการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดพบว่า แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  แบบสอบถามการยึดมั่น
ต่อเป้าหมาย และแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .909, .787 และ .915 ตามลําดับ  
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นํามาใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น  265 ฉบับ เท่ากับร้อยละ 
97.43 จาก 272 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30 – 35 ปี จํานวน 164 คน 
หรือร้อยละ 61.9 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 61 คน หรือร้อยละ 23 และมีอายุมากกว่า 
35 ปี จํานวน 40 คน หรือร้อยละ 15.1 โดยมีอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 22 ปี และอายุมากที่สุด 43 ปี มี
อายุเฉลี่ย 32.68  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจํานวน 132 คน หรือร้อยละ 
49.8 สถานภาพสมรสจํานวน 131 คน หรือร้อยละ 49.4 และสถานภาพอ่ืนๆ คือหย่าร้าง 2 คน หรือ
ร้อยละ 0.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน หรือร้อยละ 98.5 
และมีส่วนน้อยที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวน 4 คน หรือร้อยละ 1.5 ในด้านภูมิลําเนา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดมีจํานวน 193 คน หรือร้อยละ 72.8 และมีภูมิลําเนาอยู่ใน
กรุงเทพจํานวน 72 คน หรือร้อยละ 27.2 ด้านพ้ืนที่การปฏิบัติงาน พนักงานอยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพ
พ้ืนที่ 1 จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 2 จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 3 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 เขตกรุงเทพพ้ืนที่ 4 จํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 เขตกลางจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 เขตใต้จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 
เขตตะวันออก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 เขตเหนือจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ
เขตอีสาน จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่างมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.4 อายุงาน 1-3 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 อายุงาน 4-6 ปี จํานวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.6 และอายุงานมากกว่า 6 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ5.3 เป็นพนักงานเงินสด
จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 และเครดิต 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93  รองลงมาคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับสูงเท่ากับ 3.90 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
เท่ากับ 3.88 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้และโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงเท่ากับ 3.82 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงเท่ากับ 3.66 และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านสภาพแวดล้อมใน
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การทํางาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงเท่ากับ 3.60  มีระดับการยึดมั่นต่อเป้าหมายอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  และมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 3.86 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สนับสนุนจากองค์การโดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .562) จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1  ในสมมติฐานที่ 1 หมายความว่า การรับรู้สนับสนุนจาก
องค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษา Meta 
Analysis ของ Rhoades & Eisenberger (2002)  เมื่อเมื่อพนักงานมีระดับการรับรู้สนับสนุนจาก
องค์การโดยรวมสูงขึ้น ผลการปฏิบัติงานจะสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาในรายด้านทั้ง 6 ด้าน คือ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความยุติธรรม ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านโอกาสและการเติบโตในสายอาชีพ 
และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .430, r = .388, r = .487, r = .473, r = .512 และ r = .463 ตามลําดับ) 
โดยด้านโอกาสและการเติบโตในสายอาชีพเป็นด้านย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญกับ
ผลการปฏิบัติงานสูงที่สุด (r = .512) 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรการยึดมั่นต่อ
เป้าหมายกับผลการปฏิบัติงาน พบว่าการยึดมั่นต่อเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .641) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน 
H1  ในสมมติฐานที่ 2 หมายความว่า การยึดมั่นต่อเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายสูงข้ึน ผลการปฏิบัติงานจะสูงข้ึนตามไปด้วย  
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวมกับการยึดมั่นต่อเป้าหมาย พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการยึดมั่นต่อเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .705) จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0	 และยอมรับสมมติฐาน H1	 ในสมมติฐานท่ี 3 หมายความว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมั่นต่อเป้าหมาย เมื่อการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวมสูงข้ึน การยึดมั่นต่อเป้าหมายจะสูงข้ึนตามไปด้วย  
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม กับผลการปฏิบัติงาน โดยมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปร
สื่อ พบว่า ค่า Z ที่คํานวนได้จากการทดสอบ Sobel’s test  มีค่าเท่ากับ 10.403*, p<.01 แสดงว่า 
ค่า a และค่า b มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0	และยอมรับสมมติฐาน	H1	 ใน
สมมติฐานที่ 4 แสดงว่าการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวม และผลการปฏิบัติงาน และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (ตัวแปรต้น) และผลการปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม)  พบว่า
ค่า c คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม เท่ากับ c= .623*, 
p<.01 หมายความว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (ตัวแปรต้น) มีการส่งผลไปยังผลการ
ปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม) 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม 
(ตัวแปรต้น) และการยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรตาม) พบว่าค่า a คือค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม เท่ากับ a= .833*, p<.01 หมายความว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวม (ตัวแปรต้น) มีการส่งผลไปยังการยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรตาม)  
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างการยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรต้น) กับผลการปฏิบัติงาน 
(ตัวแปรตาม) พบว่า ค่า b คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการยึดมั่นต่อเป้าหมาย เท่ากับ b= 
.602*, p<.01 หมายความว่า การยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรต้น) มีการส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงาน 
(ตัวแปรตาม) และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
โดยรวม (ตัวแปรต้น) การยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรสื่อ) และผลการปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม)  พบว่า 
ค่า c’ คือค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเท่ากับ c’= .243*, p<.01  
หมายความว่า การยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวม และผลการปฏิบัติงาน แสดงว่าการ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปรการยึดมั่นต่อเป้าหมาย (ตัวแปรสื่อ) ไปสู่ตัวแปรผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายบางส่วน ในขณะที่บางส่วนส่งผลโดยตรงจากตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย โดยมีการส่งอิทธิพลของตัวแปรไปยังผลการปฏิบัติงาน ดัง
ภาพ 
ภาพท่ี 1 แสดงการส่งผลทางตรงจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การไปยังผลการปฏิบัติงาน และ
แสดงผลทางอ้อมจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผ่านการยึดมั่นต่อเป้าหมายไปยังผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานขายมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเพ่ือให้มีศักยภาพที่จะสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียม อาศัย 2 กลไก คือการเพ่ิมข้ึนของการยึดมั่นต่อเป้าหมาย และการ
เพ่ิมข้ึนของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การยังส่งผลต่อการ
ยึดมั่นต่อเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่า การมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นมีอิทธิพลมากจากการสนับสนุน
จากองค์การท่ีสัมพันธ์กับการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นกลไกหลักและส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงาน  (z= 
10.403*, p-value <.01) และอิทธิพลจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การไปยังผลการปฏิบัติงาน
โดยตรงเป็นกลไกรอง (c= .623*, p<.01) ซึ่ งผู้ วิจัยไม่พบงานวิจัยทั้ งในและนอกประเทศที่

การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ 

ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย 

c’= .243* 

การยึดมั่นต่อเป้าหมาย 
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ทําการศึกษาอิทธิพลของการยึดมั่นต่อเป้าหมายที่เป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การกับผลการปฏิบัติงานโดยตรง แต่พบงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน    
 กลไกหลักในการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย คือการส่งผลอิทธิพลทางอ้อมจาก
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม ผ่านการยึดมั่นต่อเป้าหมายไปยังผลการปฏิบัติงาน (z= 
10.403*, p-value <.01) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยึดมั่นต่อ
เป้าหมายที่พนักงานมี โดยการที่จะสนับสนุนให้พนักงานมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายที่สูงขึ้นน้ัน องค์การ
ต้องให้การสนับสนุนพนักงานในด้านต่างๆ โดยจากผลวิจัยเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่าในทุกตัวแปรย่อยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การล้วนแต่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมั่นต่อเป้าหมายทั้งสิ้น ทั้งน้ี มีตัวแปรย่อยของการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ 2 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ คือด้านผลตอบแทน (r=.647, 
p<.01) และด้านโอกาสการเติบโตในสายอาชีพ  (r=.625, p<.01) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าด้านผลตอบแทนท่ี
องค์การมีให้แก่พนักงาน สําหรับพนักงานขายจะได้รับผลการตอบแทนเท่าใดแปรผันไปตามผลการ
ปฏิบัติงานท่ีพนักงานสามารถทําได้ หากองค์การมีการวางระบบผลตอบแทนท่ีดี จูงใจ ย่อมทําให้
พนักงานเกิดความมุมานะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้ามายที่ได้รับ ในขณะเดียวกันด้านโอกาส
การเติบโตในสายอาชีพ หากพนักงานมองเห็นโอกาสในการเติบโตภายในองค์การ พนักงานย่อมมี
ความมุ่งมั่นที่จะทําให้เป้าหมายน้ันสําเร็จเพ่ือให้ตนเองมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าบุคคลอ่ืน  
 จากผลการวิจัย การยึดมั่นต่อเป้าหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .641)  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoegl & Parboteeah 
(2006) , Seijts & Latham  (2011), Aubé & Rousseau (2011), Porter & Latham (2013) และ 
Aubé, Brunelle & Rousseau (2014) องค์การควรให้ความสําคัญกับการยึดมั่นต่อเป้าหมายของ
พนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน  โดยองค์การสามารถเพ่ิมการยึดมั่นต่อเป้าหมาย
ของพนักงานขายได้โดยการเพ่ิมการสนับสนุนการองค์การด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน
ผลตอบแทน และสวัสดิการ ให้ดึงดูดและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และด้านการอบรมและ
โอกาสการเติบโตในสายอาชีพให้พนักงานมีความพร้อม และเห็นโอกาสในการเติบโตในองค์การ ซึ่ง
เป็น 2 ด้านหลักดังกล่าวที่จะทําให้พนักงานมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายที่สูงข้ึนได้ นอกจากน้ีด้านการ
อบรมและโอกาสการเติบโตในสายการกําหนดแผนในการฝึกอบรมจากฝ่ายบุคคล ควรมุ่งเน้นการ
ฝึกฝนทักษะเฉพาะในงานขาย ควรสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ และสื่อต่างๆสําหรับการเรียนรู้ของ
พนักงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเงิน เวลา และทรัพยากรมากที่สุด องค์การควร
ส่งเสริมการใช้สมรรนะในการพัฒนาพนักงานขายเพ่ิมเติมมากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน และ
ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) วางแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) หรือการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหน่ง เมื่อนําสมรรถนะที่เหมาะสมมาใช้ย่อมส่งผลให้พนักงานมีทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน มี
ระดับของทักษะตามที่องค์การต้องการ ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และไปถึง
เป้าหมายขององค์การ  องค์การควรกําหนดรางวัลตอบแทนท่ีจูงใจ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องมีความท้าทายเพียงพอ และอยู่ในเกณฑ์
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ที่พนักงานสามารถทําให้สําเร็จได้ เพ่ือให้พนักงานสามารถเห็นโอกาสความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลจากการบรรลุเป้าหมาย 
 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต ประการแรกในสายงานด้านการขายมีการกําหนด
เป้าหมายตัวช้ีวัดการทํางานที่ชัดเจน อาจแตกต่างจากสายงานอ่ืนๆ เช่น สายงานสนับสนุน สาย
วิชาชีพ เน่ืองจากเป้าหมายในสายงานสนับสนุน หรือสายวิชาชีพอ่ืนๆอาจไม่ชัดเจนมากเพียงพอที่จะ
วัดได้ในเชิงปริมาณดังเช่นเป้าหมายการขาย จึงน่าสนใจที่จะทําการศึกษาตัวแปรนี้ กับตัวแปรการ
ต้ังเป้าหมายในกลุ่มประชากรอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาว่าการต้ังเป้าหมาย และการยึดมั่นต่อเป้าหมายนั้นมี
อิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างหรือไม่  สามารถส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้หรือไม่ ข้อเสนอแนะ
ประการที่สอง คือการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาตัวแปรผลการปฏิบัติงานจําเป็นต้องสร้างให้สามารถ
วัดผลการปฏิบัติงานได้จริงและครอบคลุม โดยควรคํานึงถึงความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล และโอกาสในการเติบโต ดังเช่นในงานวิจัยน้ีที่ได้นําสมรรถนะมา
ประเมินควบคู่ไปด้วย เพราะสมรรถนะสนับสนุนเกิดผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
และครอบคลุมมิติการพัฒนาบุคลากร ซึ่งแบบวัดที่สามารถครอบคลุมมิติดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารงาน และพัฒนาด้านบุคคลากรได้ในอนาคต  
ประการสุดท้าย คือ แบบวัดที่ใช้เร่ืองการยึดมั่นต่อเป้าหมายแปลมาจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศ จึง
อาจทําให้มีสํานวน หรือภาษาที่ ใช้ไม่ตรงกับบริบทของคนไทยนัก ผู้ วิจัยจึงแนะนําให้สร้าง
แบบสอบถามข้ึนมาใหม่เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจข้อคําถามได้ง่าย และตรงกับบริบทของคน
ไทย  
 

กิตติกรรมประกาศ  
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ความสัมพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี จํานวน 384 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วน
ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านราคา ตามลําดับ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านความแข็งแกร่ง ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ 
รองลงมาด้านความช่ืนชอบ ตามลําดับ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความจงรักภักดีที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ส่วนความจงรักภักดีที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความอ่อนไหวต่อ
ราคา รองลงมา ความต้ังใจซื้อ ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างส่งเสริมทางการตลาดกับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า  
 
คําสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ความจงรักภักดี 
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บทนํา 

 การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงสําหรับมนุษย์และทําให้เทคโนโลยีย่ิงมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันมากข้ึน ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีจึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรศึกษา
และทําความเข้าใจเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์เทคโนโลยีของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
โทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันคือโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เน่ืองจากมี
ความต้องการสูงกว่าโทรศัพท์ทั่วไปและถูกออกแบบมาให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบใกล้เคียง
กับการใช้งานบนจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง การเติบโตของ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทําให้บริการทุกอย่างที่ต้องการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมสูงมาก 
และด้วยความสามารถของสมาร์ทโฟนที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านของลูกเล่นที่มากับตัวเคร่ืองประกอบกับ
การมีแอปพลิเคช่ันที่มากข้ึนและความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทําได้สะดวกมาก
ขึ้น ทําให้ปัจจุบันสมาร์ทโฟนกลายเป็นหน่ึงในสื่อที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะพวกเขาใช้
เวลาอยู่กับสื่อดังกล่าวเป็นอย่างมาก(ธนชาติ นุ่มนนท์, 2556) 
 ในธุรกิจเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วจากในอดีต 
มนุษย์เราติดต่อสื่อสารกัน ด้วยภาษากาย การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ควันไฟ การวาดภาพตามผนัง
ถ้ํา พัฒนามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแล้ว 
มนุษย์ยังพัฒนาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารเริ่มต้นจากสื่อสิ่งพิมพ์เรื่อยมาเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 
ไร้สายโทรศัพท์น้ันถือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกชนิดหน่ึงที่มีความสําคัญต่อมนุษย์เราอย่างมาก 
สําหรับบางคนโทรศัพท์นับเป็นปัจจัยที่สําคัญของชีวิตลําดับที่ 6 เลยก็ว่าได้แต่สําหรับในปัจจุบันแล้ว
โทรศัพท์มือถือกลับถูกแทนที่จากวิวัฒนาการใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ช่ันการทํางาน
คล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปแต่เพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบัน สามารถเรียกว่าเป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ลที่หลากหลาย ในส่วนน้ีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถรองรับได้
ครอบคลุมเก่ียวกับการใช้งานบน โซเชียวเน็ตเวิร์ล ยกตัวอย่างการใช้งานเฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ไลน์, 
วอทแอพ, โซเชียลแคมฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศัพท์การใช้งานโปรแกรม หรือแอปพลิเคช่ันเหล่าน้ี 
โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่ตอบสนองการทํางานแอป พลิเคช่ันเหล่าน้ี และเมื่อผู้บริโภคมีความ
ต้องการในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพ่ิมมากขึ้น จึงมีบริษัทที่ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้า
ชนิดน้ีเพ่ิมขึ้นเช่นกันไอดีซี ประมาณตัวเลขมูลค่าตลาดสมาร์ทโฟน ปี 2552 ไว้ 1.95 หมื่นล้านบาท  
และปี 2553 ตลาดมีมูลค่า 2.64 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 35.6%  ขณะที่ในปี 2554 ตลาด
มีมูลค่าประมาณ 4.58 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 72.6%  สูงกว่าที่คาดการณ์ประมาณ 10%ส่วนในปี 
2555 คาดการณ์ไว้ว่าตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 54%ปัจจุบันโทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟน เข้ามามีบทบาทกับคนสังคมเพ่ิมมากขึ้น สืบเน่ืองจากความสะดวกสบายจากการใช้
ฟังก์ช่ันที่มีในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่นการใช้งาน Social network เกมส์ แอพพลิเคช่ันต่างๆ และ
แพร่หลายในบุคคลทุกระดับช้ันของสังคม (สิทธิศักด์ิ  สุวรรณี,2556: 2) 
 ธุรกิจสื่อสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงมากข้ึน อันเน่ืองมาจากการท่ี
จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจสามารถทํากําไรได้มาก ซึ่งในธุรกิจ
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การสื่อสารก็มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมาก ซึ่งทําให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ออกมาไม่มี
หยุดน่ิง ทั้งเปิดตลาดรองรับบุคคลที่มีกําลังซื้อน้อย ทําให้ตลาดทางการสื่อสารกว้างขวางมากข้ึน อีก
ทั้งยังพัฒนาระบบฟังก์ช่ันใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคจึงเห็น
ได้ว่า การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าก็เป็นสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง เพ่ือให้ตราสินค้าอยู่ในใจของ
ผู้บริโภค การนํากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าทําให้ผู้บริโภค
ยอมรับ การนํานวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดมาใช้ เพ่ือไม่ให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ควรให้ความสนใจซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้ ทําให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่าง
กว้างขวางของประชากร ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร
และสร้างความบันเทิงในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก  
 ดังน้ัน ผู้ วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือนํา
ผลที่ได้มาเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการนักการตลาดและผู้ที่สนใจในการปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคอัน
นําไปสู่ความจงรักภักดีต่อสินค้า ส่งผลในการเพ่ิมยอดขายและสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่  ผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนย่ีห้อ ไอโฟน รุ่น 6S plus, 

6 plus, 6, 5S กับย่ีห้อ ซัมซุง รุ่น Galaxy S7 edge, Note 5, S6 edge, S7 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมี 19 อําเภอ จากสถิติจํานวนประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กุมภาพันธ์ 2559 มีจํานวน
ประชากรรวม 1,018,222คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี  ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี

ได้จากสูตร( Cochran อ้างถึงใน ยุทธไกยวรรณ์. 2550 : 154-155) สามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้
ดังน้ี 

                     n =  P (1-P) Z2 

                                                    d2 

 เมื่อ n   คือ  จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี   
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ผู้วิจัยได้กําหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่มเท่ากับ 0.5 
Z   คือ ค่าความเช่ือมั่นที่กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในการ 

วิจัยคร้ังนี้กําหนดให้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 1.96 
D   คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี 
    กําหนดให้มีความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 0.05  

 ดังน้ัน เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ ดังน้ี 
 

                     n =  0.5 (1-0.5) 1.962 

                                                    0.052 

  n = 384.16คน 
 จากการคํานวณขนาดขอกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 384 ราย 
 
 การสุ่มตัวอย่าง   

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) โดยคร้ังน้ี
ผู้วิจัยได้เจาะจงเฉพาะประชากรที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนย่ีห้อ ไอโฟน รุ่น 6S plus, 6 plus, 6, 5S 
กับย่ีห้อ ซัมซุง รุ่น Galaxy S7 edge, Note 5, S6 edge, S7 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจํานวน 384 ราย 
โดยกําหนดสัดส่วนสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่จะจัดเก็บจากแต่ละกลุ่ม แบ่งตามสัดส่วนใน 19 อําเภอ 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสถิติจํานวนประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กุมภาพันธ์ 2559 โดย
รายละเอียดการสุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถนําเสนอในรูปแบบของตาราง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
เมืองสุราษฎร์ธานี 181,943 69 
กาญจนดิษฐ ์ 101,855 38 
ดอนสัก 26,440 10 
เกาะพะงัน 16,168 6 
ไชยา 39,940 15 
ท่าชนะ 62,287 23 
คีรีรัฐนิคม 41,882 16 
บ้านตาขุน 25,550 10 
พนม 23,920 9 
ท่าฉาง 44,808 17 
บ้านนาสาร 51,046 19 
บ้านนาเดิม 21,583 8 
เคียนซา 46,639 18 
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เวียงสระ 60,791 23 
พระแสง 62,035 23 
พุนพิน 92,531 35 
ชัยบุรี 28,494 11 
วิภาวดี 28,341 11 
เกาะสมุย 61,969 23 
รวม 1,018,222 384 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 

4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในเขตจังหวัด

สุราษฎร์ธานี  มีลักษณะเป็นการสํารวจรายการ (Check List)   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด มีลักษณะคําถามเป็นแบบวัด

แบบมาตราส่วน(Rating Scale) 5 ระดับตาม ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2554 : 156-157) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึงมีระดับความสําคัญมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึงมีระดับความสําคัญมาก 
คะแนน 3 หมายถึงมีระดับความสําคัญปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึงมีระดับความสําคัญน้อย 
คะแนน 1 หมายถึงมีระดับความสําคัญน้อยที่สุด 

การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2554 : 156-157) 

4.20-5.00 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับมากที่สุด 
3.40-4.19 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับมาก 
2.60-3.39 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
1.80-2.59 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อย 
1.00-1.79 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า มีลักษณะคําถามเป็นแบบวัดแบบ
มาตราส่วน(Rating Scale) 5 ระดับตาม ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2554 : 156-157) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 5 หมายถึงมีระดับความสําคัญมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึงมีระดับความสําคัญมาก 
คะแนน 3 หมายถึงมีระดับความสําคัญปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึงมีระดับความสําคัญน้อย 
คะแนน 1 หมายถึงมีระดับความสําคัญน้อยที่สุด 
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การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2554 : 156-157) 

4.20-5.00 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับมากที่สุด 
3.40-4.19 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับมาก 
2.60-3.39 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
1.80-2.59 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อย 
1.00-1.79 หมายถึง  มีความสําคัญในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า มีลักษณะคําถามเป็นแบบวัด
แบบมาตราส่วน(Rating Scale) 5 ระดับตาม ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2554 : 156-157) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 5 หมายถึงมีระดับความความจงรักภักดีมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึงมีระดับความความจงรักภักดีมาก 
คะแนน 3 หมายถึงมีระดับความความจงรักภักดีปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึงมีระดับความความจงรักภักดีน้อย 
คะแนน 1 หมายถึงมีระดับความความจงรักภักดีน้อยที่สุด 

การแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2554 : 156-157) 

คะแนนเฉล่ีย 4.20-5.00 หมายถึง  มีความจงรักภักดีในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.40-4.19 หมายถึง  มีความจงรักภักดีในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.60-3.39 หมายถึง  มีความจงรักภักดีในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.80-2.59 หมายถึง  มีความจงรักภักดีในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.79 หมายถึง  มีความจงรักภักดีในระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวทฤษฎีและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง

กับความจงรักภักดีในตราสินค้าเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. การกําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดในการวิจัย 
3. สร้างเคร่ืองมือฉบับร่าง เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของ

เน้ือหาและความถูกต้องของการใช้สํานวนภาษาและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคําแนะนํา 

4. นําเคร่ืองมือไปให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความถูกต้องของ
เน้ือหาจํานวน 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 

5. นําเคร่ืองมือที่ได้จากการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองกับผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ .8218    

6. นําเคร่ืองมือที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่ 

(Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในจังหวัด          

สุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด    

สุราษฎร์ธานี  โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
5. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน(The Spearman Rank-
Difference Method) เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กําหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 144) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61 – .80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41 – .60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .20 – .41 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างตํ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตํ่ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 

 
ผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านความแข็งแกร่ง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.22 ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมี
เอกลักษณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 รองลงมา ด้านความช่ืนชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 ตามลําดับ ผล
การวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
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พฤติกรรมการบอกต่อ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.22 ส่วนความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ความอ่อนไหวต่อราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 รองลงมา ความต้ังใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

5.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
 

ส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ด้านผลิตภัณฑ์   4.22 0.46 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 3.92 0.59 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.03 0.58 มาก 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.07 0.65 มาก 

รวม 4.06 0.46 มาก 
  
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
 

ภาพลักษณ์ตราสนิค้า X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1.ด้านความแข็งแกร่ง 4.22 0.53 มากที่สุด 
2.ด้านความช่ืนชอบ 3.94 0.58 มาก 
3.ด้านความมีเอกลักษณ์   4.09 0.68 มาก 

รวม 4.08 0.47 มาก 
  
 ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความจงรักภักดีของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
 

ความจงรักภักดี X  S.D. ระดับความจงรักภักดี 
1.พฤติกรรมการบอกต่อ 4.22 0.53 มากที่สุด 
2.ความต้ังใจซื้อ  3.93 0.54 มาก 
3.ความอ่อนไหวต่อราคา  3.94 0.67 มาก 

รวม 4.04 0.46 มาก 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยที่ได้ 
ดังน้ี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี จํานวน 384 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วน
ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านราคา ตามลําดับ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านความแข็งแกร่ง ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ 
รองลงมาด้านความช่ืนชอบ ตามลําดับ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความจงรักภักดีที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ส่วนความจงรักภักดีที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความอ่อนไหวต่อ
ราคา รองลงมา ความต้ังใจซื้อ ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างส่งเสริมทางการตลาดกับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยที่
ได้ ดังน้ี ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนความคิด
เห็นของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านส่งเสริม
การตลาด รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านราคา ตามลําดับ สอดคล้องกับจุไรวรรณ 
ไชยพงศ์ และ สมพล ทุ่งหว้า (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้
โทรศัพท์มือถือกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์มือถือของประชากร อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ความพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความพึงพอใจในแต่ละระดับอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งยกเว้นความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ Kotler (2000: 5) กล่าว
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ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลุกค้าเพ่ือให้
พึงพอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้าที่
จับต้องได้ การบริการ บุคคล สถานที่ องค์กรหรือ สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ สถานที่ 
บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ใน
สายตาของลูกค้า จึงส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง
พยายามคํานึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี ได้แก่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า ฯลฯ การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหน่งที่
แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่ 
และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น 

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ส่วนความจงรักความภักดีที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความอ่อนไหว
ต่อราคา รองลงมา ความต้ังใจซื้อ ตามลําดับ สอดคล้องกับ จุไรวรรณ  ไชยพงศ์ และ สมพล ทุ่งหว้า 
(2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้โทรศัพท์มือถือกับความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าโทรศัพท์มือถือของประชากร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความ
ภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์. (2549) กล่าวว่า 
ความจงรักภักดี คือทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งต้องนําไปสู่ความสัมพันธ์ ซึ่งต้อง
นําไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาว เป็นการเหน่ียวรั้งลูกค้าไว้กับองค์กร ความจงรักภักดีไม่ได้เป็นเพียง
พฤติกรรมการซื้อซ้ําเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์ระยะ
ยาวด้วย ซึ่งการซื้อซ้ําไม่ได้หมายถึงความจงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมซื้อซ้ําอาจเกิดจากหลาย
ปัจจัยร่วมกัน สอดคล้องกับ Pong and Yee. (2001) กล่าวว่าความภักดีต่อการบริการนั้นเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมทัศนคติและความรู้จึงสรุปปัจจัยที่ใช้ในการบริการวัดความภักดีต่อการบริการได้
คือ พฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Behavior) เป็นการแสดงถึงความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อผู้
ให้บริการ คําบอกเล่า (Words of Mouth) เป็นการวัดผลของความภักดีที่ดีและมีประสิทธิภาพ การ
บอกเล่าน้ันรวมถึงการแนะนําผู้ อ่ืนด้วยและคนที่มีความภักดีก็มักจะมอบผลในทางบวกกลับสู่ผู้
ให้บริการ ความไม่หว่ันไหวต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price Tolerance) คือการที่ราคาสูงข้ึนผู้บริโภคท่ี
มีความภักดีก็ยังเลือกการบริการของเราอยู่ทําให้เห็นว่าราคาไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกการบริการของ
ผู้บริโภค ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Intention) เป็นการเลือกซื้อในการบริการเดิมเป็น
ประจํา ความชอบมากกว่า (Preference) ผู้บริโภคมีความภักดีที่แท้จริงจะแสดงความชอบมากกว่า
ออกมาเห็นได้ชัด  สอดคล้องกับ Zeithaml et al. (1996) ได้สรุปปัจจัยที่ใช้วัดความภักดีต่อการ
บริการโดยใช้เกณฑ์จากพฤติกรรมความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค (Customer Behavioral Intentions) 
คือพฤติกรรมการบอกต่อ (Word-of-mouth Communications) คือการพูดถึงสิ่งที่ เ ก่ียวกับผู้
ให้บริการและการบริการแนะนําและกระตุ้นให้คนอ่ืนสนใจและใช้บริการนั้นซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์
ความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ให้บริการ ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) เป็นการเลือกการ
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บริการน้ันๆเป็นตัวเลือกแรกซึ่งสิ่งน้ีสามารถสะท้อนนิสัยเก่ียวกับการเปลี่ยนการบริการได้ ความ
อ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) คือการที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาในการที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาและ
ผู้บริโภคยอมจ่ายมากกว่าที่อ่ืนหากการบริการน้ันสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างส่งเสริมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ศุภชาติ เกตุแค (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่า ความพึงพอใจในด้านตราสินค้า, 
การส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี สอดคล้องกับ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ความ
คิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านราคา ตามลําดับ ดังน้ัน  
   1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน มีแอพพลิเคช่ันหรืออุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย 
   1.1.2 ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการรับเปลี่ยนสินค้าคืนหรือการ
รับประกันสินค้า สามารถชําระเงินได้หลากหลาย เช่น เงินสด บัตรเครดิต หรือผ่อนชําระได้ และควรมี
ส่วนลดพิเศษและของสมนาคุณ 
   1.1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีช่องทางหรือวิธีการต่างๆในการ
จําหน่าย ที่หลากหลาย เช่น บริการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตห้างสรรพสินค้า สถานที่จําหน่ายสามารถรับ
บริการได้โดยง่ายและสะดวก และควรมีสินค้าจํานวนเพียงพอสําหรับการบริการ 
   1.1.4 ด้านราคา ควรกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และควรมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 
  1.2. ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า ความ
คิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความแข็งแกร่ง รองลงมา คือ ด้านความมีเอกลักษณ์ ด้าน
ความช่ืนชอบ ตามลําดับ ดังน้ัน 
   1.2.1 ด้านความแข็งแกร่ง ควรสร้างตําแน่งผลิตภัณฑ์โดยเป็นผู้นําในตลาด
สินค้า และพัฒนาคุณภาพให้มีน่าเช่ือถือมากที่สุด 
   1.2.2 ด้านความมีเอกลักษณ์ ควรกําหนดชื่อของตราสินค้าให้สามารถจดจําได้
ง่ายและสร้างตราสินค้าให้มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
   1.2.3 ด้านความช่ืนชอบ ควรมีรูปแบบสินค้าที่หลากหลายให้เลือกมากที่สุด
ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีดีไซน์สวย และกําหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพเทคโนโลยี 
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  1.3. ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ รองลงมา คือ ความอ่อนไหวต่อราคา ความ
ต้ังใจซื้อ ตามลําดับ ดังน้ัน 
   1.3.1 พฤติกรรมการบอกต่อ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรพัฒนาการจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าจะส่งผลให้ผู้บริโภคพูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับการ
บริการของตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ผู้อ่ืนฟัง แนะนําการใช้สินค้าแก่เพ่ือนๆคนรู้จักให้ใช้ตรา
สินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบเดียวกัน หรือแนะนําข้อมูลด้านบริการต่างๆให้เพ่ือนหรือคนรู้จักให้ไป
ใช้บริการของตราสินค้าแบบเดียวกัน 
   1.3.2 ความอ่อนไหวต่อราคา ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรพัฒนาการจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าจะส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงเลือกใช้ตราสินค้าราย
เดิมต่อไปแม้ว่าราคาจะสูงข้ึนหรือแม้ว่าตราสินค้าอ่ืนจะลดราคา 
   1.3.3 ความต้ังใจซื้อ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้า
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรพัฒนาการจัดการส่วน
ประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคจะยังเลือกใช้ตราสินค้าโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน แบบรายเดิมต่อไปถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านบริการ คุณภาพการบริการที่ได้รับไม่ตรงกับ
ความคาดหวัง หรือ ผู้ให้บริการรายอ่ืนมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดีกว่า    
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเชิงลึกในแต่ละย่ีห้อของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายที่แท้จริงของย่ีห้อน้ันๆ โดยนําผลของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว เพ่ือที่จะสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  
  2.2 ควรศึกษาเชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดและ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งในแต่ละด้านอาจจะมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครอง  
2) เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีโดยศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 157 คน ที่เลือกโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
          1) วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมแบบเครือญาติ อยู่ในอันดับ
สูงสุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ และด้านที่มีระดับตํ่าที่สุดคือ
วัฒนธรรมแบบปรับตัว   
  2) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน 
หน่วยงานท่ีสังกัด และประสบการณ์ทํางาน พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ไม่มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี   
 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การรวมกลุ่ม และลักษณะขององค์กร มี
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ความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
The  objectives  of   this  research  were to 1)  Study the organizational 

culture of the Wang Muang District, Saraburi Province 2 )  Compare the patterns of 
Local Administrative Organizations, Wang Muang District, Saraburi Province and 3) 
Study the relationship of the factors of  the organizational culture affecting  the 
patterns of Local Administrative Organizations, Wang Muang District, Saraburi 
Province. The quantitative study used a sample size of 157 people selected from the 
Krejcie and Morgan’s table. The questionnaires were used to collect data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The 
hypothesis testing were used by t-test, F-test and paired comparisons with Scheffe's 
method the relationship between variables was also done by Pearson' s Correlation 
Coefficient. 

The research results show that 
1) The organizational culture of the Wang Muang District, Saraburi Province, 

overall, is at a moderate level with kinship culture is at the highest level, followed by 
the bureaucratic culture, achievement oriented culture while the lowest is the 
adaptive culture. 

 2) The comparative of the patterns of Local Administrative Organizations, 
Wang Muang District, Saraburi Province classified by personal factors, including 
gender, age, education level, jobs positions, agency and the work experience finds 
that the executives of Local Administrative Organizations, the councils,  the district 
staff and the municipal employees whose personal factors were differed do not 
affect for the  patterns of Local Administrative Organizations, Wang Muang District, 
Saraburi Province. 

  3) The study of the relationship of the factors of  the organizational culture 
affecting  the patterns of Local Administrative Organizations, Wang Muang District, 
Saraburi Province finds that group integration and the characteristics of organization 
correlated with the patterns of Local Administrative Organizations at a statistical 
significance level of 0.05. 
Keyword : Organizational Culture, Local Administrative Organizations 
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บทนํา 
 ระบบราชการไทยที่มีการจัดโครงสร้างตามแบบตะวันตกได้เริ่มมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจน

ปัจจุบันนับเวลาได้ประมาณ 100 ปี ช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบราชการไทยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
มาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมของข้าราชการไทย เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อ
แนวคิด ความเช่ือ การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย รวมถึงผลต่อการทํางานของ
องค์การต่างๆ ด้วย ระบบราชการไทยถูกเรียกร้องให้จัดทําบริการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนอยู่เร่ือยๆ พร้อม
กับต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการรุกคืบของการค้าสมัยใหม่ (Modern trade) ที่
เป็นทุนข้ามชาติ ทําให้กิจการของคนไทยได้รับการกระทบจนต้องปิดกิจการ ปัญหาสิทธิบัตร แรงงาน
ข้ามชาติ ตลอดจนอาชญากรรมใหม่ๆ เป็นต้น ระบบราชการถูกกล่าวหาว่า ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้าราชการยังคงทําตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย ทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม เต็มไปด้วยกฎระเบียบ        
ขาดความคิดริเร่ิม ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกท่ีต้องการความรวดเร็ว และไม่สามารถ
แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ วัฒนธรรมการทํางานของข้าราชการท่ีมีอยู่เดิมไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์น้ี 

ดังนั้นความสําเร็จในการบริหารงาน จะต้องเร่ิมจากการบริหารจัดการคนต้องเกิดจากการสร้าง
วัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นกลไกอันสําคัญที่ช่วยช้ีนําพฤติกรรมให้บุคคลทํางานดีขึ้น เพราะ
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์การอีกชนิดหนึ่ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นระดับ
สุดยอดในการพัฒนาองค์การท่ีเรียกว่าไร้รูปแบบอย่างแท้จริง เพราะการปรับโครงสร้างเป็นเพียงแค่
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่วัฒนธรรมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์กรน้ัน 
นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ วัฒนธรรมไม่มีเขียนไว้เป็นตัวบทอย่างเช่น กฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับในองค์กร แต่ยึดถือและเป็นที่ยอมรับขององค์การนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์การ สะท้อนให้เห็นขบวนการคิด การตัดสินใจการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและที่สําคัญที่สุดวัฒนธรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพราะองค์กรที่มีวัฒนธรรมแข็ง
และไม่ยืดหยุ่นจะทําให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรน้ัน ดังน้ัน
วัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือนหัวใจที่หล่อหลอมบุคลากรให้เกิดความเช่ือมั่นในองค์การและทุ่มเท
พลังกายและพลังใจในการทํางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ เพ่ือนําความเป็นเลิศมาสู่องค์การ 
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งจะปลุกเร้าความจงรักภักดี สร้างพลังผลักดันและทิศทางมีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างองค์การและระบบการควบคุม โดยท่ัวไปผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จจะปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์การพิเศษที่แทรกซึมเข้าไปท่ัวทุกด้านขององค์การ องค์การที่ประสบความสําเร็จสูงจะมุ่งค่านิยมที่
โดดเด่นอย่างเข้มแข็งในเร่ืองการบริการ คุณภาพของผลผลิต การคิดค้นสิ่งใหม่ ความรวดเร็วหรือ
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และประสิทธิผลขององค์การ
เพ่ิมข้ึนได้โดยการสร้างวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมายขององค์การและขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความ
พอใจตามความต้องการของสมาชิกองค์การ (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2550) 

เมื่อวัฒนธรรมองค์การมีความสําคัญและเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสําเร็จ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การของปกครองส่วนถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ว่ามี
รูปแบบอย่างไร เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของแต่ละองค์กร และเพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ค่านิยมกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ      
วังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 

วิธีการวิจัย 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
รวมท้ังสิ้น 265 คน 
   2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี รวมท้ังสิ้น 157 คน โดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อ้างถึงใน เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541: 60) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 % 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
1.ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิธีการสร้าง

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
 1.1 ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูล

ในส่วนดังกล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามชนิดต่างๆ จากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในวิชาสถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 1.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

และสามารถวัดตัวแปรที่นิยามไว้ได้ 
       2. การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
  2.1 การตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการขั้นตอนต่อไป (ลัดดาวัลย์ เพชร
โรจน์ และอัจฉรา ชํานิประศาสน์,2547)  
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           2.2 แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิทําการปรับปรุงแก้ไข แล้วนํามา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง 

3. นําไปทดสอบ (Try Out) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง    
30 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ ,2543:123) และ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือได้
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540:42)  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test  (Independent Sample) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี เชฟเฟ่ 
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘ s Correlation Coefficient)  กําหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังน้ี 
 โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 
  0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 – 0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด และประสบการณ์ทํางาน พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเป็นเพศชาย จํานวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  มีอายุ 36 - 50 ปี  จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 มีตําแหน่งงานเป็นพนักงานส่วน
ตําบล/พนักงานเทศบาล จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 หน่วยงานที่สังกัด เทศบาลตําบล 
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จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8  และมีประสบการณ์ทํางาน 1 – 10 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.5  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรวมกลุ่ม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ สมาชิกภายใน
หน่วยงานของท่าน มีความผูกพันกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ รองลงมา คือ สมาชิกภายในหน่วยงาน
ของท่านมีความผูกพันกัน, สมาชิกภายในหน่วยงานของท่านมีมิตรภาพภายในกลุ่มที่ดี, สมาชิกภายใน
หน่วยงานของท่านมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน, หน่วยงานของท่านมีกลุ่มที่ทําหน้าที่คอย
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การ, หน่วยงานของท่านมีกลุ่มที่ทําหน้าที่กล่อมเกลาบรรดา
สมาชิกภายในกลุ่ม, หน่วยงานของท่านมีกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การ และ
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานของท่านมีกลุ่มที่สามารถสร้างบรรทัดฐาน
ของกลุ่ม  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ผู้บริหารทําหน้าที่ควบคุมพฤติกรรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมี
ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านลักษณะขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านเป็นองค์การขนาดใหญ่ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชํานาญเฉพาะด้าน  รองลงมา หน่วยงานของท่านมีความสัมพันธ์ในองค์การท่ี
ไม่เป็นทางการระหว่างพนักงานและผู้บริหาร และข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
หน่วยงานของท่านมีการติดต่อสื่อสารภายในที่เป็นทางการไม่มีความยืดหยุ่น  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการในการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนในหน่วยงานท่านสามารถติดต่อสื่อสารถึง
กันได้, หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม, หน่วยงานของท่านมีกรอบและทิศ
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบ และมีความชัดเจน, หน่วยงานของท่านมีการติดต่อสื่อสารภายใน
หน่วยงานท่ีเป็นกระบวนการท่ีชัดเจน และข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงาน
ของท่านมีวิธีการปฏิบัติงานโดยใช้การสื่อสารแบบเปิด    
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ สภาพทางการเมือง ส่งผลทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบกับหน่วยงานของท่าน, กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
กับองค์การ, สภาพทางเศรษฐกิจ ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบกับองค์การ และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ สภาพทางสังคม ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบกับองค์การ  
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

606 

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงาน
ของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการและฝ่ายต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับกรอบ
แบบเดิมๆ รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานลงมือทํางาน ผิดพลาดไม่เป็นไรให้
ถือเป็นบทเรียน, หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์ และใช้จินตนาการใน
การปฏิบัติงาน, หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกล้าเสี่ยง กล้าคิดอะไรท่ีนอกกรอบได้ และ
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานของท่านให้อิสระ ในการคิด การปฏิบัติ ทํา
ให้ให้มีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัวอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงาน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมความขยัน
ขันแข็งในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทําอะไรให้เสร็จ ให้
สมบูรณ์ ให้ดีที่สุด, หน่วยงานของท่านเน้นความสามารถริเริ่มในระดับบุคคล เพ่ือมุ่งไปสู่ชัยชนะ และ
ความสําเร็จ, หน่วยงานของท่านมีการทํางานเชิงรุก การมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานแข่งขันกันทํางาน เพ่ือสร้าง
ผลงาน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการเห็นพ้องกัน
ในการปฏิบัติงาน ไม่พยายามสร้างความแตกแยก รองลงมา คือ หน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีม, หน่วยงานของท่านเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน, หน่วยงานของท่าน 
มีความอะลุ่มอล่วยกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็นกันเอง เป็นแบบพ่ีน้อง, หน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อคนอ่ืนในหน่วยงาน, หน่วยงานของท่านเน้นความเป็นธรรม 
ยุติธรรม และเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
หน่วยงานของท่านมีค่านิยมในการปฏิบัติงานตามประเพณีปฏิบัติ  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมแบบราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านเน้นการใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล
ตัวเลข ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านเน้นการเช่ือฟัง ทําตามกฎระเบียบ และ
คําสั่งของผู้บังคับบัญชา, หน่วยงานของท่านเน้นความเป็นทางการ และความเป็นระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติงาน, หน่วยงานของท่านเน้นให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ คําสั่ง และกฎระเบียบ และข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ความสําเร็จของหน่วยงานของท่านเกิดจากความสามารถใน
การบูรณาการและความมีประสิทธิภาพของบุคลากรและผู้บริหาร  
 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด ประสบการณ์
ทํางานแตกต่างกัน มีความเห็นว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ 
ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ปัจจัยด้านการรวมกลุ่ม ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับ
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.519, sig.= .000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการ
รวมกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบ
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ รูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ และรูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัว 
ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.421, sig.= .000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
รูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัว รูปแบบวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ และรูปแบบวัฒนธรรมแบบ
ราชการ ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.068, sig.= .000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
ขององค์กร มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบ
วัฒนธรรมแบบปรับตัว รูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ และรูปแบบวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ 
ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านกระบวนการในการบริหาร ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.110, sig.= .000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการในการบริหาร มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัว สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
รูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ รูปแบบวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ และรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือ
ญาติ ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.067, sig.= .000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอก มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมแบบปรับตัว สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมแบบ
มุ่งผลสําเร็จ รูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ และรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
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วังม่วง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญรูปแบบ
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ เป็นสําคัญ เน่ืองจากวัฒนธรรมแบบเครือญาติน้ัน มีความยืดหยุ่นในการให้
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองพร้อมท่ีจะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอก เน้นความต้องการของพนักงาน องค์การจึงมีบรรยากาศ
ของมวลมิตรที่ร่วมกันทํางานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหารมุ่งเน้นความร่วมมือ การทํางาน
เป็นทีม การมีส่วนร่วม การให้ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรกันละกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็นกันเอง 
เป็นแบบพ่ีน้องเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กร หลีกเลี่ยงการเกิดความรู้สึกแตกต่างกันและขัดแย้ง
กัน รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ทําให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และจงรักภักดีต่อ
องค์กร ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย ของ พิเชฐ ทรวง
โพธ์ิ วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหา (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ผลการวิจัยพบว่า 1) 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสําเร็จ รองลงมาคือแบบปรับตัว แบบ
เครือญาติ และแบบราชการ ตามลําดับ 2) บุคลากรกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีระดับแรงจูงใจในการ
ทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับแรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็จสูงที่สุด 
รองลงมาคือแรงจูงใจ ด้านผู้บริหาร แรงจูงใจด้านการยอมรับ และแรงจูงใจด้านสถานะทางสังคม 
ตามลําดับ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัวมีระดับแรงจูงใจสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือ
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสําเร็จ และวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือ
ญาติ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทํางาน ของบุคลากร กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล ในทุกด้าน และ 4) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทํางาน ของบุคลากร กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน 
หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีความเห็นว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวิมล ลือชา (2557) ได้ศึกษา อิทธิพลของรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารสังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา
พระองค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหาร โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) 
สําหรับกําลังพลท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่วนกําลังพลที่มีช้ันยศต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กําลังพลที่มีอายุ เงินเดือน และอายุราชการ ต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารสังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการ
รวมกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เขียนมีความเห็น
ว่าเน่ืองจาก การรวมกลุ่ม ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ กล่าวคือ การรวมกลุ่มของ
บุคลากรในองค์การ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน่ืองจาก
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การบูรณาการของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการตัดสินใจ และ
นําไปใช้ในการปฏิบัติ ทําให้สามารถสร้างผลงานท่ีเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
การมีส่วนร่วม และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้องค์การพัฒนาศักยภาพได้ 
ซึ่งลักษณะขององค์การน้ัน โจห์น (Jones, 1997 : 178-191 อ้างถึงใน ยุวันดา สุทธิดี, 2552 : 48-49) กล่าว
ไว้ว่า เป็นระบบที่เป็นทางการในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจหน้าที่และระบบที่ใช้เพ่ือควบคุมโดยข้ึนอยู่
กับลักษณะหรือรูปแบบขององค์การว่าเป็น “องค์กรแบบเคร่ืองจักร”หรือว่าเป็น “องค์การแบบมีชีวิต”
กล่าวคือ องค์การแบบเครื่องจักรจะมีลักษณะคงท่ี การปฏิบัติงานยึดติดอยู่กับกฎระเบียบเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ขณะที่องค์การแบบมีชีวิตจะมีลักษณะของการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า และ
สามารถปรับเปลี่ยนองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวิมล ลือชา 
(2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารสังกัด
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของทหารสังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก  
 
                                                    ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานแบบรวมกลุ่ม หรือปฏิบัติงานเป็นทีม 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายในองค์กร   
 2. ผู้บริหารควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร 
 3. ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานภายในองค์กร 
 4. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจเก่ียวกับ
งานที่ได้รับ 
  5. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการส่งเข้ารับการ
อบรมเชิงวิชาการด้านต่างๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่างย่ิง 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก  ศรีเชลียง ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 
          ขอขอบคุณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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         คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความ
เช่ือถือที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม เป็นการสํารวจเชิงปริมาณ  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจํานวน 400 
คน ที่เคยบริโภคไอศกรีมแม็กน่ัม ด้านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา และการตรวจสอบความเช่ือมั่น จากค่าครอนแบ็คอัลฟ่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาท    ด้านพฤติกรรมการ
ซื้อไอศกรีมแม็กน่ัมเพ่ือรับประทาน ส่วนใหญ่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  โดยตนเองเป็นผู้
ตัดสินใจ และจํานวนมากที่สุดซื้อไอศกรีมแม็กน่ัมเพราะรสชาติ 

กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือ       
ของไอศกรีมแม็กน่ัมในระดับสูง และมีความพึงพอใจต่อไอศกรีมแม็กน่ัมอยู่ในระดับสูง  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยความเช่ือถือมีอิทธิพล ต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อไอศกรีมแม็คน่ัม 
 
คําสําคญั : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์องค์กร ความเช่ือถือ 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study the influence of corporate image, service quality 
and trust on the satisfaction of customer towards Magnum ice creams. The quantitative 
approach utilizing survey method was used. The sample group of 400 people who ever 
consumed Magnum ice creams was selected by convenience sampling. Questionnaire 
that passed the quality test of validity and reliability evaluated by Cronbach’s alphas 
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was used as research tool in collecting data The statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean standard deviation and multiple regression analysis at the 
significance level of 0.05 to test the hypothesis 
 The results found that the majority of sample group were female, aged   20-26 
Age of years, bachelor's degree holders, students, and had average monthly personal 
income of 10,001-20,000 baht. Most of the samples purchased Magnum ice creams from 
7-Eleven, decided to buy by themselves. Flavors were the firstly important reason in 
selecting Magnum ice creams. 
 Magnum’s corporate image, service quality and trust were at the high level. 
The sample group evaluated their satisfaction towards Magnum ice creams as high.  
 According to the hypothesis testing result, corporate image and trust influence 
on customer satisfaction towards Magnum ice creams.  
 
Keywords: Satisfaction, Corporate image, Trust 
 
   บทนํา 

 ในปัจจุบันน้ีไอศกรีมเป็นของหวานที่ผู้บริโภคจํานวนมากนิยมรับประทาน เน่ืองจากสภาพ
อากาศท่ีร้อนข้ึน ทําให้ไอศกรีมได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกต้ังแต่ระดับเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่และเหมาะ
กับคนทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมรับประทานตามความต้องการ หรือ
ทานไอศกรีมเพ่ือช่วยคลายความร้อน หรือตามโอกาสต่างๆ เช่น เพ่ือการผ่อนคลาย หรือเพ่ือเป็นของ
หวานหลังการรับประทานอาหาร จึงทําให้ไอศกรีมไม่ได้เป็นแค่ของหวานที่นิยมรับประทานในหน้าร้อน
เท่าน้ัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2011) ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจึงทําให้ตลาดไอศกรีมเป็นที่นิยมมากข้ึน
ส่งผลให้ ตลาดไอศกรีมในเมืองไทยมีมูลค่าในปัจจุบันกว่า 8,300 ล้านบาท ในปี 2013 (สุพัตรา เป้า
เป่ียมทรัพย์, 2014) 
 ตลาดไอศกรีมแบ่งได้หลายยุดและหลายระดับ ยุคแรกคือไอศกรีมโบราณ ซึ่งจะมีรสกะทิเพียง
รสเดียว มีลักษณะเป็นแท่งตัดและแบบตัก ยุคสองคือไอศกรีมยุคปัจจุบัน ไอศกรีมกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลง
จากไอศกรีมในยุคแรกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของไอศกรีม รูปแบบของ  การรับประทาน และ
ราคา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ไอศกรีมตลาดพรีเมี่ยม ให้บริการในรูปแบบของร้านน่ัง
ทาน และด้วยจํานวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้ ไอศกรีมตลาดพรีเมี่ยม มีการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาการผลิต และการตลาด รวมท้ังขยายช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ กลุ่มสองคือ ไอศกรีมระดับกลาง
หรือไอศกรีมตลาดแมส ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3-5 แม้ว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าจะไม่สูง 
แต่ไอศกรีมระดับกลางนี้มีสัดส่วนตลาดมากท่ีสุด ในบรรดาตลาดไอศกรีมทั้งหมด และยุคสุดท้ายคือ 
ไอศกรีมยุคใหม่ เป็นไอศกรีมอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับคนที่รักสุขภาพ ทําให้ไอศกรีมยุคน้ีถูกผลิตออกมา
ในลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของรสชาติ วัตถุดิบ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าตลาดไอศกรีมมีการ
แข่งขันมาก (กองบรรณาธิการ, 2558)  
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  ไอศกรีมแม็กน่ัม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มตลาดไอศกรีมแมส เป็นไอศกรีมที่ผลิตจากช๊อกโกแลตแท้ 
เป็น1ในผลิตภัณฑ์ของวอลล์ ซึ่งได้เปิดตัวไอศกรีมแม็กน่ัม ปี2535 แต่ไม่ได้เป็นที่นิยมมาก ทําให้ไอศกรีม
แม็กน่ัม มีการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรโดยการเปิดตัวแม็กน่ัม แอมบาสเดอร์  ที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดี 
หรูหรา ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าที่สร้างจุดขายใหม่โดยการใช้ส่วนผสมช็อกโกแลต แท้จากประเทศเบล
เย่ียมมาเป็นจุดกระแสทําให้ผู้บริโภคอยากทดลองรวมถึงการปรับแพ็กเกจจ้ิง  ที่ดูธรรมดาให้หรูหราขึ้น
เพ่ือเข้ากับภาพลักษณ์ใหม่ จนทําให้มีจุดเด่นท่ีไม่เหมือนไอศกรีม ตามท้องตลาดทั่วไป (นลินทิพย์ ภัคศรี
กุลกําธร, 2012) เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แล้วกลับมาซื้อซ้ํา  ทําให้ในปี 2013 
ไอศกรีมแม็กน่ัม เติบโตขึ้นจากปี 2012  23% หรือ6.4เท่า โดยมียอดขายกว่า  44 ล้านแท่ง และในช่วง 
4 สัปดาห์ในการวางตลาด แม็กน่ัมสามารถสร้างยอดขายได้ ถึง 10 ล้านแท่ง จากปกติ ขายได้ต่อปี 5 
ล้านแท่ง และอาจจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ในปีต่อไป (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2016) และในปี 2556 แม็กน่ัม
เปิดตัวไอศกรีม 3 รสชาติใหม่ ได้แก่ แม็กน่ัมช็อกโก-คาปูชิโน แม็กน่ัมช็อกโกแลตบราวน่ี และแม็กน่ัม
ช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่ ทําให้แฟนแม็กน่ัมมีรสชาติให้เลือกด่ืมดํ่าตามใจชอบมากถึง 6 รสชาติทําให้
ไอศกรีมแม็กน่ัมในครึ่งปีแรก เติบโต 670% หลังจากเปิดตัว 3 รสชาติใหม่ จึงทําให้ไอศกรีมเข้าถึง
ผู้บริโภค 250,000 คน ภายใน 8 เดือน (BrandBuffet Team, 2013) และในปีเดียวกัน ไอศกรีม
แม็กน่ัม ได้เปิดตัวรสชาติใหม่อีก 2 รสชาติแต่คร้ังน้ี มีระยะเวลา ที่จํากัดโดย 2 รสชาติเป็นรสชาติที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้า รสชาติแรกเป็น “แม็กน่ัม พ้ิงก์ พอมิกราเนต” อยู่ในกลุ่ม
ตลาดคนที่ชอบหวานอมเปรี้ยว รสชาติที่สอง “แม็กน่ัม แบล็ค เอสเปรสโซ”  อยู่ในกลุ่มตลาดคนที่ชอบ
ความเข้มข้นและหอมของกาแฟ ซึ่งเป็น  การเพ่ิมทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกที่หลากหลายขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงรสชาติของไอศกรีมแม็กน่ัม ที่นําช๊อกโกแลตแบลเย่ียมแท้เป็นส่วนผสม จึงทําให้ไอศกรีม
แม็กน่ัมเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558) 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร 
คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม                เพ่ือ
ส่งผลทําให้ไอศกรีมแม็กน่ัม สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เพ่ิมพูน           
ความพึงพอใจ ของลูกค้าในระยะยาวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือที่มีอิทธิพลต่อความ          
    พึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนัม่ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม       
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรคือลูกค้าที่ชอบรับประทาน ไอศกรีมแม็กน่ัม  กําหนด
จากการใช้ตารางจากการคํานวณของ Yamane โดยกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี ใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95%  
ด้านการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบสะดวก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ  400 คน ที่เคย
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บริโภคไอศกรีมแม็กน่ัม แบบสอบถามท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถูกสร้างจากการ
สํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทั้งหมดเป็นคําถามปลายปิดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
ไอศกรีมแม็กน่ัม จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
เป็นคําถามแบบให้เลือกตอบแบบคําตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม จํานวน  4 
ข้อ ได้แก่ ความถี่ เหตุผลที่เลือกซื้อ การซื้อสินค้า และอิทธิพลในการซื้อ โดยเป็นคําถามแบบให้
เลือกตอบแบบคําตอบเดียว 
 ส่วนที่ 3 แบบการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการ
ให้บริการ และความน่าเช่ือถือ มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ข้อ โดยแบ่งดังน้ี 
  3.1 ภาพลักษณ์องค์กร มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ  
  3.2 คณุภาพการให้บริการ มจีํานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ  
  3.3 ความเช่ือถือ มีจํานวนทัง้สิ้น 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีม
แม็กน่ัม มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ขอ้ 
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 และ4 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale)  
5 ระดับโดยมี 1 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 2 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นระดับ
น้อย  3 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นระดับปานกลาง 4 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นระดับมาก และ 
5 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด    
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้านความตรงโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน ประเมินเน้ือหา
และข้อคําถามทั้งหมด ด้านความเที่ยงใช้การประเมินจากค่าครอนแบ็คอัลฟ่า โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 
และ4 ได้ค่าครอนแบ็คอัลฟ่า เท่ากับ (3) 0.876, 0.770, 0.822, 0.879 และ(4) 0.876 ตามลําดับ ซึ่ง
ทั้งหมดสูงกว่า 0.700 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะถูกนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
    

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม จํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่    เป็น 
(1) เพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 (2) มีอายุ 20-29 ปี จํานวน 245 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 61.3 (3) ระดับปริญญาตรี จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 (4) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 (5) รายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.8 (6) มีความถี่ในการซื้อรับประทาน น้อยกว่า 2 วัน/สัปดาห์ จํานวน 307 คน   คิดเป็นร้อยละ 76.8 
(7) เลือกซื้อไอศกรีมแม็กน่ัมจากรสชาติจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  (8) สถานที่ซื้อไอศกรีม
แม็กน่ัม เป็นประจําคือ 7-eleven จํานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8   (9) อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อไอศกรีมแม็กน่ัมคือ ตัวเอง จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0  (10) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ ความเช่ือถือ และ ความพึงพอใจ ทั้งหมด
โดยรวมอยู่ในระดับสูง  
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ภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.74 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .655 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ บริษัทเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .916 รองลงมาคือ บริษัทมี
มาตรฐานที่ดีในการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.88 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รวม เท่ากับ .839 (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) 
  
 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ภาพลักษณ์องค์กร � S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.บริษัทเป็นทีรู่้จักของคนทั่วไป 4.00 .916 ระดับสูง 
2. บริษัทมีการพัฒนาบริการต่างๆตามความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

3.63 .863 ระดับสูง 

3.บริษัทมีจุดมุง่หมายและคณุภาพที่ดี เพ่ือเข้าถึงทุก
ตลาด ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.67 .916 ระดับสูง 

4.บริษัทมมีาตรฐานที่ดีในการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ 3.88 .839 ระดับสูง 
5.บริษัทมีกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใน
ผลิตภัณฑ์ 

3.54 .954 ระดับสูง 

เฉลี่ยรวม 3.74 .655 ระดับสูง 
  
 คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 
.598 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ คุณภาพความเย็นของ
ตู้แช่ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.08 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .746 รองลงมาคือ การจัด
วางสินค้าให้หยิบง่าย มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .761 
(รายละเอียดดังตารางท่ี 2) 
  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ � S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.ความเด่นชัดของตู้ไอศกรีม 4.01 .807 ระดับสูง 
2.คุณภาพความเย็นของตู้แช่ 4.08 .746 ระดับสูง 
3.การจัดวางสินค้าให้หยิบง่าย 4.04 .761 ระดับสูง 
4.สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ 4.02 .759 ระดับสูง 
5.ความสะอาดของตู้ใส่สินค้า 4.00 .803 ระดับสูง 
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เฉลี่ยรวม 4.03 .598 ระดับสูง 
   
 ความเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.96 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .628 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ การโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .796 รองลงมาคือ แหล่งจําหน่ายมีความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .763 (รายละเอียดดังตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความน่าเช่ือถือ 
 

ความนา่เชื่อถือ � S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.รสชาติช็อคโกแลตเบลเยี่ยมแท ้ 4.00 .879 ระดับสูง 
2.การโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.06 .796 ระดับสูง 
3.สถานที่หรือโรงงานผลิตสินค้าเพ่ือจัดจําหน่ายมี    
  ความน่าเช่ือถือ 

3.86 .791 ระดับสูง 

4.แหล่งจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ 4.03 .763 ระดับสูง 
5. .แหล่งที่มาของวัตถุดิบมีคุณภาพที่ดีเช่ือถือได้ 3.88 .843 ระดับสูง 

เฉลี่ยรวม 3.96 .628 ระดับสูง 
   
 ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.84 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .648 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ความพึงพอใจ  ต่อรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม  เท่ากับ .716 รองลงมา
คือ ความพึงพอใจต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.00 และ   ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ .827 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4)  
  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม 
 

ความพึงพอใจของลูกคา้ไอศกรีมแม็กนั่ม � S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.ความพึงพอใจต่อรูปลักษณข์องผลิตภัณฑ์ 4.10 .716 ระดับสูง 
2.ความพึงพอใจต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์ 4.00 .827 ระดับสูง 
3.ความพึงพอใจต่อราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.41 1.037 ระดับปานกลาง 
4.ความพึงพอใจในวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ 3.88 .799 ระดับสูง 
5.ความพึงพอใจต่อตราสินค้า 3.84 .826 ระดับสูง 

เฉลี่ยรวม 3.84 .648 ระดับสูง 
  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร และความเช่ือถือ มีผลต่อความ พึง
พอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ  การ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 
 

617 

ถดถอย (β) พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร(β=0.164) และความเช่ือถือ(β =0.431) ดังน้ันแสดงว่า 
ภาพลักษณ์องค์กร และความเช่ือถือ มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม 
หมายความว่า หากภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือเพ่ิมข้ึนจะทําให้         
ความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัมเพ่ิมข้ึน และมีค่า R Square= 0.303 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจได้ ร้อยละ 30.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน          
การวิจัย รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความน่าเช่ือถือ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม 
 

สมมติฐาน β T Sig. ผลการทดสอบ 
H1 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจ 0.164 3.320 0.001* ยอมรับ 
H2 คุณภาพการให้บริการไมส่่งผลต่อความพึง
พอใจ 

0.035 0.724 0.469 ไม่ยอมรับ 

H3 ความเช่ือถือส่งผลต่อความพึงพอใจ 0.431 8.419 0.000* ยอมรับ 
R Square= 0.303    F=57.306     Sig. = 0.000 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการและความเช่ือถือ           
มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม จํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็น (1) เพศหญิง 
จํานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 (2) มีอายุ 20-29 ปี จํานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3        
(3) ระดับปริญญาตรี จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 (4) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 (5) รายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8           
(6) มีความถี่ในการซื้อรับประทาน น้อยกว่า 2 วัน/สัปดาห์ จํานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8           
(7) เลือกซื้อไอศกรีมแม็กน่ัมจากรสชาติจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  (8) สถานที่ซื้อไอศกรีม
แม็กน่ัม เป็นประจําคือ 7-eleven จํานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 (9) อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ไอศกรีมแม็กน่ัมคือ ตัวเอง จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร 
คุณภาพการให้บริการ และความน่าเช่ือถือส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง เรียงตามลําดับ
ดังน้ี 
 คุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.03 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .598 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดย
คุณภาพความเย็นของตู้แช่ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.08 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .746  
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รองลงมาคือ การจัดวางสินค้าให้หยิบง่าย มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รวม เท่ากับ .761 
 ความเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.96 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ .628 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยการโฆษณา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .796 
รองลงมาคือ แหล่งจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ .763 
 ความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.84 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ .648  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยความพึงพอใจ
ต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม           
เท่ากับ .716 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.00 และ   ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .827 
 ภาพลักษณ์องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.74 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ .655 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทเป็น           
ที่รู้จักของคนทั่วไป มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .916 
รองลงมาคือ บริษัทมีมาตรฐานที่ดีในการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.88 และ         
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .839 
  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม ได้นําผลมาสรุปเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และ
วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง พบว่า 
 ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก บริษัทเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป บริษัทมีมาตรฐานที่ดีในการผลิตและคัดสรร
วัตถุดิบ บริษัทมีจุดมุ่งหมายและคุณภาพที่ดีเพ่ือเข้าถึงทุกตลาด ทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทมีการพัฒนา
บริการต่างๆตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และบริษัทมีกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปณัชชา ปนัดดาภรณ์, 2015) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์       การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ ของตราสินค้าไอศกรีมแท่งแม็กน่ัม พบว่า การ
สร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างการจดจําให้กับผู้บริโภคเป้าหมาย รวมถึงการมีพรีเซ็นเตอร์ หรือ แบรนด์แอม
บาสเดอร์ ถือเป็นจุดมุ่งหมายและคุณภาพที่ดีในการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใน
ผลิตภัณฑ์ จนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านแม็กน่ัมคาเฟ่  
ผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (มารุต ชัยผาติกุล, 2556) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความภักดีของผู้บริโภคไอศกรีมพรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของร้าน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคไอศกรีม พรีเมี่ยมแฟรนไชส์
ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (พิมพ์ศิริ ไทยสม, 2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภาพลักษณ์กับความพึงพอใจ 
ของลูกค้าร้านกาแฟ A มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกเน่ืองจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่แสดงออกถึงการ
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เอาใจใสในการผลิต การจัดหน่ายสินค้าของบริษัทส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากคุณภาพความเย็นของตู้แช่ การจัดวางสินค้าให้หยิบง่าย สินค้า  มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ ความเด่นชัดของตู้ไอศกรีม และความสะอาดของตู้ใส่สินค้า   เป็นไอศกรีมกลุ่มตลาด
แมส ที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้บริการ จึงเป็นการบริการในรูปแบบของการ
บริการตนเอง ในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งต่างจากแบบด้ังเดิมที่น่ัง
รับประทานที่ร้าน จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุธีรา ธนกิจโกเศรษฐ, ลินดา ตรีทศายุธ, ธัญรัตน์ 
จารุพัฒนพรกิจ, 2554) ศึกษาเรื่องร้านไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า คุณภาพการให้บริการมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า (พิสิฏฐ  หงษ์ทองกิจเสรี, 2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพรีเมียมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคนิยมเลือกบริโภคในร้าน ที่มีการให้บริการของพนักงาน และ
เป็นการให้บริการรวดเร็วและพนักงานมีความสุภาพ ผลวิจัยจึงทําให้คุณภาพการให้บริการมีผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า (พิมพ์ศิริ ไทยสม, 2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าร้านกาแฟ A ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พนักงานมีความรู้ในการให้บริการ พนักงาน
ให้บริการอย่างทันท่วงทีมีการแต่งกายที่เรียบร้อย มีความเต็มใจที่จะ ช่วยเหลือลูกค้า ผลวิจัยจึงทําให้
คุณภาพการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 ปัจจัยความเช่ือถือที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก มีการโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แหล่งจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ  รสชาติช็อคโก
แลตเบลเย่ียมแท้ แหล่งที่มาของวัตถุดิบมีคุณภาพที่ดีเช่ือถือได้ และสถานที่หรือโรงงานผลิตสินค้าเพ่ือ
จัดจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปณัชชา ปนัดดาภรณ์, 2015) ศึกษาเรื่องกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ ของตราสินค้าไอศกรีมแท่งแม็กน่ัม 
พบว่า มีการโฆษณาโทรทัศน์ และการจัดจําหน่ายโดยการจัดต้ัง ตู้ไอศกรีมของไอศกรีมแม็กน่ัมตาม
ร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นการตอกยํ้าภาพลักษณ์และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านแม็กน่ัมคา
เฟ่  ผลการวิจัยพบว่าความน่าเช่ือถือมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (เขมจิรา มีไหว, 2555) ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติและการรับรู้เน้ือหาโฆษณาไอศกรีมแม็กนั่มของประชาชนใน อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
โฆษณาไอศกรีมแม็กน่ัมสามารถดึงดูดความสนใจ  ให้ติดตามได้จนส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 
ผลการวิจัยพบว่าความน่าเช่ือถือมีผลต่อความพึงพอใจ ของลูกค้า (ปณัชชา ปนัดดาภรณ์, 2015) ศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ ของตราสินค้าไอศกรีมแท่ง
แม็กน่ัม พบว่ารสชาติของไอศกรีมแท่งแม็กน่ัม  ที่มีการปรับปรุงคุณภาพช็อกโกแลต พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
มีความหรูหรา พรีเมี่ยมมากขึ้นทําให้ตอกย้ํา   ความน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภคและส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจ ผลการวิจัยพบว่าความน่าเช่ือถือ  มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และความเช่ือถือ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
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 1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า
ไอศกรีมแม็กน่ัม โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องบริษัทเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รองลงมาให้
ความสําคัญกับบริษัทมีมาตรฐานที่ดีในการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ บริษัทมีจุดมุ่งหมายและคณุภาพ ที่ดี 
เพ่ือเข้าถึงทุกตลาด ทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทมีการพัฒนาบริการต่างๆตามความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ือง และบริษัทมีกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ ดังน้ันไอศกรีมแม็กน่ัม ควรพัฒนา
ในเรื่องของบริษัทมีการพัฒนาบริการต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจและควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของบริษัทมีกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์
โดยการหากิจกรรมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เพ่ิมข้ึนและให้ลูกค้าเดิมที่ชอบ
ทานไอศกรีมแม็กน่ัม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือเป็นการตอบแทนลูกค้า 
 2. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีม
แม็กน่ัม เน่ืองจาก คุณภาพความเย็นของตู้แช่ การจัดวางสินค้าให้หยิบง่าย สินค้ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการ ความเด่นชัดของตู้ไอศกรีม และความสะอาดของตู้ใส่สินค้า ยังไม่มีประสิทธิภาพพอดังน้ันควร
พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ปัจจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม 
โดยพัฒนาคุณภาพความเย็นของตู้แช่จากที่อยู่รวมกับสินค้าอ่ืนๆให้แยกออกมาโดยมีตู้สินค้าเป็นของ
ตัวเองและยังทําให้การจัดวางสินค้าหยิบง่ายมากข้ึนเน่ืองจากสามารถแยกเป็นช่องได้เยอะขึ้น ทําให้เรา
สามารถทราบจํานวนสินค้าได้ทําให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ และเมื่อทําตู้แยกสินค้าแล้วทําให้
ความเด่นชัดของตู้ไอศกรีมเป็นจุดเด่นมากข้ึน และควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง ความสะอาดของตู้ใส่สินค้า 
ให้เป็นระเบียบมากขึ้น หากพัฒนาโดยการแยกสินค้าออกมาตามคําแนะนําข้างต้นแล้วจะทําให้ความ
สะอาดของตู้ใส่สินค้าสะอาดขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งอาจทําให้ส่งผลให้เกิด  ความพึงพอใจและ
ยังสามารถเพ่ิมลูกค้าได้อีกด้วย 
 3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยความเช่ือถือมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีม
แม็กน่ัม โดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาให้
ความสําคัญกับแหล่งจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ รสชาติช็อคโกแลตเบลเยี่ยมแท้ แหล่งที่มาของวัตถุดิบมี
คุณภาพที่ดีเช่ือถือได้ และสถานที่หรือโรงงานผลิตสินค้าเพ่ือจัดจําหน่ายมีความน่าเช่ือถือ ดังน้ัน 
ไอศกรีมแม็กน่ัม จึงควรจะพัฒนาแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้มีคุณภาพที่ดีเช่ือถือได้ให้มากข้ึน ซึ่ง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอ ควรมีการขายหรือโฆษณาวิธีการหาวัตถุดิบเพ่ือให้
ลูกค้า  เกิดความเช่ือถือในแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และเมื่อทําให้ลูกค้าเช่ือถือได้ก็เป็นการ   เพ่ิมฐาน
ลูกค้าได้มากขึ้น และควรปรับปรุงแก้ไข สถานที่หรือโรงงานผลิตสินค้าเพ่ือจัดจําหน่าย มีความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งสถานที่หรือโรงงานผลิตสินค้าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จัก ดังน้ันควรมีการขายหรือโฆษณาสถานท่ีหรือ
โรงงานผลิตสินค้า เพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบางตัวแปรเท่าน้ัน ดังน้ัน ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ           
ความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม โดย ใช้ตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด เพ่ิมเติม
เพ่ือให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด 
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 2.ผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะไอศกรีมแม็กน่ัม และเพ่ือให้ไอศกรีมแม็กน่ัม             
ในเรื่องของคุณภาพการให้บริการที่ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ จัดให้มีการศึกษาวิจัยในเร่ือง                  
ของคุณภาพการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัม 
ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กน่ัมและเป็นการรักษาลูกค้าเก่าและเพ่ิมลูกค้าใหม่ 

กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ 
และผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ความรู้ การช้ีแนะแนวทาง
การศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยจน
งานวิจัยคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสําเร็จไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ิ และคณาจารย์บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้คําช้ีแนะ จนสามารถนําความรู้ วิชาการ
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว (พนักงานประจํา) ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 854 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคํานวณโดยวิธีทาโร ยามาเน่ ได้
จํานวนขนาดตัวอย่าง 273 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีและ
การทดสอบค่าเอฟ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติที่ใช้
ทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 273 คนส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 35 ปี มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีอายุงาน 6 - 10 ปี 
 ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการทํางาน 
ระดับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ และพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
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อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้ระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานในด้าน การยอมรับนับถือ มาก
ที่สุด และระดับประสิทธิภาพในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ และพบว่าพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการทํางาน ในด้านคุณภาพของ
งานมากที่สุด 
 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ อุตสาหกรรมการฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพสมรสและอายุการทํางน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน นโยบายและการบริหาร รายได้และ
ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ส่วนความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงปลอดภัย และสภาพทางวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน  
 
คาํสําคญั: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค่ําจุล  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) study the incentive to work and the 
performance of the staff operating the plastic injection molding industry. The Industrial 
Factory Land Wang Noi. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 2) compare the 
demographic factors on the performance of the staff operating the plastic injection 
molding industry. The Industrial Factory Land Wang Noi. Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province, 3) study the factors that affect the performance of the staff operating the 
plastic injection molding industry. The Industrial Factory Land Wang Noi. Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province. The population used in this study was 854 employees who have 
passed the probation period (permanent staffs) operating plastic injection molding 
industry in the Wang Noi Factory Land, Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The 
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sample was calculated by means of Taro Yamane (1967).  It yielded 273 samples. 
Questionnaires were used as the data collection tool. The statistics used to analyze 
data were frequency, percentage, means, standard deviation, t - test and F - test. The 
average pairwise comparison and One - way analysis of variance were also conducted.  
Additionally, the statistic used to compare the difference of three or more groups using 
statistical Correlation coefficients Pearson and regression equation.   
 From the study result, it was found that there were 273 staffs operating the 
plastic injection molding industry in the Wang Noi Factory Land, Industrial Estate, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya. Most was males, those aged between 31 - 35 years, those 
graduated with high school and vocational education, those with the monthly income 
of 9,001 - 15,000 Baht, married people, and those has worked between 6 - 10 years.  
 The analysis results can be concluded as follows: 
1. The results of analyzing work motivation and work efficiency showed that overall 
the sample had high level of work motivation. When individual aspect was considered, 
recognition had the highest mean score. Overall the sample had high level of work 
efficiency. When individual aspect was considered, work quality had the highest mean 
score.    
 2. In terms of demographic factors, the sample with different gender, age, 
education, monthly income, marital status, and years of work experience had different 
work efficiency.  
 3. The results of the relationship between work motivation and work 
efficiency showed as follows. Work motivation, work nature, responsibility, work 
progress, policy and administration, salary and compensation, and work environment 
influenced work efficiency. Achievement, recognition, supervision, good relationship 
with colleagues, security, and professional status did not influence work efficiency  
 
Keywords: The Work Motivation, Performance, Motivator Factors, Hygiene or 
Maintenance Factors 
 

บทนํา 
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง มีนักลงทุนภาคเอกชนท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่ามี
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นมาเร่ือย ๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็เป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะดําเนินธุรกิจในพ้ืนที่ของ
จังหวัด เน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต 2 ซึ่งมีนิคม
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อุตสาหกรรมจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน 2) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
(ไฮเทค) 3) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1) เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย นอกจากน้ียังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่อยู่ภายนอกนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสากรรมเป็นพ้ืนที่ที่จัดสรรหรือกําหนดไว้สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการประเภทอ่ืนๆให้เข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมมีความแตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรม คือ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายแรงงานทั้งยังได้รับการส่งเสริม BOI (Board of 
Investment) คือ หน่วยงานท่ีช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 
เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
และวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอํานวย
ความสะดวก  ในการนําช่างฝีมือและผู้ชํานาญการชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินแก่นักลงทุนในการดําเนินการตามโครงการ (BOI-Adviser) ซึ่ง
สิทธิพิเศษเหล่าน้ีถือเป็นแรงจูงใจประการหน่ึงที่ทําให้ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยให้ความสนใจเข้า
มาเปิดกิจการในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อยจะมีหลายอยู่หลากหลายธุรกิจไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทอาหารและยา อุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดดิส/คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับ กลึงมิลลิ่ง
ขึ้นรูปโลหะ ช้ินส่วนรถยนต์ และอ่ืน ๆ แต่ยังมีอีกหน่ึงธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจประเภทฉีดขึ้นรูป
พลาสติกซึ่งภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกจํานวน 7 บริษัท  

ปัจจุบันถึงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกไมได้ลดลง พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นํามาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุ
ธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ทําเส้นใยสําหรับผลิตสิ่งทอ หล่อเป็นลําเรือ และช้ินส่วนของยานยนต์ ภาชนะ 
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทอย่างย่ิงใน
ชีวิตประจําวัน เพราะเราจะพบเห็นพลาสติกในรูปของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยเพราะบทบาทที่
สําคัญของพลาสช้ินส่วนพลาสติกจึงทําให้ผู้ประกอบการต้องเห็นถึงความสําคัญของของกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งช้ินงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังน้ันแต่ละองค์กร
ควรให้ความร่วมมือกันในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับพนักงานเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
ความมุ่งมั่นและความต้ังใจที่จะทํางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพ่ือให้งานที่ทํามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การ 

แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันและแรงกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมตามแรงจูงใจ เช่น ถ้าบุคคลมี
แรงจูงใจที่สูงก็จะมีผลให้มีความพยายามความต้ังใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีสูง
เช่นกัน แต่ถ้ามีแรงจูงใจที่ตํ่าหรือไม่มีเลยก็จะมีผลทําให้บุคคลขาดความพยายามและความต้ังใจใน
การกระทําเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีผลทําให้เกิดความล้มเหลว ความไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการทํางาน แรงจูงใจถือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการกระทําหรือพฤติกรรมทางบวกซึ่งส่งผลให้ประสบ
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ความสําเร็จ ในการทํางานการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเป็นการทําให้พนักงานเกิดความสุขในการ
ทํางานทั้งยังทําให้พวกเขาเห็นถึงคุณค่าในตัวเองเพราะพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานจะมีความ
มุ่งมั่นที่จะทํางานให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นที่จะทํางานที่ตนรับผิดชอบให้
เจริญก้าวหน้า องค์การใดที่มีพนักงานซึ่งมีแรงจูงใจในการทํางานที่สูงย่อมส่งผลให้องค์การน้ันบรรลุ
นโยบายหรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ เพราะพนักงานจะทุ่มเททั้งกําลังกายและกําลังความสามารถอย่างเต็มที่
โดยไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือยเพ่ือให้งานท่ีได้รับมอบหมายน้ันสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการและปัจจัยใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและเพ่ือนําเสนอแก่ผู้บริหารใน
บริษัทต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร อันจะส่งผลดีต่อองค์การ ทั้งในเรื่องของ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร เพราะการมีแรงจูงใจถือ
เป็นพลังผลักดันและแรงกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและแรงจูงใจที่สนองต่อความต้องการของตน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว(พนักงาน
ประจํา)ฝ่ายปฎิบัติการบริษัทอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอ
รี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 854  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ทําการศึกษาในคร้ังน้ีคือพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วบริษัท
อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 7 บริษัท จํานวน 273 คน ตามตัวอย่างแนวคิดทราบจํานวนประชากรของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ผู้ศึกษาได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ
กําหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 
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  วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling )โดยการ
แบ่งตามอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบริษัทเป็นจํานวนร้อยละต่อจํานวนประชากรทั้งหมด โดย
ใช้สูตรดังน้ี 

 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภท = จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  x จํานวนพนักงานในบริษัทน้ัน 

                                               จํานวนพนักงานทั้งหมด 
          
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดย
ศึกษาจากเอกสารหลากหลายรูปแบบ เช่น วารสาร ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ข้อมุลประจําปี
ของององค์กรและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป 

 
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)เป็นเทคนิคทางด้านระเบียบวิธีอย่างหนึ่งของการ

วิจัย ที่ใช้เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์หรือใช้
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างประกอบด้วยคําถามแบบกําหนดข้อเลือกตอบ ข้อคําถามที่เป็นมาตรวัด 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอายุงาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานซึ่งมีอยู่ 2 ปัจจัย  
1.ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน     

ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2.ปัจจัยค้ําจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร การนิเทศ รายได้ ความสัมพันธ์ที่ดี

กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน และสภาพทาง
วิชาชีพ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด้วย 
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในงาน และค่าใช้จ่าย 

 
3.ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ทบทวนทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
รวมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างเป็นรายข้อ 
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4. นําแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาทํา
การตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือทํามาทําการปรับปรุงแก้ไข
ให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีความเที่ยงตรงมากย่ิงขึ้น   

การหาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ (Validity)   
1. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา   
2. นําแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป
มาใช้ ส่วนข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                   0 เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 

  -1 เมือแน่ใจว่าข้อคําถามน้ันวัดไม่ได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
เที่ยงตรงในเน้ือหาเพ่ือหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรือ IOC) 
เท่ากับ 0.82 
 
 
 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
 1. นําแบบสอบถามฉบับร่างทีท่ําการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น 
 2. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) จะต้อง
ได้ค่า Cronbach’s Alpha มากกว่าหรือเท่ากับ  0.70  จึงจะถือว่าแบบสอบถามชุดน้ียอมรับได้  
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับคอนโดมิเนียมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คนซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.89 
 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ข้อมูลในการเก็บรวบรวมในการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) การใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากพนักงานที่ทํางานในบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติกที่อยู่ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยการนํา
แบบสอบถามส่งไปให้ฝ่ายบุคคลของทุกๆบริษัทที่อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ 
วังน้อยจํานวน 300 ชุดเพ่ือช่วยแจกจ่ายให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน (พนักงานประจํา) ของ
องค์กรช่วยกรอกแบบสอบถาม 
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่
เก่ียวข้องกับเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน ได้แก่ บทความ วารสาร 
หนังสือ ภาคนิพนธ์ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ เว็ปไซต์ต่างๆในอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนงานวิจัย 

 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด้วยค่าสถิติ ดังน้ี  
 สถิติพ้ืนฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือจัดให้เป็นหมวดหมู่และเพ่ือทราบ
ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างในคร้ังน้ี จะทําการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า T-test ทดลองความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระต่อกัน และสถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 3 กลุ่มขึ้นไป  
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) การคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน หรือบางคร้ังเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) 
โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรแต่มาตราอันตรภาคถึงมาตราอัตราส่วนโดยการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรน้ันมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็นตัวแปร x และ Y โดยค่าสหสัมพันธ์ 
เพียร์สัน (r)  
      ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์   ระดับความสัมพันธ์ 
             0.91-1.00           สูงมาก 
              0.71-0.90             สูง 
             0.51-0.70          ปานกลาง 
             0.31-0.50             ตํ่า 
             0.00-0.30           ตํ่ามาก 
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ตัวแปร ตัวแปรหน่ึงเรียกว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แทนด้วย X อีกตัว
แปรหน่ึงเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้าตัว
แปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตามเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ ซึ่งสองตัวแปรน้ันจะต้องเป็นตัวแปรเชิง
ปริมาณ การวิเคราะห์การถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของ
สมการการถดถอย ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เมื่อ
เราทราบค่าตัวแปรอิสระ 
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ผลการวิจัย 
 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที1่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     การวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 

เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรปูพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

√  

2 

อายุที่แตกต่างส่งผลต่อประสทิธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรปูพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

√  

3 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสทิธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

4 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

5 

สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึน้
รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ี
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

6 

อายุการทํางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสทิธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

 
จากตารางที่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ

การสมรส และอายุการทํางาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
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ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึน้รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2 แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึน้รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     การวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 

ความสําเร็จของงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 √ 

2 

การยอมรับนับถือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 √ 

3 

ลักษณะของงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

√  

   4 

ความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

√  

5 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึน
รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ี
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

6 

นโยบายและการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

7 
การนิเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขต

 √ 
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ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

รายได้และค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

   9 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือร่วมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึน
รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ี
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 √ 

10 

สภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

√  

11 

ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึน
รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ี
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 √ 

12 

สภาพทางวิชาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 √ 

 
จากตาราง พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน นโยบายและการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วนความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ ความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงปลอดภัย และสภาพทางวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
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พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 273 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ  
31-35 ปี มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช . เ ป็นส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
 9,001 บาท – 15,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีอายุงาน 6-10 ปี  
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้นําประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังน้ี 
 แรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด
ขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ การยอมรับนับถือ รองลงมา คือความสําเร็จของงานและด้านที่น้อย
ที่สุด คือ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ 
ย้ิมพวง(2554) ศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฎิบัติงานกรณีศึกษา บริษัทบางกอกกล๊าส 
จํากัด โรงงานปทุมธานีวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานพบว่า
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยจูงใจ
ด้านการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความสําเร็จในหน้าที่ ด้าน
การยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราพร  มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขา
ในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการกระตุ้นในการทํางานโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ 
ดังน้ี ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและขอบเขต
งาน และปัจจัยบํารุงรักษาโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ ดังน้ี ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน และผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี  โคเมฆารัตน์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ เอ แอล 
จํากัด สาขาสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ เอ 
แอล จํากัด สาขาสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่อยู่ใน
ระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจัยจูงใจด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ด้านความสําเร็จของงานที่ทํา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า ด้านลักษณะทางอาชีพ 
ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านวิธีการปกครองและ
การบังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แล้วจะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และจากผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรัตน์  โก่งเกษร(2550) 
ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศ
ไทย) จํากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัยจัยแรงจูงใจ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปาน
กลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ และระดับปานกลาง 
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จํานวน 12 ด้านได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านลักษณะงานที่ทํา ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชาด้านความมั่นคงของงานที่ทํา ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสําเร็จ
ของงานที่ทําด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านผู้บังคับบัญชาที่รู้
งานเป็นอย่างดี ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการเติบโตในตนเองและอาชีพ ด้านการยอมรับ
นับถือตามลําดับ แตกต่างจากที่ผู้วิจัยได้รับ แรงจูงใจในการทํางานในด้านปัจจัยค้ําจุน ของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยค้ําจุน ตามระดับ
แรงจูงใจ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกร
อุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้าน
ที่ให้ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การนิเทศรองลงมา คือ ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน
นโยบายและการบริหารสภาพทางวิชาชีพรายได้และค่าตอบแทนตามลําดับความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นด้านที่ให้ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาติรัตน์  สุขเสาร์ (2554) ศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานบัญชีบริษัทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านปัจจัย
ค้ําจุนอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ของงานวิจัย และมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชูเกียรติ 
ย้ิมพวง(2554) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา บริษัทบางกอกกล๊าส 
จํากัด โรงงานปทุมธานี ในด้านปัจจัยคํ้าจุนพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชา ด้านการนิเทศงาน ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีระพจน์  วรรณพุทธรักษ์ (2552) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในด้านปัจจัยคํ้าจุน พบว่า พนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานตามปัจจัยคํ้าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ด้านความ
มั่นคงในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านนโยบายการบริหารงาน  และด้าน
เงินเดือนสวัสดิการ ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านที่ให้ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ คุณภาพของงาน  
รองลงมา คือ ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในงาน และด้านที่น้อยที่สุดคือค่าใช้จ่าย ซี่งจากผลการวิจัยที่ได้มี
ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญณัฏฐ์  สุนันตา (2557) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ผลการศึกษา
พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากโดยด้านที่มี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือประสิทธิภาพในการทํางานด้านคุณภาพของงานรองลงมาได้แก่เทคนิค
ในการทํางานและด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามลําดับผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัญณัฏฐ์  สุนันตา (2557) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ทางด้าน
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ประสิทธิภาพในการทํางานผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากโดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือประสิทธิภาพในการ
ทํางานด้านคุณภาพของงานรองลงมาได้แก่เทคนิคในการทํางานและด้านทรัพยากรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามลําดับและผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร สิงห์ชัย (2555) 
ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและ
รายด้านได้แก่ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความอุสาหะ ด้านการทันเวลา ด้านคุณภาพ
ผลงาน ด้านความรู้เก่ียวกับภารกิจของตน ด้านการรักษาวินัย ด้านผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติ ด้าน
การให้ความร่วมมือ ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ด้านปริมาณงาน ด้านการตัดสินใจ ด้านการวางแผนและการจัดการระบบงาน และด้านความ
น่าไว้วางใจ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดมหาสารคาม 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมหาสารคาม และ3) เสนอกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมให้กับ
จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ที่เลือกโดยใช้สูตร ทาโร 
ยามาเน่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ค่าที ค่าเอฟ และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วย
ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
           1) กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวม พบว่า 
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กลยุทธ์การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สูงที่สุด คือ ด้านการสร้างเครือข่าย รองลงมา คือ ด้านการสร้าง
จิตสํานึก การส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และด้านที่มีกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล   
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม โดย ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน พบว่า มีกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้าน
การสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ เหมาะสมให้กับจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าทางการ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

639 

ท่องเที่ยว คือ 1) ควรพัฒนาด้านบริการของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการ จัดอบรมเยาวชนและ
ตัวแทนชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือทําหน้าที่มัคคุเทศก์บริการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
และสร้างความน่าสนใจของแหล่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสร้างเสริมความรู้ ประวัติศาสตร์โบราณคดี 
ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 2) กลยุทธ์การ
ยกระดับมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยจัดให้มีศูนย์บริการการท่องเที่ยวหลายแห่งและสามารถ
ใช้บริการได้สะดวก มีแผนที่แสดงข้อมูล สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก มีป้ายแสดง
แผนผัง ข้อมูลประจําแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 3) กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการโฆษณา
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ผ่านแผ่นพับ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ และผ่านทาง
เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น และ 4) กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมของภาคเอกชน มีการร่วมกันของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการโดยท้องถิ่น 

 
คําสําคญั: กลยุทธ์การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to (1) study Strategy the for cultural 

tourism management of Maha Sarakham province (2) study the factors affecting 
strategy for cultural tourism management of Maha Sarakham province (3) offer the 
strategy for cultural tourism management of Maha Sarakham province. The 
quantitative study of a sample of 400 people, calculated by using Taro Yamane 
formula Questionnaires.  were used to collect the data. The statistics used for data 
analysis war percentage, mean, standard deviation, the hypothesis test by F-test and 
comparing the differences in pairs with Scheffe. And the relationship of variables with 
Pearson correlation coefficient. 

The research results showed that: 
 (1 )  the  cultural tourism management of Maha Sarakham province was in 
overall at high level and considered in each aspect from the high to low were  the 
networking creating, awareness promoting, marketing activities, cultural tourism 
management and the final rating was the measurement and evaluation.  

(2) the factors affecting cultural tourism management of Maha Sarakham 
province found that hypothesis testing on cultural tourism management of Maha 
Sarakham province classified by personal factors Include gender, age, marital status, 
education, occupation and monthly income had viewed the networking promotion 
and marketing creating, awareness, and the measurement and evaluation did not 
different 
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 ( 3)  The proposed  strategy for cultural tourism management of Maha 
Sarakham province found that strategy for cultural tourism management contribute 
to the enrichment of tourism were 1) Should develop the of tourism in the province 
by training youth and community representatives with cultural attractions To act as 
tour guides, tourist services quality. And a fascinating cultural tourism promotion 
knowledge. The historical archaeology naturalist value added by products of folk 
wisdom 2) strategy to raise the standard of facilities. By providing a tourist center and 
many of the available facilities. View a map Easily accessible tourist destination. 
Show us a sign credentials attractions and routes to destinations such as the railway 
station, bus station, hotels, restaurants, souvenir shops  3)  strategic marketing, 
advertising, publishing, promoting tourism continues as publishing brochures. Media's 
Electronics and through the website of the Tourism Authority of Thailand and 4) 
tourism development strategy with the involvement of the private sector. The 
sharing of tourism, culture and traditions and the program of cultural tourism which 
will be managed by local residents. 
 
Keywords: Strategy for Cultural Tourism Management of Maha Sarakham Province 
 

บทนํา 
 ในยุคปัจจุบัน จะปฏิเสธไม่ได้ว่า การแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความสําคัญในการนําเอา
วัฒนธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจําหน่ายเพื่อต้องการสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่กําลังมาแรง 
ในขณะนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือเป็น อุตสาหกรรมหน่ึงที่ได้นําเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย
เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป 
ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เย่ียมชมงานสถาปัตยกรรม และตลอดจน
สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศน้ัน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา 
รวมถึงการเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศ
น้ัน การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ประเทศไทยนับถือเป็นอีกหน่ึงในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม จะเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีมายาวนานของประเทศ การเปิดกว้างในการนับถือศาสนา ความ
หลากหลายทางชาติพันธ์ุ ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภาคพ้ืนถิ่น เกิด
การเปล่ียนแปลง ผสมผสาน หล่อหลอม พัฒนาตามกาลเวลา กระท่ังประยุกต์ร่วมกับวัฒนธรรมทั้ง
ข้างถิ่นและข้ามถ่ิน ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบ
สานผ่านกาลเวลามาอย่างมาในระยะเวลาอันยาวนาน ประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นประเทศหน่ึงที่เต็ม
ไป ด้ วย ต้นทุ นท างวัฒ นธรรม  (Cultural Capital) ที่ ไม่ ไ ด้ มี น้ อยก ว่าประ เทศ ใดๆ  ใน โลก 
การท่องเที่ยวโดยท่ัวไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงฤดูการ มีการลงทุนการจัดการที่สิ้นสุด แต่ในเรื่องกล
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ยุทธการจัดการเชิงวัฒนธรรม ได้มีการการจัดการให้เห็นคุณค่าหรือการสืบทอดแนวคิด การมองถึง
ความดีงาม ของชุมชน หรือกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นการล้อมรวม แนวคิดที่จะทําให้เกิด
เป้าประสงค์ เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ของชุมชน หรือกลุ่มคน ณ บริเวณน้ี ความแตกต่างระหว่างการ
มาเที่ยวทั่วไป การท่องเที่ยวทั่วไป จะเป็นการสร้างแบบจําลอง ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะ
เป็นการสร้างแบบตามความเป็นจริง พนวัติของการเปลี่ยนแปลง เชิงวัฒนธรรมที่เกิดมาต้ังแต่ด้ังเดิม 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีพ้ืนฐานในการจัดการ แล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ความย่ังยืน เพ่ือให้คนรุ่น
หลังได้มองเห็นคุณค่า ประเพณีอันดีงามสืบไป 

จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล
รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากขึ้น ทั้งน้ีการต่ืนตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของในแต่ละพ้ืนที่เป็นจุดกําเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังจะเห็น
ว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่ืนๆได้พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัด นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถนา
รายได้เข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปสําหรับจังหวัดมหาสารคามแล้ว การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับคนในจังหวัด ได้
เป็นอย่างมากอย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทาง
วัฒนธรรมของของจังหวัด มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน ดังน้ันงานวิจัยนี้จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน มหาสารคามเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหน่ึง มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม
หมุนเวียนไปใน แต่ละ ยุคสมัย ปัจจุบันนับเป็นเมืองศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน เน่ืองจาก
ชาวเมืองมีที่มาจากหลายชนเผ่า เช่น ชาวไทยพ้ืนเมืองที่พูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อ และชาวผู้ไทย 
ประชาชนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสาน
ทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นอีก หน่ึงจังหวัดที่ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย อาทิ เช่น 
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีออนซอนกลองยาว ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประเพณีบุญ
เบิกฟ้าและกาชาด  ประเพณีบุญพาข้าวลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธ์จัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือจะทําให้เป็นแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ของ จังหวัดมหาสารคาม กลยุทธ์เป็นแผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการที่มีความสําคัญ 
สําหรับ องค์การเพ่ือใช้ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (Schermer horn, 
2002:3) กลยุทธ์ช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรและดําเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  
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                                      วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม  
 3. เพ่ือเสนอกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมให้กับจังหวัด
มหาสารคาม 
 

วิธีการวิจัย 
 1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนร่วมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอ จํานวน 
26,095 คน 
   2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษา นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
ในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973 อ้างถึงใน 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544:140) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 % 
 

                                      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิธีการสร้าง

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
 1.1 ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูล

ในส่วนดังกล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามชนิดต่างๆ จากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในวิชาสถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 1.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

และสามารถวัดตัวแปรที่นิยามไว้ได้ 
       2. การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
  2.1 การตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการข้ันตอน  

           2.2 แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิทําการปรับปรุงแก้ไข แล้วนํามา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง 
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3. นําไปทดสอบ (Try Out) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง    
30 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ ,2543:123) และ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 
                                                 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือได้
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน 
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์,2543:42)  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test  (Independent Sample) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี เชฟเฟ่ 
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘ s Correlation Coefficient)  กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังน้ี 
 โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 
  0.00 – 0.29   หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 – 0.70   หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และเป็นเพศชาย จํานวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา มี
อายุ 36 – 59 ปี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุ18 – 25 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
10.0 อายุ ต้ังแต่ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสถานภาพโสด จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 
รองลงมา สถานภาพสมรส จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 สถานภาพหม้าย จํานวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.8 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
รองลงมา มีอาชีพรับราชการ จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 อาชีพเกษตรกร จํานวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.5 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.0 รองลงมา มีรายได้ มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีรายได้ 
10,001 - 15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการกําหนดกลยุทธ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัด
มหาสารคาม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า ระดับปัจจัยด้านการกําหนดกล
ยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ค่า S.D. เท่ากับ 0.69 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 - 4.57 ซึ่งสามารถเรียงลําดับ 
ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปน้ี 
 ลําดับที่ 1 จุดอ่อน   
 ลําดับที่ 2 จุดแข็ง   
 ลําดับที่ 3 อุปสรรค  
 ลําดับที่ 4 โอกาส   
 ด้านจุดแข็ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีจุดแข็ง สูงสุด คือ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี  รองลงมา 
คือ มีมีแหล่ง ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ที่หลากหลาย, ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ  และข้อที่มี
จุดแข็งอันดับสุดท้าย คือ จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่อยู่ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีสาน) ตามลําดับ 
 ด้านจุดอ่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านจุดอ่อน สูงสุด 
คือ ภายในจังหวัดยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบระเบียบ  รองลงมา คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านต่างๆภายในชุมชนส่วนใหญ่ในขณะนี้ต้องรอรับความช่วย จากส่วนกลางเท่าน้ัน ซึ่ง
ต้องใช้เวลานาน  และข้อที่มีผลด้านจุดอ่อนอันดับสุดท้าย คือ มีประชาชนภายในจังหวัดยังไม่ได้มี
ความรู้มากนักเก่ียวกับการหารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ตามลําดับ 
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 ด้านโอกาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านโอกาส สูงสุด คือ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน มีผู้คนสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวมาก
ขึ้น   รองลงมา คือ ภาครัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากย่ิงขึ้น , มีการโฆษณา 
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทําให้สามารถกระจายข้อมูลได้ในวงกว้าง ผู้คนรับรู้ได้มากขึ้น  และข้อที่มีผล
ด้านโอกาส อันดับสุดท้าย คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีความพร้อมมากข้ึน กับการบริการที่
มีคุณภาพ ตามลําดับ 
 ด้านอุปสรรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านอุปสรรค สูงสุด 
คือ มีการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นกับหลายๆจังหวัด รองลงมา คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถ
ป้องกัน   และข้อที่มีผลด้านอุปสรรค อันดับสุดท้าย คือ มีต้นทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมน้อย ไม่เพียงพอ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง และเกิดความเสื่อมโทรม เน่ืองจาก
ปัญหาสภาวะแวดล้อม ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า ระดับ
ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.32 - 4.41 ซึ่ง
สามารถเรียงลําดับ ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปน้ี 
 ลําดับที่ 1 การสืบสานวัฒนธรรม    
 ลําดับที่ 2 การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 ลําดับที่ 3 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  
 ลําดับที่ 4 การสนับสนุนจากภาครัฐ   
 ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้าน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสูงสุด คือ พัฒนาการจัดการด้านการรักษา สภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
และ มีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว ให้ พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนที่  รองลงมา คือ มีการกําหนด
เขตการใช้ ้ประโยชน์ พ้ืนที่ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีการแบ่ง เขตพ้ืนที่สงวน พ้ืนที่
นันทนาการ และพ้ืนที่พักอาศัย และข้อที่มีผลด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอันดับสุดท้ายคือ มีการ
กําหนดช่วงเวลาในการเข้าพ้ืนที่ ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล ตามลําดับ 
 ด้านการสืบสานวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านการสืบ
สานวัฒนธรรม สูงสุด คือ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบ
วินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รองลงมา คือ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครอง ที่
สังคมสืบทอดกันมา, ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท เกิดความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่
ดีงาม นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในจังหวัด และข้อที่มีผลด้านการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดับสุดท้าย คือ ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
อีกรุ่น ตามลําดับ 
 ด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผล
ด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน สูงสุด คือ มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านและ
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆไว้อย่างเป็นระบบซึ่งสามารถเป็นข้อมูลสืบค้นในการศึกษาเพ่ือสืบสาน
แก่คนรุ่นหลังต่อไป รองลงมา คือ มีการโดยส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและปลูกจิตสํานึก
พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ และ มีการส่งเสริมชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เข้มแข็งได้ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อที่มีผลด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดับสุดท้าย คือ 
มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
ตามลําดับ 
 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านการ
สร้างภาพลักษณ์ สูงสุด คือ มีการสร้างภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
โดดเด่นจนสามารถผูกพันกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม รองลงมา คือ มีการสร้างภาพลักษณ์ให้
นักท่องเที่ยวยอมรับและเห็นด้วย อันเป็นผลที่จะทําให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่ือถือได้  มีการ
ส่งเสริมชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้มแข็งได้ด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ,มีการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้า และข้อที่มีผลด้านการสร้างภาพลักษณ์
อันดับสุดท้าย คือ มีการสร้างภาพลักษณ์ด้าน การบริการและมีสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเที่ยว 
ตามลําดับ 
 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้าน
การสนับสนุนจากภาครัฐ สูงสุด คือ ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทาง
ท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่าง กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค รองลงมา คือ กระตุ้นการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น และส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และข้อที่มีผลด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อันดับสุดท้าย คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัด
มหาสารคาม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบว่า ระดับปัจจัยด้านกลยุทธ์การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ค่า S.D. เท่ากับ 
0.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลี ่ยอยู่ระหว่าง 4.31 - 4.41 ซึ ่งสามารถ
เรียงลําดับ ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปน้ี 
 ลําดับที่ 1 การสร้างเครือข่าย  (x̄ = 4.41, S.D. = 0.60)   
 ลําดับที่ 2 การสร้างจิตสํานึก  (x̄ = 4.39, S.D. = 0.60)    
 ลําดับที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (x̄ = 4.36, S.D. = 0.67)    
 ลําดับที่ 4 การวัดผลและประเมินผล  (x̄ = 4.31, S.D. = 0.64)    
 ด้านการสร้างเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านการสร้าง
เครือข่าย สูงสุด คือ มีมีเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน รองลงมา คือ มีเครือข่ายอาสาสมัครตํารวจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
ท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย และข้อที่มีผลด้านการสร้างเครือข่าย อันดับสุดท้าย คือ มีการสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมซึ่งกันและกัน และ มี
การสร้างปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืน กับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
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 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผล
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสูงสุด คือ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มความ
สนใจพิเศษและกลุ่มเฉพาะ รองลงมา คือ มีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ และข้อที่มีผลด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอันดับ
สุดท้าย คือ มีการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก ตามลําดับ 
 ด้านการสร้างจิตสํานึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านการสร้าง
จิตสํานึก สูงสุด คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ ระบุความรับผิดชอบ
ให้กับชุมชนอย่างชัดเจน รองลงมา คือ มีการสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้ใช้วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, มีการมอบหมายให้
ชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ทราบถึงบริบทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก
ย่ิงขึ้น และข้อที่มีผลด้านการสร้างจิตสํานึก อันดับสุดท้าย คือ มีการให้ชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ 
 ระดับปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีผลด้านการวัดผลและประเมินผลสูงสุด 
คือ มีการประเมินผลความก้าวหน้า ด้านการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รองลงมา คือ มีการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน มีการวัดผลความถูกต้องแต่
ละขั้นตอนของกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และข้อที่มีผลด้านการวัดผลและประเมินผล
อันดับสุดท้าย คือ มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน การจัดการ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีเพศต่างกัน มีกลยุทธ์การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
การตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีอายุต่างกัน มีกลยุทธ์การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ด้านการสร้าง
จิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสร้างเครือข่าย มีกลยุทธ์      
การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบคู่ใดที่มีมีกลยุทธ์การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตามสถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีสถานภาพต่างกัน มีกลยุทธ์
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมการตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีกล
ยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพื้นที่ 5 อําเภอที่มีอาชีพต่างกัน มีกลยุทธ์การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
การตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีกล
ยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการกําหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม กับกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า  ปัจจัยด้าน
การกําหนดกลยุทธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไป
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.420) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
การกําหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน) 
(r=.651) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) (r=.536) และปัจจัยด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทาง
เดียวกันในระดับสูงกับกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.854) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน (r=.813) สูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ (r=.763) การสืบสานวัฒนธรรม (r=.710) การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ (r=.690) และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว (r=.689) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากงานวิจัย เร่ือง กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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  1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม
พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลําดับได้ดังต่อไปน้ี 
  ลําดับที่ 1 การสร้างเครือข่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีข้อที่มีผลด้านการสร้าง
เครือข่าย อันดับสุดท้าย คือ มีการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัด    
อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมซึ่งกันและกันและมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั้งยืนกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ัน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่าย
กลุ่มและบุคคลน้ัน สามารถทําได้โดยการอบรม ศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการเรียนรู้ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีการส่ือสารในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมชน รวมท้ังเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ระหว่างการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์แหล่งความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นําไปใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
  ลําดับที่ 2 การสร้างจิตสํานึก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีผลด้านการสร้าง
จิตสํานึก อันดับสุดท้าย คือ มีการให้ชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การสร้างจิตสํานึกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควร
ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวและประชาชนทุกคนอนุรักษ์ ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว และให้ตระหนักว่าไม่ได้
เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่าน้ัน แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกๆ 
คน ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและในฐานะนักท่องเที่ยวที่ควรมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ลําดับที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีผลด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอันดับสุดท้าย คือ มีการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
กระแสหลัก ดังน้ัน การกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวน้ัน สามารถทําได้โดยจัดให้มีศูนย์บริการ
การท่องเที่ยว และสามารถใช้บริการได้สะดวก มีแผนท่ีแสดงข้อมูล มีป้ายแสดงแผนผังข้อมูลประจํา
แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ํา 

 ลําดับที่ 4 การวัดผลและประเมินผล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีผลด้านการ
วัดผลและประเมินผลอันดับสุดท้าย คือ มีการวัดผลและประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
การจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังน้ัน หน่วยงาน ชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้องในการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงควรให้ความใส่ใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการประเมินการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามท่ีกําหนดไว้ ซึ่งบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ยังได้
กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่ประ
จ้าไปยังท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือช่ืนชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืน ทั้งน้ีจะต้อง
เคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งตรึงใจใน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้ันให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถ่ินผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมก็ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน และได้ระบุ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี 4 ประการ คือ 1.เป็นการท่องเที่ยวที่มี
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การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับความสําคัญ คุณค่า ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากร
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวน้ัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ นักท่องเที่ยวในการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์
ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
2.เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนท้องถ่ินให้เกิด ความรัก หวงแหน 
รักษาและดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของ ตนด้วย และได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริการนําเที่ยว การ
ให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก และการขายสินค้าที่ระลึกเป็นต้น 3.เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน วัฒนธรรมและได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ4.เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านหรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้ง เคารพในวัฒนธรรม ศักด์ิศรี
และผู้คนของตนเองด้วย 
  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มหาสารคาม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ด้านการสร้างจิตสํานึก และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลดา แสนคําเรือง 
(2556:บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวในจังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลและทุกประสบการณ์การท่องเท่ียวในจังหวัดเลยที่แตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลยแตกต่างกัน สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติส่วนใหญ่มี ความสัมพันธ์ ยกเว้น อ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่การเกษตรแต่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่ ยกเว้น อาหารพ้ืนบ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กบการตัดสินใจเลือกเดินทาง  ั 
ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ณ ระดับนัยสําคัญทาสถิติ 0.05 

 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมให้กับจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย ต้ังอยู่ตรง
กึ่งกลางของภาคและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสาน เป็นเมืองเก่าแก่ เดิมช่ือว่าเมืองจําปาศรี 
และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ปรางค์กู่บ้านเขวา วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) 
พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พระ
บรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน หมู่บ้านหัตถกรรม
บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่บ้านป้ันหม้อ ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ วนอุทยานโกสัมพี อ่างเก็บนํ้าหนองแวง 
อ่างเก็บนํ้าห้วยแอ่ง แก่งเลิงจาน บึงกุย บึงบอน อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย หอเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามจึง
เน้นไปทางแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ดังน้ันกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
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นําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าทางการท่องเที่ยว คือ 1) ควรพัฒนาด้านบริการของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 
โดยการ จัดอบรมเยาวชนและตัวแทนชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือทําหน้าที่มัคคุเทศก์
บริการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และสร้างความน่าสนใจของแหล่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสร้างเสริม
ความรู้ ประวัติศาสตร์โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2) กลยุทธ์การยกระดับมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยจัดให้มีศูนย์บริการ
การท่องเที่ยวหลายแห่งและสามารถใช้บริการได้สะดวก มีแผนที่แสดงข้อมูล สามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก มีป้ายแสดงแผนผัง ข้อมูลประจําแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น  3) กลยุทธ์การสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการโฆษณาเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง เช่น การเผยแพร่ผ่านแผ่น
พับ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ และผ่านทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น และ4)    
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของภาคเอกชน มีการร่วมกันของการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการ
โดยท้องถิ่น ซึ่งมณีวรรณ ชาตวนิช (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี พบว่า ตลาดพลู เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันมาก
ที่สุด เส้นทางท่องเที่ยวที่ทดลองท้ังสองเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางแบบเดินทางเดียว โดยยึดหลักในเรื่อง
ของในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในเชิงวัฒนธรรม ผู้ วิจัยได้จัดทําแผนที่สําหรับการ
ท่องเที่ยวโดย การกําหนดจุดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจลงไปในแผนที่เพ่ือง่ายต่อการเลือกที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวในตลาดพลู การท่องเที่ยวในรูปแบบน้ีเป็นแนวความคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเดิน
เท้า (Walking Street) ซึ่งในการ จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ได้น้ันจําเป็นจะต้องมีการร่วมมือ
กันของทุกฝ่ายจึงจะสามารถประสบความ สําเร็จได้อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวโดย
ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจ เช่นการใช้สื่อในการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ี 
  1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้
ประชาชนรักษา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และความสวยงาม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต 
เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการโฆษณา และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
เผยแพร่ผ่านแผ่นพับ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น       
  3. ประชาชนในพ้ืนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัตถุดิบในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าเพ่ือเป็นของที่ระลึก เช่น การผลิตเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน การทํา
เคร่ืองเบญจรงค์ เป็นต้น 
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  4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ควรมีการปรับปรุง
กลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมาตรการในการรับมือ
หรือแก้ปัญหาในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว  
  5. จัดอบรมเยาวชนและตัวแทนชุมชนที่มีสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือทําหน้าที่
มัคคุเทศก์บริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

                    
                                    กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่างย่ิง 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานกรรมการท่ี
ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและแก้ไข
ข้อบกพร่องมาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 
          ขอขอบคุณ นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม ในเขตพ้ืนที่ 5 อําเภอ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
         คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยคือ ผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน       
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ และการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกเครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าร้อยละ การหาค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-test, 
one–way ANOVA และ Simple Regression  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญา อาชีพรับจ้าง รายได้ต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
แตกต่างกัน ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านประเภทของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แตกต่างกัน 
  
คําสําคญั: ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 The research project entitled “Factors influencing the purchase decision to 
community products; case study: Processed Agricultural Products (Butter Coated 
Banana) Community Enterprise, Nakhonpathom province” aims to 1) study 
demographical, marketing mix, and behavioral factors influencing consideration of 
consumers to purchase community products from the entrepreneurs and 2) study the 
relationship of demographical, marketing mix, and behavioral factors influencing 
consideration of entrepreneurs to purchase community products. The researcher uses 
stratified sampling and convenience sampling to get 400 consumers as research 
sampled groups. To design the research survey form, several quantitative research 
instruments utilized to describe the research finding, such as percentage, max-min, 
mean, standard deviation, and inferential statistics. The hypothesis testing is done by 
t-test, one-way ANOVA and simple regression. 

According to the research finding, 55.3% of sampled groups or 221 people are 
females living in Nakhonphathom Province area. 33.5% or 134 people are between  31 
and 40 years old. 63.3% or 253 people graduated university degree. 32.5% or 130 
people are freelancers. 25.5% or 102 people earn between 15,001 and 20,000 THB per 
month. Regarding to the hypothesis testing, factor of marketing mix on products, prices 
and promotions can differently influence the consideration of consumers to the 
purchase decision to community products; case study: Processed Agricultural Products 
(Butter Coated Banana) Community Enterprise, Nakhonpathom province. Also, 
behavioral factor on different product categories and purchase cost can influence the 
consideration of consumers to the purchase decision to community products; case 
study: Processed Agricultural Products (Butter Coated Banana) Community Enterprise, 
Nakhonpathom province.  
 
Keywords: Consumer, Community Product, Community Enterprise, Product 
Development, Purchase Decision  
 

บทนํา 
ในปัจจุบันแผนแม่บทเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งได้

จัดทําขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8-10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์อย่างกว้างขวางในทุก
ระดับ ต้ังแต่ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
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ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  

ธุรกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) หรือธุรกิจระดับรากหญ้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐได้
กําหนดขึ้นเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพของเกษตรกรให้สูงขึ้นและส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพาการนําเข้า อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืนของ
ประเทศ ทั้งน้ีนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจในระดับรากหญ้าและสอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันน้ันมีนโยบายและโครงการที่เก่ียวข้องหลายประการแต่ที่
เห็นชัด คือ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ที่นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน (ตําบล) ช่วยสานฝันธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้และสร้าง
ความเจริญแก่ท้องถิ่นนับเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งในปัจจุบันที่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีความจําเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เป็นพลังสําคัญ
ต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ดังน้ันรัฐบาลจึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาโดยการหาทางกระจาย
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีการกระจายตัวและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันในท้องถิ่นต่างๆ 
ให้มีความหลากหลายสามารถซื้อหาสินค้าทั่วไปโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปในแหล่งผลิตและเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค (ไพฑูรย์ เจตธํารงชัย. 2546: 16)  

ผลการคัดสรรดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ ใน
จังหวัดนครปฐมที่มีคุณภาพ ยังมีจํานวนไม่มาก ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จําเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้นํากลุ่มอาชีพ และสมาชิก ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าด้วยส่วนหนึ่ง 
การดําเนินงาน จะประสบความสําเร็จและนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความม่ันคงได้ในที่สุด 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อการขายสินค้าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนของผู้ประกอบการ ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ชอบความจําเจ โดยเฉพาะในยุคของ
ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงมากย่ิงข้ึน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที่ต้อง
เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน ผนวกกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ผู้ประกอบการด้วย 
 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” เข้ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ และเพ่ือเป็นการพัฒนาการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ ให้มี
ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม เพ่ือนําผลท่ีได้
จากการศึกษาใช้เป็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสําหรับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ในจังหวัดนครปฐม และเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอ่ืนที่ยังไม่ประสบ
ความสําเร็จให้สามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 
 
                                            วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ
การศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวข้อง และเว็บไซต์อ่ืนๆ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในช่วงพฤษภาคม 2558 โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบายและแนะนําวิธีการ
ตอบแบบสอบถามแล้วรอเก็บแบบสอบถามเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรผู้บริโภคและผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการคํานวณ
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane: 1967) 
กรณีไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5% คํานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ 385 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
การแบ่งเขตพ้ืนที่ตามอําเภอออกเป็น 7 กลุ่ม ตามจํานวนอําเภอในจังหวัดนครปฐม คือ เมืองนครปฐม 
สามพราน นครชัยศรี บางเลน กําแพงแสน ดอนตูม และพุทธมณฑล จากน้ันคํานวณหาสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดยหาสัดส่วนจากจํานวนตัวอย่างที่ต้องการหาด้วยจํานวนอําเภอในจังหวัด
นครปฐม ได้กลุ่มละ 60 ตัวอย่าง และแจกแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จํานวน 424 ชุดแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี    
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม  
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 424 ฉบับ ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 424 ฉบับ มี
แบบสอบถามสมบูรณ์ 400 ฉบับ และแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 24 ฉบับ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้ง 
400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 
อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปีจํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 อาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รายได้ต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  

สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่นําไปสู่การกําหนดกรอบแนวความคิด การ
ตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุม่วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปร

รูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ   - อายุ 
- ระดับการศึกษา  - อาชีพ 
- รายได้ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร ์
- ประเภทของสินค้า - เหตุผล 
- กลุ่มอ้างอิง  - ค่าใช้จ่าย 
- ช่วงเวลา  - ความถ่ี 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูป
กล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์
แปรรูปกล้วยหอมอบเนย  
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัด จากการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ซื้อเพ่ือรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 50.0 บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือตนเอง ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซื้อสินค้าคือ  201-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3 ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า คือช่วงเวลา 
18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.5 
ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ความถ่ี 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.5  

 
การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา              
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมท่ีแตกต่างกัน 
ตารางที่ 1   ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ  

t-test 
(n=400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

เพศ    0.416 0.678 
ชาย 179 3.5419 .98994   
หญิง 221 3.5023 .89252   

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศและผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างเพศและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า การทดสอบค่า t-test ให้ค่า Sig. (2-tailed) 
= 0.678 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สมมติฐานท่ี 2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา                
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ 

one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 3.761 .752 .856 .511 
ภายในกลุ่ม 394 346.079 .878   

รวม 399 349.840    
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.511 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมท่ีแตกต่างกัน 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้วยสถิติ one-way ANOVA 

(n=400) 
ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 2.859 .572 .649 .662 
ภายในกลุ่ม 394 346.981 .881   

รวม 399 349.840    

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.662 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า 
ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ไม่แตกต่าง กัน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา    
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ 

one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 7.264 1.453 1.671 .141 
ภายในกลุ่ม 394 342.576 .869   
รวม 399 349.840    

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.141 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 5 รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมท่ีแตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ

one-way ANOVA 
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(n=400) 
ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 4.557 .911 1.040 .394 
ภายในกลุ่ม 394 345.283 .876   
รวม 399 349.840    

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.394 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 
 
 

ตารางที่ 6  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ Simple Regression 

(n=400) 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

 ค่าคงที่ 4.420 .364  12.137 .000 
ผลิตภัณฑ์ -.193 .090 -.108 -2.158 .032* 

R = .108a, R Square = .012, Adjusted R Square = .009, Std. Error of the Estimate = .897 
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ Simple Regression พบว่า มี
ค่า Sig. = 0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 

ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคาและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ Simple Regression 
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(n=400) 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

 ค่าคงที่ 4.478 416  10.768 .000 
ราคา -.198 .098 .101 -2.026 .043* 

R = .101a, R Square = .010, Adjusted R Square = .008, Std. Error of the Estimate = .898 
จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดด้านราคาและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ Simple Regression พบว่า มีค่า 
Sig. = 0.043 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย 
จังหวัดนครปฐม 
ตารางที่ 8  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสถานท่ีและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ 
Simple Regression 

(n=400) 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

 ค่าคงที่ 3.169 .339  9.360 .000 

ช่องทางการ
จัดจําหน่าย 

.088 .084 .052 1.046 .296 

R = .52a, R Square = .003, Adjusted R Square = .000, Std. Error of the Estimate = .936 
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ Simple 
Regression พบว่า มีค่า Sig. = 0.296 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย 
จังหวัดนครปฐม 

ตารางที่ 9  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ส่งเสริมทางการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ Simple 
Regression 

(n=400) 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

 ค่าคงที่ 4.420 .364  12.137 .000 

ส่งเสริม
การตลาด 

-.193 .090 -.108 -2.158 .032* 

R = .108a, R Square = .012, Adjusted R Square = .009, Std. Error of the Estimate = .897 
จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้วยสถิติ Simple Regression พบว่า มีค่า Sig. = 0.897 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านประเภทสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อ            
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย 
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านประเภทของสินค้าและ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4 15.471 3.868 4.286 0.002* 
ภายในกลุ่ม 395 348.369 0.882   

รวม 399 363.840    
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 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านประเภท
สินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ประเภทของสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 11 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบ
เนย จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ตารางที่ 11  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อ

สินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.172 3 1.057 1.208 .307 
ภายในกลุ่ม 346.668 396 .875   

รวม 349.840 399    

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านเหตุผลและ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.307 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่า เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 สมมติฐานท่ี 12 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้า  ที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปร
รูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 12   ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกซื้อสินค้าสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way 
ANOVA 

(n=400) 
ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .330 3 .110 .125 .945 
ภายในกลุ่ม 349.510 396 .883   

รวม 349.840 399    

 จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0. 945 ซึ่ง
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มากกว่า 0.05 แสดงว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 13 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอม
อบเนย จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ตารางที่ 13  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือก

ซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.949 1.650 2.756 .042* 
ภายในกลุ่ม 396 237.011 .599   
รวม 399 241.960    

 จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 
0.042 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 14 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย 
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ตารางที่ 14   ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านช่วงเวลาในการเลือก

ซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way ANOVA 
(n=400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 3.809 1.270 1.453 .227 
ภายในกลุ่ม 396 346.031 .874   
รวม 399 349.840    

 จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านช่วงเวลาใน
การเลือกซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. 
= 0.227   ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 15 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบ
เนย จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ตารางที่ 15  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านความถี่ในการเลือกซื้อ
สินค้าและการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ชุมชนด้วยสถิติ one-way ANOVA 

(n=400) 
ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.535 .512 .582 .627 
ภายในกลุ่ม 396 348.305 .880   
รวม 399 349.840    

 

จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ความถี่ในการ
เลือกซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 
0.627 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 แนวโน้มในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปร
รูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม พบว่า แนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม ที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเริ่มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม  อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ศึกษา
เก่ียวกับการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่ง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการท่ี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะขายได้และเป็นที่ยอมรับได้น้ัน นอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ยังต้องสร้างความ
แตกต่าง และความน่าเช่ือถือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และเหมาะสมกับเงินที่เสียไป 
อีกทั้งผู้บริโภคเองยังมีความต้องการที่เหนือกว่าร้านอ่ืนๆ เช่น ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด แลก แจก แถม 
รวมถึง พนักงานเองจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษา
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เร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านประเภทของสินค้า และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากสินค้าชุมชน มี
ความหลายประเภท เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพรต่างๆ ทําให้การเลือกซื้อไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน ซื้อเป็นของของฝากก็จะเลือกซื้อของที่ระลึก ซื้อเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ทําให้มี
การตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับ นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จําหน่าย เอส.บี. ดีไซน์ สแควร์ 
ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ใช้บริการมีพฤติการณ์การใช้จ่ายต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าในร้านศูนย์จําหน่าย เอส.บี. ดีไซน์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านเหตุผล บุคคลที่มีอิทธิพล เวลา และความที่ในการเลือกซื้อสินคา้
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong and Kotler (2009) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้น
ต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการตัวเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกัน 
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีวิวิทยา เกิดจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิว
กระหาย ความต้องการทางจิตวิทยา เกิดจากความต้องการการยอมรับ การยกย่อง หรือการเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน 

งานวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และหน่วยงาน
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนทางการตลาด กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพ 
  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครัง้นี ้   
  1. ด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด    
ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมน้ันอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน จึงควรที่จะผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพ สร้างความแตกต่าง มีการพัฒนาตราสินค้าเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการพัฒนาประเภทและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถผลิตได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
ตลอดจนถึงวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  

2. ด้านราคา ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาในภาพรวมนั้นอยู่ใน
ระดับมาก ดังน้ัน ควรต้ังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เพราะผู้บริโภคคํานึงถึงความ
เหมาะสมของราคา หากต้ังราคาให้ตํ่าไม่ได้ก็ควรท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือให้
ผู้ริโภคเห็นถึงประโยชน์ความแตกต่าง และมีคุณค่าเพ่ิมขึ้น  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรมีการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก
ช่องทางการจัดจําหน่าย และเพ่ิมช่องทางให้มากย่ิงขึ้น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีการรวมกลุ่มกัน
และจัดสถานที่สําหรับจําหน่ายสินค้าของกลุ่ม ซึ่งจะทําให้เกิดอํานาจต่อรองในการจําหน่าย 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในภาพรวมน้ันอยู่ในระดับมาก ดังน้ันควรมีพนักงานให้คําแนะนําสินค้า เพ่ือให้ลูกค้า
ทราบถึงคุณประโยชน์และความแตกต่างของสินค้า และกระตุ้นการทดลองบริโภคให้กับลูกค้า อีกทั้ง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

การวิจัยในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐมเท่าน้ัน ในโอกาสต่อไปควรศึกษาแบบเจาะลึก
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคเก่ียวกับระดับความสําคัญของปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ
ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี       
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน จํานวน  385 คน ทําการคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.90  แบบสอบถามคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 และ
แบบสอบถามความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน มีค่าความเช่ือมั่น 0.80 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านตําแหน่งในตลาด ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์  ด้านการให้คําแนะนํา      
ด้านราคา และด้านการติดต่อลูกค้า ตามลําดับ ส่วนด้านการขับเคลื่อนทางสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากน้อย ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้านความไว้วางใจด้านการตอบสนองลูกค้า 
และด้านความใส่ใจลูกค้า ตามลําดับ  ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขต
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ และด้านการซื้อซ้ํา ตามลําดับ  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออม
สินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ ด้านการติดต่อลูกค้า ด้านตําแหน่ง
ในตลาด และด้านการให้คําแนะนํา มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง ส่วนด้านการขับเคลื่อน
ทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างตํ่า และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของ
ธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางทุกด้าน 
 
คําสําคญั: ภาพลักษณ์,  คุณภาพบริการ,  ความจงรักภักดี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to examined the brand images and 

service quality of Government Saving Bank in Suratthani Area, to studied the 
customer’s loyalty of Government Saving Bank in Suratthani Area, to explored the 
relationship between brand images with customer’s loyalty of Government Saving Bank 
in Suratthani Area, and to studied the relationship between service quality with 
customer’s loyalty of Government Saving Bank in Suratthani Area. The samplings were 
385 customers which earned from Cluster Sampling Method. The tools were 3 set of 
questionnaires divided to brand images questionnaire with a reliability of 0.90, service 
quality questionnaire with a reliability of 0 . 9 5 , and customer’s loyalty questionnaire 
with a reliability of 0.80. Data analysis was used Frequency, Mean, Percentage, Standard 
Deviation, and Spearman Correlation Coefficient.   

 
 The overall of brand images level of Government Saving Bank in Suratthani 

Area was high. Considered each side was all at high level as following; social 
mobilization, position in the market, public relationship, providing guidance, price, and 
customers contact. The overall of service quality of Government Saving Bank in 
Suratthani Area was high. Considered each side was all at high level as following; 
concrescence of service, providing reassurance to customers, trust of the customer 
response, and customers care. The overall of customer’s loyalty of Government Saving 
Bank in Suratthani Area was high.  Considered each side was all at high level as 
following; word of mouth and repeated purchase behavior. The overall of the 
relationship between brand images with customer’s loyalty of Government Saving Bank 
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in Suratthani Area was moderate positive relationship. Considered each side as 
following; price, public relationship, customers contact, position in the market, and 
providing guidance were moderate positive relationship. For social mobilization was 
low positive relationship. The overall of the relationship between service quality with 
customer’s loyalty of Government Saving Bank in Suratthani Area was moderate 
positive relationship. Considered each side was all at moderate positive relationship.   
 
Keywords: images, service quality, loyalty 
 

บทนํา 
ในการดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการทุกประเภทต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง มีผล

ทําให้ธุรกิจประเภทต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจด้านการบริการ ต้องพยายามพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด อันจะนําไปสู่ความภักดีต่อธุรกิจต่อไป 
(รังสิตรา สังข์อร่าม, 2550) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการซึ่งต้องอาศัยช่ือเสียง  ด้านความน่าเช่ือถือ    
เป็นฐานสําคัญในการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังเช่นธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร (ภัทราวดี 
ธนาจินดากุล, 2555 )  ทําให้ธนาคารต้องยกระดับการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ยังคงมุ่งเน้นใน
เร่ืองการปรับกลยุทธ์การดําเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบงาน
กํากับดูแลกิจการและหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการ
บริการด้านต่างๆ แบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา      
โดยปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจธนาคารได้อย่างดี ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือความภักดีและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค (อภิชาติ สัคคมรรคกุล, 2552 )  

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ของประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ดําเนินงานภายใต้กรอบและแนวนโยบายภาครัฐ (ธนาคารออมสิน, 2558)  
เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลนํามาใช้สนองนโยบายจากการที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ  ซึ่งธนาคาร  
ออมสินไม่ได้หยุดที่บทบาทธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องการขยายฐานลูกค้าไปสู่
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ จึงมุ่งมั่นสร้างเอกลักษณ์องค์กรให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ทันสมัยและมีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร (นราวดี เกตุนาค, 2554) โดยในปี พ.ศ. 2549 ธนาคารออมสิน ได้บรรจุแผนการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของธนาคารเข้าไปไว้ในแผนวิสาหกิจ โดยเน้นในการปรับบทบาทองค์กรให้มีความ
เป็นสากลมากขึ้น ลดภาพลักษณ์ของการเป็นธนาคารของรัฐ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้มี
ความทันสมัยครบวงจรในรูปแบบของเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการให้บริการในระดับ  รากหญ้าที่มี
ส่วนในการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการนํา
ระบบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดขั้นตอนการ
ให้บริการที่มีความสลับซับซ้อนลง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวต่อการ
ติดต่อขอรับบริการ ตลอดจนเพ่ิมจุดการให้บริการนอกสถานที่ ปรับปรุงอาคารสํานักงานสาขา        
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ให้มีรูปแบบและสีสันที่ดูทันสมัยสะอาดตา ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ 
และมุ่งเน้นในการปลุกจิตสํานึกให้พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจและเกิดความประทับใจต่อลูกค้า
และผู้พบเห็น (อนุรักษ์ นักจารย์, 2550)  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการของธนาคาร               
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
และการเลือกใช้บริการของลูกค้า ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสินในเขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี  เพ่ือนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาภาพลักษณ์และคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในการดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดี      

ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดี 

ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี      

ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัด         สุ

ราษฎร์ธานี  ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน  ผู้วิจัยจึงคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Cochran 
(อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550 : 154-155) สามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้ 385 คน ทําการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการแบ่งกลุ่มประชากรตามพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วแบ่งกลุ่มธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  จับฉลากเลือกธนาคารออมสินกลุ่มละ      
1 สาขา เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม  แล้วเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในแต่ละสาขา
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ให้ครบตามจํานวนที่
กําหนด สาขาละ 77 คน โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มดังน้ี 
     กลุ่มที่ 1 ธนาคารออมสินสาขาพระแสง 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

672 

   กลุ่มที ่2 ธนาคารออมสินสาขาสุราษฎร์ธานี 
   กลุ่มที่ 3 ธนาคารออมสินสาขาเวียงสระ 
   กลุ่มที ่4 ธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิม 
   กลุ่มที่ 5 ธนาคารออมสินสาขาเซนทรัลเฟสติวัล เกาะสมุย 

2. ขั้นตอนการวิจัย 
2.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วนําผลการศึกษา

มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีลักษณะเป็นการสํารวจรายการ ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือน และบริการที่ใช้กับธนาคาร 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี จํานวน  6 ด้าน  คือ ด้านการติดต่อ ด้านการให้คําแนะนํา ด้านการขับเคลื่อน ด้าน
ตําแหน่งในตลาด  ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม และ ด้านราคา โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 
(Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 5 ด้าน  คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  ด้านความไว้วางใจ    
ด้านการตอบสนองลูกค้า  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  และด้านความใส่ใจลูกค้า โดยมีลักษณะ
เป็นคําถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 2 ด้าน  คือ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ  และด้านการซื้อซ้ํา โดยมี
ลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

   2.2 นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา นําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอน
สุดท้าย  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อ
คําถามโดยให้คะแนน  โดยคัดเลือกข้อความท่ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.66 ขึ้นไปมาใช้  

    2.3 นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษา ฯ ไปทดลองใช้ 
(Try out)  กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 30 คน  เพ่ือหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค           
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557 : 159)  โดยแบบสอบถามภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  มคี่าความเช่ือมั่น 0.90  แบบสอบถามคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีค่าความเช่ือมั่น 0.95  และแบบสอบถามความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีค่าความเช่ือมั่น 0.80 
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   2.4 นําแบบสอบถามท่ีได้หาค่าความเช่ือมั่น มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์     
แล้วนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
จนครบจํานวนที่กําหนดไว้  

3.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมา

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังน้ี 
  3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เลือกตอบ  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
  3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี  ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
โดยการแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 90-92) 
           คะแนนเฉล่ีย  4.20 – 5.00  หมายถึง   มีภาพลักษณ์ระดับมากที่สุด       
      คะแนนเฉล่ีย  3.40 – 4.19  หมายถึง   มีภาพลักษณ์ระดับมาก 
            คะแนนเฉล่ีย  2.60 – 3.39  หมายถึง   มีภาพลักษณ์ระดับปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย  1.80 – 2.59  หมายถึง   มีภาพลักษณ์ระดับน้อย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.79  หมายถึง   มีภาพลักษณ์ระดับน้อยที่สุด 
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation)  โดยการแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 
90-92) 
           คะแนนเฉล่ีย  4.20 – 5.00  หมายถึง   มีคณุภาพบริการระดับมากที่สุด
            คะแนนเฉล่ีย  3.40 – 4.19  หมายถึง   มีคณุภาพบริการระดับมาก 
            คะแนนเฉล่ีย  2.60 – 3.39  หมายถึง   มีคณุภาพบริการระดับปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย  1.80 – 2.59  หมายถึง   มีคณุภาพบริการระดับน้อย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.79  หมายถึง   มีคณุภาพบริการระดับน้อยที่สุด 
  3.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารออมสินใน
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยการแปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 90-92) 
           คะแนนเฉล่ีย  4.20 – 5.00  หมายถึง   มีความจงรักภักดีระดับมากที่สุด
            คะแนนเฉล่ีย  3.40 – 4.19  หมายถึง   มีความจงรักภักดีระดับมาก 
            คะแนนเฉล่ีย  2.60 – 3.39  หมายถึง   มีความจงรักภักดีระดับปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย  1.80 – 2.59  หมายถึง   มีความจงรักภักดีระดับน้อย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.79  หมายถึง   มีความจงรักภักดีระดับน้อยที่สุด 
        3.5. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัด  
สุราษฎร์ธานีโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน  (Spearman rank correlation 
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coefficient)  โดยเกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 144) 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61 – .80 มีความสัมพันธ์กันในระดับ 
                   ค่อนข้างสูง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41 – .60  มีความสัมพันธ์กันในระดับ 
                   ปานกลาง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .21 – .40 มีความสัมพันธ์กันในระดับ 
                   ค่อนข้างตํ่า 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าตํ่ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีขอ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน X  S.D. ระดับภาพลักษณ์ 

1.  ด้านการติดต่อลูกค้า 4.02 0.51 มาก 
2.  ด้านการให้คําแนะนํา 4.09 0.54 มาก 
3.  ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ 4.10 0.51 มาก 
4.  ด้านตําแหน่งในตลาด 4.12 0.52 มาก 
5.  ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม 4.27 0.58 มากที่สุด 
6.  ด้านราคา 4.08 0.50 มาก 

รวม 4.12 0.42 มาก 
 
 จากตารางที่ 1  ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านตําแหน่งในตลาด ด้านการขับเคล่ือนประชาสัมพันธ์  ด้านการให้คําแนะนํา 
ด้านราคา และด้านการติดต่อลูกค้า ตามลําดับ  ส่วนด้านการขับเคลื่อนทางสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 
คุณภาพบริการของธนาคารออมสิน X  S.D. ระดับบริการ 

1.  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.16 0.54 มาก 
2.  ด้านความไว้วางใจ 4.09 0.47 มาก 
3.  ด้านการตอบสนองลูกค้า 4.09 0.56 มาก 
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4.  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 4.15 0.58 มาก 
5.  ด้านความใส่ใจลูกค้า 4.08 0.53 มาก 

รวม 4.11 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 ระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากน้อย ได้แก่  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้านความไว้วางใจ
ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน X  S.D. 
ระดับความ
จงรักภักดี 

1.  ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ 4.01 0.55 มาก 
2.  ด้านการซื้อซ้ํา 3.99 0.64 มาก 

รวม 4.00 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ  และด้านการซื้อซ้ํา ตามลําดับ 
  
ตารางที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

ความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน
กับ 

ความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ r p-value ระดับ 
ด้านการติดต่อลูกค้า 0.50 0.00** ปานกลาง 
ด้านการให้คําแนะนํา 0.48 0.00** ปานกลาง 
ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ 0.52 0.00** ปานกลาง 
ด้านตําแหน่งในตลาด 0.50 0.00** ปานกลาง 
ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม 0.34 0.00** ค่อนข้างตํ่า 
ด้านราคา 0.55 0.00** ปานกลาง 

รวม 0.60 0.00** ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี       
ด้านราคา  ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์  ด้านการติดต่อลูกค้า ด้านตําแหน่งในตลาด และด้าน
การให้คําแนะนํา มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
ส่วนด้านการขับเคลื่อนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่  5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ความสัมพันธ์คุณภาพบริการของธนาคาร ความจงรักภักดี 
ออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ r p-value ระดับ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.48 0.00** ปานกลาง 
ด้านความไว้วางใจ 0.51 0.00** ปานกลาง 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 0.46 0.00** ปานกลาง 
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 0.48 0.00** ปานกลาง 
ด้านความใส่ใจลูกค้า 0.59 0.00** ปานกลาง 

รวม 0.59 0.00** ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสินกับความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์  คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม ด้านตําแหน่งในตลาด ด้านการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์         
ด้านการให้คําแนะนํา ด้านราคา และด้านการติดต่อลูกค้า ตามลําดับ  ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจาก
ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ดําเนินงานภายใต้กรอบและ
แนวนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการออม
ของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  ภาพความรับรู้
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ธนาคารออมสินของสังคมไทย  คือ ความเป็นธนาคารที่ส่งเสริมการออม ตลอดจนมีส่วนสําคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในฐานะเคร่ืองมือทางการคลัง จึงส่งผลให้จึง
ส่งผลให้ธนาคารออมสินมีภาพลักษณ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเขมกร เข็มน้อย 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริหารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรของธนาคารออมสิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของนราวดี เกตุนาค (2554) ได้ศึกษาเรื่อง   
การรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการสํานักพหลโยธิน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านนโยบายการดําเนินงานมากที่สุด   

2.ระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากน้อย ได้แก่  
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้านความไว้วางใจด้านการ
ตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า ตามลําดับ ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจากธนาคารออมสิน    
ดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 
และการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่สะท้อนถึงหลักการสําคัญ  มีการให้บริการในทุก
ระดับ ซึ่งได้สร้างความรู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง โดยลักษณะโดดเด่นใน
การให้บริการของธนาคารออมสินคือการกระจายให้บริการลงไปยังผู้ฝากรายย่อยทั้งที่อยู่ในเมืองและ
ในชนบท รูปแบบของการกระจายให้บริการไม่จํากัดอยู่เฉพาะแต่การเปิดสํานักงานสาขา แต่ธนาคาร
ออมสินยังอาศัยช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือขยายช่องทางการให้บริการไปให้ทั่วถึงย่ิงขึ้น มีรูปแบบ
การให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจร เพ่ือรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย จึงส่งซึ่งส่งผลให้คุณภาพการให้บริการของธนาคารออม
สินอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพการให้บริการลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาวัชรพล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ 
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจต่อลูกค้าและการเอา
ใจใส่  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญภิษา สถิตธีรานนท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 
ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังคุณภาพบริการของผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ผู้รับบริการให้ความสําคัญอยู่ในด้านบริการที่นําเสนอมากที่สุด และ
ให้ความสําคัญในด้านลักษณะด้านนวัตกรรมน้อยที่สุด การรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผู้รับบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการให้ความสําคัญในด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการมากที่สุด และให้ความสําคัญในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าน้อยที่สุด   

3. ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
น้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ  และด้านการซื้อซ้ํา ตามลําดับ ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจาก
ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ดําเนินงานโดยตระหนักถึง
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ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดกลไกและระบบการบริหาร
จัดการที่ดี  นําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเช่ือถือ สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
อย่างย่ังยืน  ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินมีความเช่ือถือในกระบวนการดําเนินงานและความมั่นคงของ
ธนาคาร จึงทําให้มีความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
จินดาลักษณ์ เกียรติเจริญ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาป่ินเกล้า ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มี
ต่อธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาป่ินเกล้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายละเอียดเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทัศนคติ ถัดมาคือด้านพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพ็ญภิษา สถิตธีรานนท์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้รับบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ความภักดี
ของผู้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้รับบริการให้
ความสําคัญอยู่ในด้านทัศนคติมีต่อพฤติกรรมการบอกต่อมากที่สุดและให้ความสําคัญในด้านทัศนคติที่
มีต่อความอ่อนไหวต่อราคาน้อยที่สุด  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านราคา ด้านการขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธ์  ด้านการติดต่อลูกค้า ด้านตําแหน่งในตลาด และด้านการให้คําแนะนํา มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลาง ส่วนด้านการขับเคลื่อนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างตํ่า 
ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจาก ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ก่อต้ังมาเป็นระยะเวลายาวนาน          
เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาล เป็นประกันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง  ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินจึงมีความเช่ือมั่นต่อความม่ันคงและฐานะทางการเงิน
ของธนาคาร การใช้บริการธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการจึงเกิดมาจากความไว้วางใจในการ
ดําเนินงานของธนาคารออมสิน  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินกับ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของเขมกร เข็มน้อย (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์องค์กร
และคุณภาพการบริหารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมของธนาคารออมสินกับความ
จงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารโดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนพัช ทวีเมือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจในการให้บริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน           
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางทุกด้าน ที่เป็น
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เช่นน้ันอาจเน่ืองมาจาก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอไม่หยุดนิ่ง มีการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าของธนาคาร  ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินจึงอาจสามารถรับรู้ได้ถึง
ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีของคุณภาพบริการของธนาคารออมสินที่มีต่อผู้ใช้บริการ  จึงส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเขมกร เข็มน้อย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริหารที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการโดยรวมกับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสินโดยรวม  พบว่า            มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญภิษา สถิตธีรานนท์
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้รับบริการโดยรวม การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้รับบริการโดยรวม   
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ธนายุ  ภู่วิทยาธร ประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ที่ได้ให้คําแนะนํา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่จน
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยช้ีแนะและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จนทําให้
วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น รวมท้ังคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่
ผู้วิจัยอย่างลึกซึ้ง  จนทําให้ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุณีย์  ล่องประเสริฐ  ดร.วรรณวิชนีย์  ทองอินทราช และ
นางอรอนงค์ อรรถพรพงษ์  ที่กรุณาช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือ และแนะนําการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยคร้ังนี้   

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากการวิจัยครั้งน้ี ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้ที่
เก่ียวข้องทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจจนการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
และ 3) ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ t-test,  ANOVA และ Pearson Correlation เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ภูมิลําเนา  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่าง
กัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยภายในอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ยกเว้นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์กับปัจจัย
ภายในด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน  อย่างไรก็ตาม พบว่าเฉพาะปัจจัย
ภายนอกด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าน้ันที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนด้านอ่ืนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน  ปัญหาหลักของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนคือชุมชนขาดความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมจึงยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม 
 
คําสําคญั: การมีส่วนร่วม ชุมชน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

 

Abstract 
  This research aimed to study 1) factors affecting community participation at 
Khlong Lat Mayom floating market, Taling Chan, Bangkok, 2) factors related to 
participation level of community participation at Khlong Lat Mayom floating market, 
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Taling Chan, Bangkok, and 3)  problems and obstacles hindering the participation 
level of the community at Khlong Lat Mayom floating market.   Samples were 400 
people residing in the Taling Chan area and ten informants were interviewed.  
Questionnaire and interview were used to collect the data which were later analyzed 
employing t-test, F-test and Pearson correlation analyses. Qualitative data were 
analyzed using content analysis method.  Results showed that the level of 
participation was not statistically significantly different among residents of different 
demographic profiles including gender, age, marital status, education level, monthly 
income, and duration of residency. The participation level in all dimensions was 
statistically positively correlated with all internal factors at 0.05 levels except the 
correlation between participation level for benefit sharing and the internal factor 
regarding the attitude towards tourism. On the contrary, only the external factor 
regarding the support from government sector was found positively correlated with 
the level of community participation.   The main obstacle found were the lack of 
community’s understanding regarding the importance and benefits of being involved 
in the floating market operation.  
 
Keywords: Participation, Community, Khlong Lat Mayom floating market 

 
บทนํา 

ในปัจจุบัน ชุมชนหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปิดพ้ืนที่ในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลง  มีพัฒนาการไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น  หากคนที่อาศัยในชุมชนรู้ไม่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง อาจทําให้อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนเปลี่ยนไป (จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล, 
2550) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยทําให้พ้ืนที่ต่างๆ 
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนให้คงอัตลักษณ์และความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างย่ังยืน โดยอาศัยปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ความตระหนักถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัย
ภายนอก ซึ่งได้แก่ การได้รับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ การได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และการได้รับการชักชวนจากภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หรือผู้นําหมู่บ้าน เป็นต้น (จุฑารัตน์ จริยาอุดม, 2549) 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการกําหนดอัตลักษณ์ของชุมชน
ที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว เส้นทางกิจกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือใหเ้กิดจิตสํานึกในการมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
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ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ต้ังอยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดนํ้าที่มีต้นกําเนิดมา
จากชาวบ้านชุมชนริมคลองลัดมะยมท่ีต้องการตลาดเพ่ือเป็นสถานท่ีไว้ซื้อของและเป็นสถานท่ีในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน  เดิมเป็นตลาดริมนํ้าขนาดเล็ก ต่อมาจึงมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
เปิดตลาดนํ้าคลองลัดมะยมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  จุดเด่นของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม คือ มีการ
จําหน่ายอาหารที่หลากหลายทั้งคาวและหวาน ผักและผลไม้ รวมทั้งสินค้าอ่ืนๆ  มีพ้ืนที่ให้บริการท้ัง
ในส่วนของตลาดนํ้าที่มีชาวบ้านพายเรือมาขายอาหารและสินค้าต่างๆ  และตลาดบกท่ีมีพื้นที่ให้ผู้ไป
เยือนซื้ออาหารและน่ังทานริมฝั่งคลอง (www.cbtdatabase.org/ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม.html) 

ปัจจุบัน ตลาดนําแห่งน้ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมเมื่อมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางในการจัดการตลาดนํ้าแห่งน้ีให้เกิดความย่ังยืน โดยใช้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นฐาน  จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีนักวิชาการหลายท่าน
พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ําให้ย่ังยืนได้ เช่น มธุรา 
สวนศรี (2559) พบว่านักท่องเที่ยวสามารถรับรู้อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ําบางนํ้าผึ้งจาก
การบริหารจัดการที่ดี  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน มีการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว เส้นทางกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่คนในชุมชน เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกในการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1)  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลอง
ลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สมมติฐาน 
  1)    ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  
 2)   ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ความตระหนักถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
- ภูมิลําเนา 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานครในการ
อนุรักษ์ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

ประกอบด้วยกรอบแนวคิดพ้ืนฐานการมี
ส่วนร่วม 4 ด้าน  
1) การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
(Decision making)  
2) การมีส่วนรว่มในการดําเนินงาน 
(Implementation)  
3) การมีส่วนรว่มในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits)  
4) การมีส่วนรว่มในการประเมินผล 
(Evaluation) 

ปัจจัยภายใน 
- ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
- ความตระหนักถึงประโยชน์

ต่อส่วนรวม  
- ความตระหนักถึงปัญหา

ความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว 

ปัจจัยภายนอก  
- การได้รับรู้ข่าวสารด้านการ

ท่องเที่ยว  
- แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
- การได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ  
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3) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ การได้รับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ  การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

 
วิธีการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ผู้อาศัยในบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 800 คน (กรุงเทพมหานคร, 2559)  คณะผู้วิจัยคํานวณหาขนาดตัวอย่าง
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (อ้างถึงในชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 2553: 51) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 400 คน 
 2) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ห น่วยงานภาครัฐและแกนนําชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม  เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครจํานวน 10 คน  
  3) เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2 – 4 เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 
ระดับ และแบบสัมภาษณ์สําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคําถาม
จํานวน 6 ข้อ  
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, ANOVA และ Pearson Correlation 
สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและจับประเด็น 
 

ผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 230 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.5 อายุ 31 –40 ปี จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000  บาท จํานวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ จํานวน 270 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.5 และอยู่ในชุมชนมากกว่า  10  ปีขึ้นไป จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8   
  2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน พบว่า 1) ด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยว โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  2) ด้านความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57  และ 3) ด้านความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
  3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก พบว่า 1) ด้านการได้รับรู้ข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20  2) ด้านแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  และ  3) ด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
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  4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54   3) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และ  4) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
ต่อเดือน ภูมิลําเนา  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในชุมชนบริเวณตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สมมติฐานที่  2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยภายในอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเว้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์กับปัจจัยภายในด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
ที่ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันตามที่ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่1 แสดงผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับปัจจัยภายใน   

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
ด้านทัศนคติต่อ
การท่องเที่ยว 

ด้านความ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

ด้านความ
ตระหนักถึง
ปัญหาความ

เสื่อมโทรมของ
แหล่งท่องเที่ยว 

r sig r sig r sig 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ .101* .044 .375* .000 .301* .000 
ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน .175* .000 .234* .000 .315* .000 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ .036 .477 .286* .000 .211* .000 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล .261* .000 .189* .000 .259* .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์กับปัจจัยภายนอกด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันและ
ด้านอ่ืน ๆ  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  แสดงผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับปัจจัยภายนอก 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
ด้านการได้รับรู้
ข่าวสารด้านการ

ท่องเที่ยว 

ด้านแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจ 

ด้านการได้รับ
การสนับสนุน
จากภาครัฐ 

r sig r sig r sig 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ .059 .242 .051 .307 .101* .044 
ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน .058 .248 .010 .836 .175* .000 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ .082 .101 .034 .499 .036 .477 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล .035 .484 .086 .086 .261* .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  6. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและ ผู้อาศัยในบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  
    6.1 สาเหตุสําคัญที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาด
นํ้าคลองลัดมะยม เป็นเพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือมากนัก 
โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมที่ยังไม่มากเท่าที่ควร และไม่สม่ําเสมอ  อีก
ทั้งคนในชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มกัน การรวมตัวยังไม่เป็นระบบ 
เพราะยังไม่มีการสร้างเครือข่าย ไม่มีการจัดต้ังกลุ่มอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะยังไม่มีการจัดต้ังกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายในชุมชน จึงทําให้ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  หาก
สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมให้มากข้ึนจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีย่ิงขึ้น  
   6.2 คนในชุมชนเสนอว่าหากต้องการให้คนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้มากข้ึน แกนนําชุมชนต้องพัฒนาตนเองให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
เป็นต้นแบบ ทําให้คนในชุมชนไว้วางใจ สร้างจิตสํานึกความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  ในปัจจุบัน คนใน
ชุมชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากแกนนําชุมชนให้มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
ครัวเรือนมากนัก  แกนนําควรต้องเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชน ร่วมมือกัน สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกคนในชุมชน 

6.3 แกนนําของชุมชนควรเป็นผู้นําในการติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่ง
ปัจจุบัน บทบาทน้ียังไม่ชัดเจน 
  6.4 คนในชุมชนอยากให้ชุมชนมีแนวทางเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร พยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรท่ีไม่คุ้มค่า เช่น การยกเลิกใช้โฟมในการใส่อาหาร และการนําของที่ยังใช้ได้
อยู่กลับมาใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่าง การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาประดับตกแต่งบรรยากาศของ
ร้านค้า หรือนํามาปลูกต้นไม้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 
เป็นต้น ทั้งน้ีจะต้องศึกษาดูงานและพัฒนาตามชุมชนที่ประสบความสําเร็จแล้ว ดูว่าชุมชนอ่ืนพัฒนา
อย่างไรให้ย่ังยืน แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในชุมชนบริเวณคลองลัดมะยม  
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    6.5 คนในชุมชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม ในรายด้าน ดังน้ี  

     6.5.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คนในชุมชนอยากจะมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม หรือมีส่วนต่อ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารจัดการของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมมากกว่าน้ี  อยากให้ทุกคนมี
สิทธิในการร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังอยากจะมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วม
ประชุมหารือต่างๆ เพ่ือตัดสินใจกําหนดทิศทางหรือนโยบายเก่ียวกับการท่องเที่ยวภายในตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม 
       6.5.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน คนในชุมชนอยากจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
       6.5.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คนในชุมชนอยากให้ทุกคนรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาตลาดนํ้าคลองลัดมะยม  หากทุกคนร่วมใจ จะทําให้ตลาดนํ้า
คลองลัดมะยมมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
       6.5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปัจจุบันคนในชุมชนมีบทบาทในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของตลาดน้ําคลองลัดมะยมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยมอย่างใกล้ชิด แต่ยังอยากให้มี
ช่องทางหรือกิจกรรมการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการปรับปรุงตลาดนํ้าคลอง
ลัดมะยม หรือการรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดน้ําคลองลัดมะยมอย่างย่ังยืน 
   6.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คนในชุมชนอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
จัดกิจกรรมท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงตลาดนํ้าคลองลัดมะยมให้ดี
ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังอยากให้มีกิจกรรมท่ีทําให้ชาวชุมชนทําร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาชุมชนของตนเอง และ
ควรจะเน้นไปที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นจุดขายของตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
 
                                        สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาด
นํ้าคลองลัดมะยมได้ดังน้ี 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 
    1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นเพราะ
ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยมส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจกําหนดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมทุกโครงการ โดยการร่วมประชุมปรึกษาหารือและ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางหรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวของตลาด และได้ร่วมตัดสินใจริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขยายศักยภาพการท่องเที่ยวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นประจํา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐา ผิวมา (2549) ที่พบว่าชุมชนบริเวณตลาดน้ําไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
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และเสนอความคิดเห็นทุกคร้ังที่มีประชุม ซึ่งทําให้ตลาดนํ้าไทรน้อยพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทุมพร วรธิติพงศ์  (2552) ซึ่งสนับสนุนว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเป็นสิ่งจําเป็น 
   1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะ
ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเคยให้คําแนะนําหรือตักเตือนนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมและมีส่วนร่วมกับทางตลาดนํ้า
คลองลัดมะยมและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลตลาดนํ้าคลองลัดมะยมทุกโครงการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฏฐา ผิวมา (2549) ที่พบความสําคัญของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลาดนํ้าวัด
ไทรน้อยในการช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองเพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่
สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทุมพร วรธิติพงศ์  
(2552) ที่พบความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินงาน จึงช้ีให้เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างความรู้เร่ืองการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างมีประสิทธิผล  
   1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
เพราะการพัฒนาตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของตนและคนในชุมชนดีขึ้นกว่าเดิม 
และการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยมทําให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา ผิวมา (2549) ที่พบว่าการพัฒนา
ตลาดนํ้าไทรน้อย ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ที่สูงขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพัฒนาไปอย่างย่ังยืน อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร  บุญปก (2551)  ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 
ทําให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด 
   1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะ
ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม โดยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอติภา ตรัยดลานนท์ (2548) ที่
ช้ีให้เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าวัดไทรโดยร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นําท้องถ่ิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบและสร้างจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความย่ังยืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา
วัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2550) ที่พบว่าคนในบริเวณตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการการ ได้
เข้าร่วมเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐเป็นประจํา เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของ
ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 
 2. ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ภูมิลําเนา และระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน มีระดับ การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑารัตน์ จริยาอุดม (2549)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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พ้ืนที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง พบว่าประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นตลาดน้ําไม่แตกต่างกัน   
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  3.1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่  
         1) ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว ด้านที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเป็นเจตคติ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องถ่ินที่มีต่อการท่องเที่ยวซึ่ง
อาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม การกระทํา คําพูด ได้ทั้งในทางบวกและทางลบ เป็น
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่จะถูกพัฒนาโดยการท่องเที่ยว โดยประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆจากการท่องเที่ยว อีกทั้งการท่องเที่ยวจะทําให้พ้ืนที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้น 
โดยการท่องเที่ยวจะทําให้ท้องถิ่นมีการจ้างงานมากข้ึน และการท่องเที่ยวจะทําให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาให้เจริญขึ้น สอดคล้องกับหลักการของ (G. Allport, 1979 อ้างใน อดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2550: 
23) ที่กล่าวว่า ความรู้สึกของบุคคลท่ีส่งผลต่อการตอบสนอง และทําให้เกิดพฤติกรรมน้ัน ทัศนคติถือ
เป็นส่วนสําคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
จําเป็นต้องจะต้องมีการกระตุ้นทัศนคติเสียก่อน จึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมตามมาได้ 
        2) ความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า การตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมน้ันเป็นสิ่งที่ดีต่อชุมชนส่วนรวมที่จะได้รับเป็น
เพราะว่าเมื่อประชาชนรู้สึกว่าตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็
จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับ นรินทร์ แก้วมีศรี (2551) ที่กล่าวว่า สําหรับสิ่งสําคัญที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมน้ัน จะต้องกระตุ้นการมีความรู้สึกถึงการมีส่วน
ร่วม อีกทั้งทําให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะทํา
ให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างแท้จริง 
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับการวิจัยของ อติภา ตรัยดลานนท์ (2548) ที่ช้ีให้เห็นความสําคัญของการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลของชุมชนบริเวณตลาดน้ําวัดไทรโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นํา
ท้องถ่ิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบและสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความย่ังยืน 
   3) ความตระหนักถึงปัญหาความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านที่ มี
ความสัมพันธ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความตระหนักถึง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ประชาชนได้เล็งเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญรวมถึงการรับรู้ถึงสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจึงมีการปรึกษาหารือ
กับสมาชิกคนอ่ืน ๆในชุมชนเพ่ือทําความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมหา
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แนวทางแก้ไขปัญหาหรือพร้อมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันที เมื่อพบเห็นการบุกรุก
ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือสร้างความเสียหายให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน สอดคล้องกับ นรินทร์ 
แก้วมีศรี (2551) ที่กล่าวว่า การทําให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง จะทําให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน อีกทั้งการพัฒนาดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน เน่ืองเพราะประชาชนรับรู้ ตระหนัก มี
ความรู้และความเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ดังน้ัน จึงทําให้เกิดการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน 
  3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก คือ การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สอดคล้องกับหลักการของ นรินทร์ แก้วมีศรี (2551) ที่กล่าวว่า การทําให้เกิดความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจ ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง จะทําให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม
ที่ดียิ่งข้ึน 
 4. ปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ปรากฏปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังน้ี 
     4.1 สาเหตุสําคัญที่เป็น  ปัญหา  และอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นเพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐยังไม่ได้เข้า
มาให้ความช่วยเหลือมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองยังไม่มากเท่าที่ควร และไม่สม่ําเสมอ อีกทั้งทางชุมชนยังไม่ตระหนักถึงการรวมกลุ่มกัน
มากเท่าที่ควร และยังไม่เป็นระบบ เพราะยังไม่มีการสร้างเครือข่าย ไม่มีการจัดต้ังกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการจัดต้ังกลุ่มขึ้นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจภายในชุมชนยังไม่มี จึงทําให้ขาดการสนับสนุนและ
ส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ หากสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมให้มากข้ึนจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ย่ิงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ นรินทร์ แก้วมีศรี (2551) ที่กล่าวถึง การทําให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะต้องกระตุ้นการมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม อีกทั้ง
ทําให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะทําให้เกิดการ
พัฒนาและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างแท้จริง  
    4.2 คนในชุมชนเสนอว่าหากต้องการให้คนในชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้มากขึ้นน้ัน แกนนําชุมชนต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือให้เป็นต้นแบบแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนไปด้วย อีกทั้งจะต้องพัฒนาและติดต่อความร่วมมือเพ่ือ
สนับสนุนจากผู้มีอํานาจ ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชน เพราะทุก
คนก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับหลักการของมิศรา สามารถ (2553) ที่ระบุว่า 
ลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จะเป็นการเข้าร่วมโดยผ่านองค์กรจัดต้ังของ
ประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับของประชาชนสําหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยผ่านตัวแทนกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน การเข้าร่วมของประชาชนจะอยู่ในลักษณะผู้ให้
การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 
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    4.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ้าคลองลัดมะยม  เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครปัจจุบันน้ัน ยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนจากแกนนําชุมชนให้มีการติดต่อ
ประสานงานระหว่างครัวเรือนมากเท่าไหร่นัก ดังน้ัน ควรจะพัฒนาทางด้านน้ีให้ดีขึ้น อีกทั้งยังจะต้อง
เชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชน และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของทุกคนภายในชุมชน
ไปพร้อมกันซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ นรินทร์ แก้วมีศรี (2551) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนา โดยจะต้องทําให้บุคคลในชุมชนน้ัน เข้าใจและมองเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมนั้น ๆ  
    4.4 ความต้องการของชุมชนที่จะได้รับการพัฒนาน้ันก็คือ ควรจะต้องดําเนินการ
แนวทางของการลดการสูญเสีย โดยต้องหลีกเลี่ยงจากการสูญเสีย และการทําลายให้มากที่สุด 
นอกจากนี้มีความพยายามนําของเสียหรือของที่ยังใช้ได้อยู่ กลับมาใช้ประโยชน์อีก ซึ่งจะถือว่าเป็น
การประหยัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป โดยต้องศึกษาดูงานและพัฒนาตามชุมชนที่เขา
สําเร็จแล้ว ไปดูว่าชุมชนเขาพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืนอย่างไร แล้วนํามาประยุกต์ใช้ภายในชุมชนซึ่ง
พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของ มิศรา สามารถ (2553) ที่กล่าวว่า พ้ืนฐานของการเข้าร่วมน้ัน
จะต้องสร้างความย่ังยืนต่อเน่ือง 
    4.5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน ได้แก่  1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีความสอดคล้องกับหลักการ
ของ ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2552) ที่ว่า สําหรับความต้องการของประชาชนเพ่ือให้ตนเองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนน้ัน จะประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมต่อการวางแผน การมีส่วน
ร่วมต่อการทํางาน และการมีส่วนร่วมต่อการบํารุงรักษา อีกทั้งการพัฒนาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้น้ัน 
จําเป็นต้องกระตุ้นให้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน 
    4.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาทํา
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตลาดนํ้า
คลองลัดมะยมให้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังอยากให้มีกิจกรรมที่ทําให้ชาวชุมชนทําร่วมกัน เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง และควรจะเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นจุดขายของตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครต่อไปซึ่งพบว่ามีความสอดคลอ้งกับหลักการของ (John M. Cohen, 1980 

และ Norman T. Uphoft , 1999 อ้างใน เบญจมาศ สวนศลิป์พงศ์, 2550) ที่จะต้องอธิบายให้ชัดเจนต่อ
ชุมชนว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆเกิดประโยชน์อย่างไร เพ่ือเป็นกิจกรรมให้เกิดการมี
ส่วนร่วม  

 
ข้อเสนอแนะ 

  1. หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องควรมีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของตลาดนํ้าแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับรู้ถึงความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ชุมชน โดยใช้สื่อต่างๆ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งฝ่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน ควรมีส่วนร่วมใน
การส่ง เสริมให้นักท่องเที่ยวมีความตระหนักเก่ียวกับการอนุรักษ์ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต้องทํา
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อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง และต้องดําเนินการทําอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ตลาดนํ้าให้อยู่
อย่างย่ังยืนตลอดไป 
  2. การให้ความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความตระหนักถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตระหนักเก่ียวกับการอนุรักษ์ไม่สูงมาก
นัก แสดงให้เห็นว่าการให้คุณค่าและการสร้างความตระหนัก เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนและ
นักท่องเที่ยว เห็นด้วยกับการมีความตระหนักในการอนุรักษ์ชุมชน  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพืน้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

 
PUBLIC PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF FIRE PREVENTION IN THE AREA 
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DISTRICT, PRATHUM THANI PROVINCE 

 
ประเสริฐ สาระจันทร์1 เเละประสารโชค ธุวะนุติ2 

Prasert SaraChan1 and Prasarnchoke Thuvanuti2 

 
1นักศึกษา,สังกัด หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2อาจารย์ พลโท ดร.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยลําดับขั้นความ
ต้องการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาเชิงปริมาณจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 386 คน ที่คํานวณโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
           1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการมีส่วนร่วมสูงที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้าน
การวางแผน ด้านการดําเนินกิจกรรม ด้านการตัดสินใจ และด้านที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านการติดตามประเมินผล ตามสําดับ  

2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองสามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
สาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการดําเนินกิจกรรม ไม่แตกต่างกัน 
 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยลําดับขั้นความต้องการกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ
บริหาร และปัจจัยลําดับขั้นความต้องการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้าน
การป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางและระดับสูง อย่าง           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

ABSTRACT 
The  objectives  of   this  research  were to 1)  study Public Participation in 

Management of Fire Prevention in the Area Khlong Sam Subdistrict Administrative 
Organization, Khlong Luang District, Prathum Thani Province 2 )  compare Public 
Participation in Management of Fire Prevention in the Area Khlong Sam Subdistrict 
Administrative Organization, Khlong Luang District, Prathum Thani Province By 
personal factors and 3) study The relationship between the executive and the 
hierarchy of needs Public Participation inn Management of Fire Prevention in the Area 
Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang District, Prathum 
Thani Province The quantitative study of a sample of 386 people The selection of 
recipes using Taro Yamane Questionnaires were used to collect data The statistics 
used for data analysis is Percentage, average, standard deviation Test the hypothesis 
by t-test F-test and multiple-comparison by Scheffe and the relationship of variables 
by the Pearson’s correlation coefficient at a high level Considering each side 
Subordinate. 

The research results showed that 
1) Public Participation inn Management of Fire Prevention in the Area Khlong 

Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang District, Prathum Thani 
Province the overall level considering each side with the participation of the 
beneficiaries is the highest, followed by the planning. The activities the decision and 
a part of the final evaluation, focusing on fire. 

2) Compare Public Participation in Management of Fire Prevention in the Area 
Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang District, Prathum 
Thani Province By personal factors showed that the voters under the age of 18 years 
in the area of Tambon Administrative Canal with gender, age, marital status, 
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education, occupation and income differences. The participation of citizens in the 
management of fire protection in the area. Subdistrict Khlong All Rights Reserved 
Pathum Thani Planning the beneficiaries the decision The Monitoring and Evaluation 
and activities not different. 

  3) relationship between the executive And the hierarchy of needs Public 
Participation in Management of Fire Prevention in the Area Khlong Sam Subdistrict 
Administrative Organization, Khlong Luang District, Prathum Thani Province Found 
that the relationship between the executive. And the hierarchy of needs, with the 
participation of citizens in the management of fire protection in the area of Tambon 
Administrative Canal. All Rights Reserved Pathum Thani Overview In relation to the 
direction of moderate and high levels of statistical significance .01  

 
   บทนํา 

 นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมาประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจาก
การผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจดังกล่าว ทําให้มีสถานประกอบการ การพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรม และมีบ้านเรือน
หนาแน่นมากขึ้น รวมทั้งได้มีการใช้ปิโตรเลียมและก๊าซเป็นเช้ือเพลิงอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากไม่มีความ
ระมัดระวังการในการปฏิบัติงานตลอดจนการควบคุมป้องกันที่ดีพอ ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้น
ได้ อัคคีภัยที่เกิดขึ้นทุกครั้งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือคาดไม่ถึงว่าจะ
เป็นไปได้ แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อมนํามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ เป็นอันมาก 
อัคคีภัยคือสาธารณะภัยที่สร้างความเสียหายเกินกว่าความคาดหมาย อัคคีภัยสามารถป้องกันได้หากมี
ความระมัดระวังและปฏิบัติตามคําแนะนํา ทุกคนจึงควรรู้จักการป้องกัน ระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง
และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะพนักงานเวรยาม และผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ 
 การดํารงชีวิตที่เป็นปัจจุบันขาดความเอาใจใส่ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นภัยที่งานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้
ความสําคัญด้านการป้องกันเป็นอย่างย่ิงเพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
อย่างมาก อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่หน้ากลัวเพราะเมื่อเกิดข้ึน เป็นเรื่องที่สร้างความเสียวงกว้าง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดิน นํ้า และอากาศ ซึ่งสิ่งแวดล้อม
ต่างๆเหล่าน้ี มีผลกระทบในระยะยาวต่อการดํารงชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้รวมกันเป็น
จํานวนมาก ในด้านการบริหารจัดการบุคคลากรและอุปกรณ์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยได้ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าช่วยเหลือและระงับเหตุ 
อัคคีภัยที่เกิดข้ึนกับบ้านเรือนประชาชน แต่ในบ้างเหตุการณ์บ้างพ้ืนที่ก็ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน
ท้วงที เพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆในแต่ละพ้ืนที่ เช่น เหตุเกิดในช่ัวโมงเร่งด่วนรถติด เหตุเกิดในชุมชน
แออัดรถดับเพลิงเข้าไม่ได้ และปัจจัยอีกหลายที่เป็นอุปสรรค  
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              องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญ ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
อัคคีภัยในชุมชน โดยการให้ความรู้และความเข้าแก่คนในชุมชน รวมถึงการกระจายอุปกรณ์ดับเพลิง 
เช่น ถังดับเพลิงข้ันต้นติดต้ังตามชุมชนและให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการให้
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนน้ันๆได้เข้ามามีส่วนรวมในการระงับเหตุอัคคีภัย และเมื่อประชาชนมีความ
เข้าใจ การป้องกันเหตุอัคคีภัยก็จะเกิดข้ึนจากความร่วมมือของประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีอํานาจหน้า ตามกฎหมายในภารกิจป้องกันอัคคีภัย ซึ่งการดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป้องกันอัคคีภัย เป็นอีกหน่ึงในหลักการพัฒนาภายใต้
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกด้านและทุกขั้นตอนของการพัฒนา จึงให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็น
อันดับแรก เน่ืองจากในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
มีจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นเป็นจํานวนมากในระยะเวลา 5 ปี มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจํานวน
มาก ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม จากความหนาแน่นของประชากรและการพัฒนาด้าน
ความสะดวกสบาย ด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ จากความเจริญที่เข้ามาในพ้ืนที่ สิ่ง
หน่ึงที่ต้องเฝ้าระมัดระวังและป้องกันคือความปลอดภัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ โดยเฉพาะภัยที่เกิด
จากอัคคีภัย ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2558  เกิดเหตุ
อัคคีภัยในชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นเป็นจํานวนมากทั้งที่สามารถระงับเหตุได้ และไม่สามารถระงับ
เหตุได้ทัน และในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับได้น้ันได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จํานวนมาก ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
             ผู้ศึกษาได้ให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย
ในชุมชน ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จงหวัดปทุมธานี          
ตามหลักการบริหาร เพราะการเกิดอัคคีภัยมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดีของ
ประชาชน ดังน้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะอัคคีภัย คือภัยที่ใกล้ตัวและปัจจัย
ที่ทําเกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ ความประมาท ขาดความเอาใจใส่ด้าน
การป้องกัน เพราะทุกคนเคยชินกับการใช้ไฟในชีวิตประจําวัน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยลําดับขั้นความต้องการ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 11,080 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 386 คน ที่เลือกจากกลุ่ม
ประชากร จํานวน 11,080 คน โดยใช้วิธีคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane,1973 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2544:140) ที่ได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และความคลาดเคลื่อน 0.05  
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
1.ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิธีการสร้าง

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
 1.1 ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูล

ในส่วนดังกล่าวน้ีมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามชนิดต่างๆ จากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในวิชาสถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 1.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

และสามารถวัดตัวแปรที่นิยามไว้ได้ 
       2. การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
  2.1 การตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการข้ันตอน  

           2.2 แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิทําการปรับปรุงแก้ไข แล้วนํามา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง 

3. นําไปทดสอบ (Try Out) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง    
30 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ ,2543:123) และ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิจัย ดังน้ี 
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 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือได้
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน 
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 42)  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป บรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบด้วยสถิติ t – test (Independent Sample) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยค่าสถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี เชฟเฟ่ 
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี 
 โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 
 - ถ้ามีค่าติดลบ หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 - ถ้ามีค่าเป็นบวก หมายความว่า  ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้ามีค่าเป็น 0  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 การตีความค่า r (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน) ดังน้ี 
  0.00 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
  0.30 – 0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และเป็นเพศชาย จํานวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา มี
อายุ 36 – 59 ปี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุ18 – 25 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
10.0 อายุ ต้ังแต่ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสถานภาพโสด จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 
รองลงมา สถานภาพสมรส จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 สถานภาพหม้าย จํานวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.8 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
รองลงมา มีอาชีพรับราชการ จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 อาชีพเกษตรกร จํานวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.5 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.0 รองลงมา มีรายได้ มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีรายได้ 
10,001 - 15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลอง สามอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า ระดับปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ 
ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง รองลงมา คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการ
วางแผน ด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง, 
ท่านได้เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
สาม อําเภอคลองหลวง และข้อที่มีระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้เข้าร่วมคิดค้นระบบต่างๆ 
ด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง ตามลําดับ 
 ด้านการจัดองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติ 
สูงสุด คือ ท่านได้มีการจัดการด้านการแบ่งงานป้องกันอัคคีภัย ออกเป็นย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจ
และหน้าที่ของท่าน รองลงมา คือ ท่านได้กําหนดโครงสร้างของงานป้องกันอัคคีภัยอย่างเป็นทางการ, 
ท่านได้มีการจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และข้อที่มี
ระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้มีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและ
หน้าที่การงานเพ่ือรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานบรรลุเป้าหมาย
ตามลําดับ 
 ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ปฏิบัติสูงสุด คือ องค์กรมีวิทยากรภายในที่มีทักษะในการถ่ายทอดที่ดี รองลงมา คือ จัดทําแผนแม่บท
การบริหารทรัพยากรบุคคล, มีคู่มือผู้สอนสําหรับหลักสูตรภายในประจําแต่ละหลักสูตร และข้อที่มี
ระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย คือ การสํารวจหาความจําเป็น และจัดทําแผนฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน 
ตามลําดับ 
 ด้านการอํานวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด 
คือ มีการช้ีแนะก่อนปฏิบัติการ รองลงมา คือ จัดหาทรัพยากรต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก ให้แต่ละ
งาน ให้มีความสะดวกสบาย, มีการสร้างผู้ช่วยที่มีความสามารถ และข้อที่มีระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย 
คือ มีมีการติดตามตรวจสอบการทํางานของพนักงานให้ดําเนินไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ ตามลําดับ 
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 ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติ 
สูงสุด คือ มีการประสานงานฝ่ายจัดการระดับสูงทราบถึงผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการดูแล
กิจกรรมของหน่วยงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามกฎวินัย, มีการสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกัน
ของทุกฝ่าย และข้อที่มีระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย คือ มีการติดต่อสร้างผู้ช่วยที่มีความสามารถ
ตามลําดับ 
 ด้านการรายงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ 
มีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมด้านป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ มีการสรุปผลรายงานการ
ดําเนินการด้านป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร, มีการรายผลการดําเนินการบริหารจัดการด้านป้องกัน
อัคคีภัย และข้อที่มีระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย มีการสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านการงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด 
คือ มีการวางแผนงบประมาณในการบริหารจัดการด้านป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ มีการบริหาร
งบประมาณให้เกิดเป็นรูปธรรม, มีการจัดสรรงบประมาณท่ีครอบคลุมต่อกิจกรรมด้านป้องกันอัคคีภัย
และข้อที่มีระดับปฏิบัติอันดับสุดท้าย คือ มีนโยบายการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลําดับขั้นความต้องการของคน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ค่า S.D. เท่ากับ 0.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านความต้องการของกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ความต้องการสูงสุด คือ ท่านต้องการมีความรู้พ้ืนฐานด้านการป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ ท่าน
ต้องการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย,ท่านต้องการให้มีวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ดําเนินการ
จัดกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีระดับความต้องการอันดับสุดท้าย คือ ท่านต้องการ
สถานที่สําหรับการอํานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ด้านการป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านความต้องการความม่ันคงปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ  ข้อที่มี
ระดับความต้องการสูงสุด คือ มีการวางระบบสัญญาณเรียกฉุกเฉินประจําจุดสําคัญ รองลงมา คือ มี
การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้าน
การป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีระดับความต้องการอันดับสุดท้าย คือ มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด
อัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านความต้องการทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความ
ต้องการสูงสุด คือ ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย รองลงมา คือ 
ท่านต้องการได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสมด้านการป้องกัน
อัคคีภัย, และข้อที่มีระดับความต้องการอันดับสุดท้าย คือ ท่านต้องการได้รับคําปรึกษาคําแนะนําด้าน
การป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านความต้องการมีช่ือสียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับความ
ต้องการสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ 
ท่านมีความภูมิใจในการมีส่วนร่วม ด้านการป้องกันอัคคีภัย, ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ในกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีระดับความต้องการอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีความมั่นใจ
มากข้ึนหลังจากการร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
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 ด้านความต้องการความสําเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีระดับ
ความต้องการสูงสุด คือ อุปกรณ์ด้านการป้องกันอัคคีภัย เพียงพอตามความต้องการของท่าน  
รองลงมา คือ ท่านรู้สึกได้ว่ากิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัยท่านสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  
ท่านได้, แผนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย สอดคล้องกับความต้องการของท่าน  และข้อที่มีระดับ
ความต้องการอันดับสุดท้าย คือ ท่านรู้ถึงกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัยสําเร็จตามเป้าหมายของท่าน
ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ค่า S.D. เท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
   ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีการมีส่วนร่วม
สูงสุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการการเสนอปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย
รองลงมา คือ ท่านได้เข้าร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการวางแผนการบริหารจัดการ ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย, ท่านได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมคิดค้นกิจกรรมต่างๆ ในการวางแผน การบริหาร
จัดการ ด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัด
ประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีการมีส่วนร่วม
สูงสุด คือ ท่านมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นจากกการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ 
ท่านได้มีความมั่นคงปลอดภัย ด้านการป้องกันอัคคีภัย,ท่านได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม 
ด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้มีโอกาสได้ใช้บริการ
กิจกรรม ด้านการป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีการมีส่วนร่วม
สูงสุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย ด้านการป้องกันอัคคีภัย รองลงมา 
คือ มีท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสถานที่ในการทํากิจกรรม ด้านการป้องกันอัคคีภัย, ท่านได้มีส่วน
ร่วมในการจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีการมีส่วนร่วมอันดับ
สุดท้าย คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการกําหนดระเบียบหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันอัคคีภัย
ตามลําดับ 
 ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีการมี
ส่วนร่วมสูงสุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมการบริหารจัดการด้าน
การป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ ท่านได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการการประเมินผลการ การบริหาร
จัดการ ด้านการป้องกันอัคคีภัย, ท่านได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผล
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ 
ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องแต่ละขั้นตอนของโครงการ การดําเนินงานการบริหารจัดการ ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 
 ด้านการดําเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นข้อ ข้อที่มีการมีส่วน
ร่วมสูงสุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม ด้านการป้องกันอัคคีภัย รองลงมา คือ ท่านได้มีส่วน
ร่วมสาธิต ฝึกปฏิบัติ ด้านการป้องกันอัคคีภัย, ท่านได้มีส่วนร่วมในการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือความ
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ปลอดภัย ด้านการป้องกันอัคคีภัย และข้อที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชน
ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสามที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้าน
การป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดตามประเมินผล และ
ด้านการดําเนินกิจกรรม ไม่แตกต่างกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.531) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านการอํานวยการ (r=.573) รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
(r=.535) ด้านการจัดการองค์การ (r=.469) ด้านการวางแผน (r=.452) ด้านการประสานงาน (r=.395) 
ด้านการงบประมาณ (r=.387) และด้านการรายงาน (r=.360) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลําดับข้ันความต้องการของคน กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยลําดับข้ันความต้องการของคนในภาพรวม มีความสัมพันธ์
ไปทิศทางเดียวกันในระดับสูง กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.813) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ความต้องการทางสังคม (r=.824) รองลงมาได้แก่ ความต้องการทาง
กายภาพ (r=.743) ความต้องการทางสังคม (r=.720) ความต้องการความสําเร็จ (r=.689) และความ
ต้องการมีช่ือเสียง (r=.680) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากงานวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่
มีการมีส่วนร่วมสูงที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินกิจกรรม 
ด้านการตัดสินใจ และด้านที่มีการมีส่วนร่วมอันดับสุดท้าย คือ ด้านการติดตามประเมินผล ตามสําดับ ทั้งน้ี
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ปัญหาที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน จําเป็นอย่างย่ิงที่คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนการบริหารจัดการด้านการป้องอัคคีภัย และมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง   โดยการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎี ฝึกซ้อมภาคสนามกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โกวิทย์ พวงงาม (2545) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงของประชาชน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาในแต่ละท้องถ่ิน 
กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็น
อย่างดีแล้ว การดําเนินการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถ่ินย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ และ
มองไม่เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหล่าน้ัน 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะ
การวางแผนดําเนินงาน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ
นําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาว
ชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีจะสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน จะทําให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนการดําเนินงานได้ด้วยตัวเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนิน
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด และ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมไม่ทราบได้ด้วยตนเองว่างานที่ทําไปน้ันได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดําเนินกิจกรรมอย่างเด่ียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจประสบความสําเร็จ
ยากลําบาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวภา พูลพิพัฒน์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันภัยจากธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
หากพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วม
ปฏิบัติการในระดับกลาง และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิตร  เสาะสมบูรณ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีส่วนร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยราชการในการบริการสังคมและด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับปานกลาง             
 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองสามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากคนในชุมชนไม่ว่าเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน ต้องร่วมมือกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
เก่ียวกับอัคคีภัย เพ่ือลดปัญหาหรือต้นเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรสรวง        
เถาตะกู (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพหลัก และรายได้ของ
ครอบครัวต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของเยาวภา พูลพิพัฒน์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันภัยจากธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนที่มีเพศ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ความรู้ความ
เข้าใจจากการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันภัยจากธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี 
 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยลําดับขั้นความ
ต้องการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ และปัจจัยลําดับขั้นความต้องการ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน         
การบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางและระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งกูลิคและเออร์วิค (Gulick & Urwick, 1973 :13) เสนอหลักการว่า กระบวนการ
จัดการข้ันตอนที่สําคัญ 7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ 
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการบริหารจัดการงานทุกด้าน หากองค์กรสามารถ
นําหลักการไปปรับใช้ก็จะส่งผลให้องค์กรมีโอกาสประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการ

ป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย เช่น จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดําเนินกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย ในเขตพ้ืนที่ตําบลคลองสาม  

3. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีจิตอาสาปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสาวนตําบลคลองสาม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่างย่ิง 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่อง
มาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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 ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 
          ขอขอบคุณ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังตามเกณฑ์ อายุ 18 ปี ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
         คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) 
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการนําหลักสังคหวัตถุ 4 มา
ใช้ในการบริหารงานบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 190 คน คือ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจํา และพนักงานรับจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม คลองสี่ คลองห้า กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
จํานวน 3 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 แห่ง คือ คลองสาม คลองสี่ และคลองห้า เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.9354 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบค่าสถิติที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว      
(F-test) เมื่อพบความแตกต่างในแต่ละด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 องคก์ารบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.36) เมื่อเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา ( X = 3.92, S.D. = 0.57) 
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รองลงมาคือ ด้านอัตถจริยา ( X = 3.80, S.D. = 0.57) ด้านทาน ( X = 3.83, S.D. = 0.58) และด้าน
สมานัตตตา ( X = 3.77, S.D. = 0.47) ตามลําดับ 
 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตาม
เพศ อายุ และตําแหน่งงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ยกเว้นปัจจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างระหว่างกลุ่มปริญญาตรีกับกลุ่มมัธยมศึกษา
และอนุปริญญา ในด้านทาน และปัจจัยรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างระหว่างกลุ่ม 15,001-20,000 กับ
กลุ่มอ่ืน ๆ ด้านทาน  
 3) ข้อเสนอแนวทางในการทําหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการบริหารงานบริการของ อบต.ใน
เขตอําเภอคลองหลวงมีดังนี้ (1) ด้านทาน/การให้ หมายถึง ให้ความรับผิดชอบ ให้ความรัก ความเอาใจใส่
และการให้ความเคารพประชาชนในสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ยุติธรรม (2) ด้านปิยวาจา อบต. ต้อง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการท่ีดี ให้บริการประชาชนโดยใช้
ปิยวาจา กําหนดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนถึงความสุภาพของพนักงานได้ (3) ด้านอัตถจริยา เป็น
หัวใจสําคัญและเป็นหน้าที่ของอบต. ที่ต้องดูแลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ให้ประชาชนร้องเรียนได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. (4) ด้าน
สมานัตตตา ข้าราชการและผู้บริหารจะต้องทําตัวให้น่าเช่ือถือ มีความเสมอต้นเสมอปลาย มีธรรมาภิบาล      
มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส เจ้าหน้าที่ของ อบต. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ใช้
ทรัพยากรของราชการเพ่ือประโยชน์ตนเอง โดยวางกฎระเบียบให้เคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญจึงจะทํา
ให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและนําพาองค์กรสู่ความเช่ือมั่นของประชาชนเพ่ือประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ 
เพ่ือประโยชน์ตน (องค์กร) และประโยชน์ผู้อ่ืน (ประชาชน) 
 

คําสําคญั: สังคหวัตถุ 4 องคก์ารบริหารส่วนตําบล 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the approaches for 
developing the  management of Sangahavatthu 4 of Subdistrict Administrative 
Organization in the area of Khlong Luang district, Pathum Thani province, 2) compare 
the management of Sangahavatthu 4 of Subdistrict Administrative Organization in the 
area of Khlong Luang district, Pathum Thani province classified by personal factor, and 
3) propose the approaches for the use of Sangahavatthu 4 in the service by Subdistrict 
Administrative Organization in the area of Khlong Luang district, Pathum Thani province.  
The sample was 190 respondents from public servants, personnel, permanent 
employees and hired employees of Khlong Sam, Khlong Si, Khlong Ha Subdistrict 
Administrative Organization.  The samples were calculated by Taro Yamane’s formula 
and selected by simple random sampling. The interview was used from the 3 key 
informants, purposively selected from the chief executives of SAO. The tools for data 
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collection were a questionnaire with a reliability of 0.9354 and interview. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 
ANOVA and paired test with Scheefe method and the data from interview were 
analyzed by content analysis. 
 The research results were as follows:  
 1) The approaches for developing the  management of Sangahavatthu 4 of 
Subdistrict Administrative Organization in the area of Khlong Luang district were, 
overall, at a high level ( X  = 3.85, S.D. = 0.36). Considering each aspect and ranked from 
the highest to the lowest mean was the pleasant speech ( X  = 3.92, S.D. = 0 .57), 
followed by the impartiality ( X  = 3.89, S.D. = 0.57), the giving ( X  = 4.51, S.D. = 0.66) and 
the benefaction ( X  = 3.77, S.D. = 0.47), respectively.  
 2) The management of Sangahavatthu 4 of Subdistrict Administrative Organization 
in the area of Khlong Luang district, Pathum Thani province classified by personal factor 
revealed that when compared by gender, age, job positions it was not different  with 
the viewed on management of Sangahavatthu 4, except for education level showed 
that different between group of bachelor degree and secondary school and vocational 
level in the aspect of giving and the factor of income showed that different between 
group of 15,001- 20,000 baht per month and others group  in the aspect of giving.  
 3) The propose the approaches for the use of Sangahavatthu 4 in the service 
by Subdistrict Administrative Organization in the area of Khlong Luang district, Pathum 
Thani province were (1) the aspect of giving; means provided responsibility, love, take 
care and respect to people in the right, equality and equity, (2) the aspect of pleasant 
speech; the Subdistrict Administrative Organization must be created the organizational 
culture and the personnel adhered code of conduct for good civil servants, serving to 
the people with pleasant speech. The SAO offered the claim channel for the polite of 
personnel, (3) the aspect of impartiality; was a key important and the responsibility of 
SAO to care the people with integrity, governance, transparency and accountability 
and people could claim and participated in SAO management and ( 4 )  the aspect of 
benefaction; the personnel and the executives make self to be respect, governance, 
ethics, morality and transparent, the personnel must not be seek for self- interests, did 
not used organization resources for self-interests. The SAO specified rule and 
regulations seriously that the most important to be respect and receiving the 
confidence from people and the benefits of both were the SAO and people. 
 
Keywords: Sangahavatthu 4, Subdistrict Administrative Organization 
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บทนํา 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน รัฐบาลมีแนวคิดส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้าไป
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองซึ่งเป็นหลักการท่ีสําคัญอย่างย่ิง ในการกระจาย อํานาจ
สู่การปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในชุมชน เกิดความสนใจเข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบด้าน เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาและกําหนดนโยบาย ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป  
 แนวคิดน้ีเองที่ทําให้เกิดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2537 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 2 ด้วยเร่ืองอํานาจหน้าที่ของสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล มาตรา 46 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็น 
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
การปกครองให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ินโดยมีหลักสําคัญอยู่ที่การเป็นอิสระขององค์กรการปกครอง 
ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายการวางแผนการบริหารงานการเงิน หรืองานบุคคลหลักในการ 
จัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐและหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 ท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า การที่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมน้ันต้องปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงได้ให้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคม
อย่างเป็นสุขคือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  และ 
สมานัตตตา โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังน้ี 
 ทาน คือ การให้ เราจะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขึ้นต้นด้วย 
“ทาน” เพราะเราทุกคนล้วนมีกิเลส ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักจะเจอคือ ความอยากได้ เมื่ออยากได้ก็เกิด
ความไม่อยากให้ ดังน้ัน ทานจึงมักอยู่เป็นข้อเบ้ืองต้นในหลักธรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกับการ
อยู่ร่วมกัน ทานในที่น้ีมี 2 ประการก็คือ ทานที่ให้เป็นบุญ และทานที่ให้เป็นคุณ 
 ปิยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ ฟังแล้วเกิดความช่ืนใจ เบิกบานใจ เช่นเราศึกษาธรรมะได้
ข้อคิดดีๆ ก็นําสิ่งเหล่าน้ีไปบอกคนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก เป็นต้น สิ่งที่เราจะพูดน้ันต้องเป็นเร่ืองจริง 
เป็นคําสุภาพ ไพเราะน่ิมนวล พูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์ เวลาพูดก็ต้องพูดด้วยจิตที่มีเมตตา เช่นว่า 
ถ้าเราจะไปตักเตือนใคร เราก็เลือกคําอย่างดีไปบอกเขาไปบอกด้วยจิตที่เมตตาหวังดีต่อเขา  
เช่นเดียวกัน เมื่อเขามาบอกหรือตักเตือนเรา เราก็ต้องทบทวนว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา และหาก
เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเราก็ควรไปขอบคุณเขา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัส
ไว้ว่า บุคคลที่มาแนะนําเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่เรา เมื่อเห็นเราผิดพลาด เรียกว่า “ผู้ช้ีขุมทรัพย์
ให้”และสิ่งสุดท้ายที่ต้องพิจารณาในการพูดคือ ต้องเลือกเวลาในการพูด พูดให้ถูกกาลเทศะด้วย ถ้า
จําเป็นต้องพูดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้ฟังกําลังอารมณ์ไม่ดี หรือกําลังยุ่งน้ัน เราก็ต้อง
เลือกคําให้ดีที่สุด 
 อัตถจริยา คือทําตนให้เป็นประโยชน์ บางครั้งในการทํางานอาจขาดกําลังแต่ถ้าเราช่วยกัน
งานท่ีว่ายากก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ถ้าเราร่วมมือกัน เพราะฉะน้ันตรงน้ีเป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงที่จะทํา
ให้เราเกิดรักความผูกพันชองบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์มี 2 
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ประการ คือ ต้องทําตัวเราให้เป็นคนดี มีประโยชน์เสียก่อน และสร้างประโยชน์ให้คนอ่ืนรอบข้าง พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบุคคลไว้ 3 ประเภทคือ 1.อัตถจารีย์ ผู้ที่สร้างประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่าน บุคคลแบบนี้น่ายกย่อง น่าสรรเสริญ 2.โมฆะบุรุษ บุรุษผู้ว่างเปล่า ไม่เอาอะไรเลย 
เฉยๆ ไม่ทําทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 3.อนัตถัตจารีย์ ผู้ทําสิ่งไม่ใช้ประโยชน์ ถ้าเป็น
เรื่องไม่ดี พวกน้ีชอบทํา การอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ไม่แล้งนํ้าใจจึงจะเกิดความสุขได้ในสังคมน้ันๆ 
 สมานัตตตา การวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คือ วางตนให้
เหมาะสมว่าตอนน้ีเราอยู่ในฐานะอะไร เช่น พ่อก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก แม่ก็มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแล
ครอบครัว ลูกเองก็มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน และเมื่อเราทํางาน ถ้ามีใครไม่ทําตามหน้าที่แล้ว ย่อมจะ
เกิดปัญหาเร่ืองการก้าวก่ายหน้าที่กันตามมา จนอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตข้ึนได้ อย่าง
น้ีเป็นต้น เมื่อเป็นเช่นน้ีการวางตนให้เหมาะสม จะช่วยให้ไม่ต้องระวาดระแวงในการทําหน้าที่ของตน 
ซึ่งจะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ  
 ในการบริหารงานองค์กรจําเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยง                
ไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่มีการแสวงหากําไรและมีการ                    
แข่งขันกันสูง เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในเชิงบริหารงานและการพัฒนาองค์กร ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุผล 
ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กรจึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับหลักการ 
บริหารแบบเดิม เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทําให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้  
 การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการยึดเหน่ียวจิตใจของกัน
และกันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผูกมิตรไมตรีต่อกัน ผู้บริหารควรยึดเอาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานในครอบครัวและในองค์กรที่รับผิดชอบอยู่หลักการน้ีพระพุทธองค์ทรงรับรองหรือเป็นพุทธ
พจน์ที่ไม่มีความหมาย 2 นัย หมายความว่า พระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ไม่มีนัยเป็นอย่างอ่ืนจากที่ทรง
พยากรณ์ไว้ ความสําเร็จของงานคือจุดหมายสูงสุดของการบริหาร การที่มีศัตรูเพียงหน่ึงคนก็ถือว่ามาก     
การที่เรารู้จักคนเพียงคนเดียวก็ถือว่าน้อยมาก การที่จะไม่มีศัตรูและการที่จะรู้จักคนหลายคน มี
หลักการและวิธีการที่พระพุทธองค์ได้วางไว้แล้วช่ือว่า หลักสังคหวัตถุ เป็นหลักคําสอนที่ให้ประโยชน์
อันย่ิงใหญ่แก่ผู้ปฏิบัติตามต้ังแต่อดีตเมื่อสองพันกว่าปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดมาล้มล้างได้   

ดังน้ัน จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใน
การทําวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สําหรับนําไปวางแผน 
กําหนดนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ ภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุ 4 และ
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดีอันเป็นรากฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการบริหารงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให ้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ภายในองค์การบริหารส่
วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้มีการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร 
ตําราและวิทยานิพนธ์ เพ่ือนํามาเป็นแนวความคิดและข้อมูลในการวิจัย มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
รับจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 380 คน โดยการ
กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยครั้งน้ี 
รวมท้ังหมด 190 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1) ด้านทาน 
2) ด้านปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา และ 4) ด้านสมานัตตตา 
 3. เคร่ืองมือ และการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  ลักษณะของเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด
และปลายเปิด ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ       
เป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ข้อ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

714 

(Numerical Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ โดยแบ่งคําถามตามระดับการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 ด้าน 
 
  (1) ด้านทาน        จํานวน  5 ข้อ   ได้แก่ ข้อที่ 1 - 5   
  (2) ด้านปิยวาจา    จํานวน  5 ข้อ   ได้แก่ ข้อที่ 6 - 10   
  (3) ด้านอัตถจริยา   จํานวน  5 ข้อ  ได้แก่ ข้อที่ 11 - 15   
  (4) ด้านสมานัตตตา จํานวน  5 ข้อ  ได้แก่ ข้อที่ 16 – 20 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) ให้เลือกตอบโดยเสรีแบ่งออก
เป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านทาน (2) ด้านปิยวาจา (3) ด้านอัตถจริยา (4) ด้านสมานัตตตา 
 4. คุณภาพของเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 
  การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือการวิจัยในครั้งน้ี ไปทดสอบหา
ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลดังน้ี 
  1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
   นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหา ความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) จากน้ันนํามาหาเพ่ือหาค่าความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC: Index of item objective Consistence) และเลือกแบบสอบถามท่ีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ  
  2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) 
   ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) กับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ครอนบาซส์ แอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coeffcient) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.9354 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามตาม
ขั้นตอน ดังน้ี  
   1.1 ผู้วิจัยได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 แห่ง โดยมีองค์
การบริหารส่วนตําบลคลองสาม ตําบลคลองสี่ ตําบลคลองห้า   
   1.2 นําหนังสือที่ได้จากโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปขอความร่วมมือจาก
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นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้ง 3 แห่ง เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแก่พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   1.3 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล โดยนํา
แบบสอบถามจํานวน 190 ฉบับ แจกให้กับพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
   1.4 ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จากพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่  
และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล สามารถนําไปวิเคราะห์ได้กลับคืนมาด้วยตนเอง หลังจาก
ส่ง แบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด จํานวน 190 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
   1.5 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรม
สําเร็จทางคอมพิวเตอร์ 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์    
   ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตาม
ขั้นตอน ดังน้ี   
   2.1 ผู้วิจัยได้นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ไปขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ัง 3 แห่งเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมู
ลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ นายกองค์
การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 3 คน เก่ียวกับแนวทางใน 
สภาพการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านส
มานัตตตา ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
   2.2 ทําการนัดหมายวันเพ่ือสัมภาษณ์  
   2.3 ทําการสัมภาษณ์   
   2.4 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 6. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยเรื่องน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 
  2. สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
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 1. การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อเฉล่ียเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา ( X = 3.92) รองลงมาคือ ด้าน
อัตถจริยา ( X = 3.89) ด้านทาน ( X = 3.83) และด้านสมนานัตตา ( X = 3.77) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มี ต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มี ต่อการบริหารงาน          
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มี ต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มี ต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามตําแหน่งงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มี ต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 7. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์   
  7.1 ด้านทาน การให้เป็นสิ่งสําคัญในยุคปัจจุบัน เน่ืองจากสังคมปัจจุบันทุกคนต้องอยู่
อย่างระมัดระวังในด้านค่าใช้จ่าย ดังน้ัน ถ้าหน่วยงานหรือหัวหน้างานมีสวัสดิการให้กับบุคลากร        
ที่ทํางานด้วยก็น่าจะทําให้คนมีความรักในองค์กรมากขึ้น ทํางานด้วยความเต็มใจที่ให้ลูกน้องได้บ่อยๆ 
คือ ให้กําลังใจลูกน้องที่ต้ังใจทํางาน และการให้ในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็นการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็
ควรระมัดระวังในการให้ เพราะบางคร้ังใน อบต. มักมีการแข่งขันทางด้านการเมืองปนๆ อยู่ด้วย  
ส่วนมากก็จะคอยช่วยเหลือในส่วนที่เป็นโอกาสที่จะต้องให้มากกว่า   
  7.2 ด้านปิยวาจา สมัยน้ีคนใจร้อนอาจเกิดอารมณ์จนยับย้ังไม่อยู่ ทําให้เกิดเหตุรุนแรงได้  
ไม่มีใครชอบฟังคําพูดที่ไม่ไพเราะ อยากได้ยินคําพูดที่สุภาพกันทั้งน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้งานบริหารบรรลุผล
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ การพูดจากันอย่างไพเราะอ่อนหวานด้วยความปรารถนาดี  ทําให้เกิดความรัก
ใคร่สามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การเจรจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และถ้อยคําที่มีประโยชน์พูดแต่
ถ้อยคําที่เป็นจริงและถ้อยคําที่ไม่กระทบกระทั่งผู้อ่ืน บุคลากรในหน่วยงานก็จะปฏิบัติตาม 
  7.3 ด้านอัตถจริยา เป็นหัวใจสําคัญและเป็นหน้าที่ของ อบต. เพราะต้องทํา ทุกอย่าง
เพ่ือชุมชน เพ่ือบุคลากรในองค์กร เพ่ือสังคมและประเทศชาติ โดยการประยุกต์ใช้ด้านอัตถจริยาต่อ
สังคม เป็นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก อุทิศตนบริการ รับใช้ทําประโยชน์แก่
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ผู้อ่ืนหรือสังคม อบต. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์การผ่านกระบวนการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและเอาใจใส่ในการบริการ
ประชาชน โดยให้ยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน 
  7.4 ด้านสมานัตตตา ข้าราชการและผู้บริหารจะต้องทําตัวให้น่าเช่ือถือ มีความเสมอต้น
เสมอปลายและถูกกาลเทศะ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญจึงจะทําให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและนําพาองค์กรสู่
ความเช่ือมั่นของประชาชนเพ่ือประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือ เพ่ือประโยชน์ตน (องค์กร) และประโยชน์
ผู้อ่ืน (ประชาชน) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบล           
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และ
ด้านสมานัตตตา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเฉล่ียเป็นรายด้าน พบว่า  
ทุกด้านอยู่ในระดับมาเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านทาน  
และด้านสมนานัตตา ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ทําให้
พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ เพราะในการบริหารงานของแต่ละคนไม่ใช่หน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจําทุกวัน  แต่
เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ดังที่ประพันธ์  สุริหาร (2547) ได้
กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการทํางานให้สําเร็จ โดยใช้คนอ่ืนเป็นความถนัดหรือ
ทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมรวมถึงการใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จขององค์กรที่กําหนดไว้ ส่วนการบริหารน้ันเป็นแนวทางหรือวิธีการที่
ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้ตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณธร        
เธียรชัยพฤกษ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ หลักสังคหวัตถุ 4  เพ่ือ
สร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพนักงานส่วน
ตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษาอําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่
ใน ระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระยุทธภูมิ  ธมฺมธโร (สังชาดี) (2553) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม” จาก
การศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4  ตามความ
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คิดเห็นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร ส่วนตําบลในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
  2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า  การประยุกต์ใช้ด้านทานน้ันจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจให้ความรักเอาใจใส่ มีความรู้สึกที่
ดีและยอมรับความคิดเห็น การให้เป็นการปัน คือการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน ซึ่งหน่วยงานควร
ให้การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน โดยให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
กิจกรรมการจัดการความรู้จากองค์กร เพ่ือองค์กรมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการหรือ
เพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย  ส่วนการให้แบบการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือด้วยการให้
สิ่งของ ให้สิ่งที่มีมูลค่า และให้ธรรมะ เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน องค์กรให้ความสะดวกเร่ืองอุปกรณ์
เครื่องใช้ในสํานักงานและอ่ืนๆ แก่บุคลากรในองค์กร ดังที่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(2549) ได้กล่าวถึง ทาน นักบริหารที่ดีต้องมีนํ้าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่การให้ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การให้ทานจะช่วยให้ผูกคนอ่ืนไว้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ 
(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านทาน  อยู่ในระดับมาก 
  2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านปิยวาจา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารและพนักงานพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคําพูดที่ไพเราะและสุภาพ เพ่ือให้เกิด
ความสนิทสนมซึ่งกันและกัน เมื่อมีการดําเนินงานที่ดีให้กับองค์กรก็จะได้รับการยอมรับและคําชมเชย
จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์ อันดีให้เกิดขึ้น 
การพูดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ทําให้งานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งการแสดงออกทางวาจาก็
นับว่าเป็นสิ่งสําคัญ ดังที่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) ได้กล่าวถึง การพูดถ้อยคํา
ไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรู้จัก ผูกใจคนด้วยคําพูดอ่อนหวาน คําพูดหยาบกระ
ด่างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชือกหรือลวดมัดในทํานอง
เดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยคําอ่อนหวาน  ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ 
(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก 
  2.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า การได้ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ขององค์กร เช่น มูลนิธิที่องค์กรก่อต้ังขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาคนในสังคม การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  
คือ เราจะต้องฝึกตัวของเราเองให้เป็นคนมีประโยชน์  ซึ่งการอุทิศตนบริการรับใช้ทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
หรือสังคม การทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมน้ันจําเป็นต้องมีความเสียสละส่วนที่เป็นประโยชน์ของตน
บางประการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549) กล่าวไว้ว่า การ
ทําประโยชน์ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ บําเพ็ญประโยชน์ 
รวมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์  
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ศิละวรรณโณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก  
  2.4 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านสมานัตตตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า องค์กรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการ
บริหารงานขององค์กร และองค์ ์กรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบร่วมกัน          
เมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหาขึ้น ดังที่ กนิษฐาน  แป้นสุวรรณ (2548) กล่าวถึงสมานัตตตา คือ การเอา
ตัวเข้าไปสมาน การวางตัวเป็นกลาง ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกัน การวางตัวเหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ 
เสมอต้นเสมอปลาย ประพฤติแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่กระทําในสิ่งที่ช่ัวหรือทําลายผู้อ่ืน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธิดารัตน์  ศิละวรรณโณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพนักงานส่วน
ตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษาอําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการบริหารงาน          
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน   
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามตําแหน่งงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 7. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการบริหารงาน           
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความพึงพอใจและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม และเลือกตัวอย่างแบบสะดวกโดยสุ่มจากผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้ากล้องฟูจิฟิล์มจํานวน 
400 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราฟูจิฟิล์มในระดับปานกลางโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เร่ืองความน่าเช่ือถือบทความเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์ มีความพึง
พอใจต่อตราฟูจิฟิล์มระดับมากโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่องพนักงานใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสม ให้
คะแนนความสําคัญของส่วนประสมการตลาดของฟูจิฟิล์มโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงไปคือ ช่องทางการจําหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ด้าน
ความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์มของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรอิสระทั้งหมด
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์มได้ร้อยละ 44.3 
 
คําสําคัญ: การรับรู้, ความพึงพอใจ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความจงรักภักดีในตราสินค้า 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study customer perception and 

satisfaction on Fuji Film and marketing mix that affect the customer loyalty towards 
Fuji Film brand. This study applied the quantitative survey approach which the 
structured questionnaire was used to collect data. Non-probability convenience 
sampling was applied to select sample group of 400 Fuji Film customers in Bangkok 
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Province. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard 
deviation were used. Multiple regression analysis with statistical significance of 0.05 
was utilized to test the hypotheses.  

Findings indicated that the sample group had perception of Fuji Film at 
moderate level. The mean score of reliability of product articles published in computer 
magazine was highest. The satisfaction on Fuji Film brand was at high level. The mean 
score of staffs’ courtesy was highest. The overall marketing mix was at high level; 
product factor was the most important followed by place, price and promotion. 
Customer loyalty toward Fuji Film was at moderate level.  

Results of hypothesis testing that perception, satisfaction and marketing mix 
factors have an effect on consumer loyalty towards Fuji Film with statistical significance 
level of 0.05  The independent variables mutually explained the variance of brand 
loyalty at 44.3%. 

 
Keywords: Key words: Perception, Satisfaction, Marketing Mix Factor, Brand loyalty 
 

บทนํา 
 ภาพรวมของตลาดกล้องดิจิตอลในปี พ.ศ.2559 คาดว่ามูลค่า ตลาดรวมประมาณ 7,100 
ล้านบาท  มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เชิงมูลค่า  13% แต่ลดลงในเชิงปริมาณ 5% เน่ืองจาก ตลาดเปลี่ยนจาก
กล้อง compact เป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ โดย compact ลดลง 31% เชิงปริมาณ หรือ ลดลง 20% 
เชิงมูลค่า ส่วน DSLR ยังลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งปริมาณ ลดลง 25% และเชิงมูลค่าลดลงประมาณ 
10% แต่ยังมีอัตราเติบโตที่สูงในตลาดกล้องมิลเลอร์เลสประมาณ 37% เชิงปริมาณ และ 45% เชิง
มูลค่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  โดยอัตราส่วนของแต่ละชนิดกล้อง มิลเลอร์เลสจะครองสัดส่วนถึง 
57% ตามด้วย DSLR  29% และ compact มีเพียง  13% (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2558) 
 แนวโน้มในตลาดกล้อง compact และกล้องดี DSLR ในเชิงมูลค่ายังคงมีการหดตัวลงอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้การแข่งขันด้านราคาของกล้องมิลเลอร์เลสจะรุนแรง และมีการนําเสนอกล้องรุ่นใหม่ๆ 
จากคู่แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น โดยกล้องมิลเลอร์เลสเป็นสินค้าที่มียอดขายเติบโตสูงในช่วงที่ผ่านมา และมี
จํานวนยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้การแข่งขันของตลาดกล้องดิจิตอลในปี 2559 น้ีน่าจะมี
ความเข้มข้นขึ้น เน่ืองจากยอดขายเร่ิมชะลอตัวลง ในขณะที่ผู้ผลิตที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มจํานวนข้ึน และฟูจิ
ฟิล์มเองก็ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
กล้องให้ทันสมัยขึ้น การเพ่ิมความละเอียดของภาพ การจัดโปรโมช่ันในช่วงเทศกาลต่างๆ การขายพ่วง
กับสินค้าเทคโนโลยีอ่ืนๆ การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา การใช้ระบบสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียพิเศษ การ
ขายช่องทางการจําหน่าย เพ่ือกระตุ้นให้ยอดจําหน่ายเพ่ิมข้ึน แต่ด้วยทิศทางของกลยุทธ์ของฟูจิฟิล์ม 
ที่ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีช้ันสูง พร้อมกับนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประสิทธิภาพสูง พร้อมกันน้ีได้เตรียมแผนการตลาดในการทํา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างครบวงจร เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
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ของแบรนดสินค้าฟูจิฟิล์ม  สําหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
นับเป็นอีกกลยุทธ์หลักที่ให้ความสําคัญ (Fujifilm, 2559) 
 นอกจากน้ี การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทนได้แก่สมาร์ทโฟนก็มีผลทําให้ตลาดกล้อง
ดิจิตอลมีแนวโน้มหดตัวลงอย่างต่อเน่ือง ”กล้องมือถือ” หรือ “กล้องสมาร์ทโฟน” ในปัจจุบันน้ีต้อง
ยอมรับเลยว่าคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมมาก สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง สวยงาม คมชัด เป็นที่
น่าประทับใจ เพียงพอต่อการใช้งาน จนบางครั้งหลายคนก็ไม่ลังเลใจท่ีจะเลือกเก็บกล้องดิจิตอลตัว
ใหญ่ๆ ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเลือกพกเพียงแค่กล้องสมาร์ทโฟนตัวเล็กๆ ใส่กระเป๋าติดตัวออกไปเก็บภาพ
ความประทับใจในโอกาสต่างๆ เช่นไปท่องเที่ยว หรือในชีวิตประจําวันแทน พกพาได้สะดวก นํ้าหนัก
เบา ใช้งานง่าย หยิบขึ้นมาใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถแชร์รูปไปยังโซเช่ียลเน็ตเวิร์คต่างๆ 
อย่าง Facebook , Instagram เพ่ืออวดภาพสวยได้อย่างง่ายดาย และอย่างที่รู้กันว่าเทคโนโลยีไม่เคย
หยุดน่ิง ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากค่ายต่างๆ ทั้งค่ายยักษ์ใหญ่ หรือค่ายน้องใหม่มาแรงต่างก็ให้ความสนใจ
เรื่องของประสิทธิภาพและโทคโนโลยี ในการถ่ายภาพมากมากขึ้น บางครั้งก็นํามาใช้เป็นฟีเจอร์หลัก
และจุดขายของสมาร์ทโฟนของตัวเอง (Louiswongs, 2559) 
 จากข้อมูลข้างต้น ช้ีถึงแนวทางกลยุทธ์ในการรักษายอดขายของฟูจิฟิล์มจะต้องเป็นไปใน
ทางการรักษาตลาดเดิม คือการซื้อซ้ํา ซื้อเพ่ิมหรือซื้อทดแทนของกลุ่มผู้ใช้เดิมและกลุ่มที่มีความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้กล้องดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม DSLR หรือ Mirrorless 
 งานวิจัยในอดีตมีข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจัยส่วนผสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ซื้อกล้อง (นิวรรณ เตือนใจยา, 2556) ในขณะที่งานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่าความพึงพอใจมีผลต่อความ
ภักดีต่อตราและการซื้อซ้ํา จากงานวิจัยของ (กันยกานต์ ส่องแสง, 2555) และ (สาธิยา เถื่อนวิถี, 2555) 
 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่มีการศึกษาแบบบูรนาการในด้านการรับรู้ต่อตรา การ
ประเมินความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและความพึงพอใจท่ีร่วมกันมีอิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อตรา จึงนํามาสู่การวิจัยคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม 
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม 
3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชากรท่ีศึกษาคือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม โดย
กําหนดขนาดจากตารางสําเร็จของ Yamane จํานวน 400 ราย และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนใน
การเลือกผู้ตอบ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัวโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จํานวน  6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นคําถามแบบให้เลือกตอบแบบคําตอบเดียว 
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 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกล้องฟูจิฟิล์ม จํานวน 5 ข้อ โดยเป็นคําถามแบบให้
เลือกตอบแบบคําตอบเดียว 
 ส่วนที่ 3 แบบการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟูจิ
ฟิล์ม จํานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจฟูจิฟิล์ม จํานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 การประเมินความสําคัญของของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทาง และการส่งเสริมการตลาดของฟูจิฟิล์ม จํานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ  
 ส่วนที่ 6 การประเมินความภักดีในตราสินค้าฟูจิฟิล์ม จํานวนทั้งสิ้น 5 ข้อ  
 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินคําตอบ (Rating Scale Questions) แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อคําถามใน
ระดับน้อยที่สุด 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 4 
คะแนน หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก และ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
 การทดสอบเคร่ืองมือ โดยวิธีการตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นําเสนอ
แบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของ
เน้ือของแบบสอบถามท่ีตรงกับเร่ืองที่จะศึกษา และการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนแบ็ค แอลฟา (Conbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี (1) แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.827 (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.917 (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.940  (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.901 (5) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจําหน่าย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.916 (6) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.916 (7) 
แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีต่อตรา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.843 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งน้ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากผู้บริโภคกล้องฟูจิฟิล์ม ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจํานวน 400 ชุด ในการ
แจกแบบสอบถามเริ่มต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 รวมเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีได้มาทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีดังน้ี (1) การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (2) ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (3) การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 (2) อายุ 21–
30 ปี จํานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 (3) สถานภาพโสด จํานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 
(4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และ (5) จํานวนมากที่สุดมี
อาชีพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
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20,000 บาท จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 (7) เคยซื้อกล้องถ่ายภาพประเภทกล้องดิจิตอล
ขนาดเล็ก จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 (8) ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องถ่ายภาพน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จํานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 (9) ชําระเงินด้วยเงินสด จํานวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 (10) วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเพ่ือความบันเทิงและการท่องเที่ยว 
จํานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 (11) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือตัวเอง จํานวน 257 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.3  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.92 .662 มาก 
ด้านช่องทางการจําหน่าย 3.86 .700 มาก 
ด้านราคา 3.72 .652 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.36 .703 ปานกลาง 

รวม 3.71 .567 มาก 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ประสิทธิภาพและความคมชัดของภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ด้านช่องทางการจําหน่าย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.86 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลีย่
สูงสุดคือ บ่งบอกราคาอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.36 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การรับประกันคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

ตอบคําถามและให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน  3.47 .843 มาก 
อํานวยความสะดวก บริการเป็นอย่างดี  3.57 .782 มาก 
มนุษย์สัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส  3.61 .786 มาก 
ใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสม 3.70 .843 มาก 
มีความกระตือรือร้น  3.61 .782 มาก 

รวม 3.59 .674 มาก 
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ความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ มนุษย์สัมพันธ์
ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อํานวยความสะดวก
และให้บริการเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 สามารถตอบคําถามและให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลําดบั 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความภักดีต่อตราสินค้า 
 

ความภักดีต่อตราสนิคา้ 
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟูจิฟิล์มอีกในอนาคต 3.58 .872 มาก 
การส่งเสริมการขายของย่ีห้ออ่ืนๆ ไม่
สามารถทําใหท้่านเปลี่ยนไปใช้บริการได้  

3.26 .947 ปานกลาง 

ยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับฟูจิฟิล์ม   3.36 .915 ปานกลาง 
ปรับราคาสูงข้ึนจะยังคงซื้อเหมือนเดิม 3.10 .872 ปานกลาง 
หากนึกถึงกล้องถ่ายภาพจะนึกฟูจิฟิล์ม 3.37 .947 ปานกลาง 

รวม 3.34 .779 ปานกลาง 
 

ความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟูจิฟิล์มอีกในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 และพบว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ข้อ ตามลําดับ ได้แก่ หากนึกถึงกล้องจะนึก
ฟูจิฟิล์มเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับฟูจิฟิล์ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 การส่งเสริมการขายของย่ีห้ออ่ืนๆ ไม่สามารถทําให้เปลี่ยนไปใช้บริการได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.26 หากปรับราคาสูงข้ึนจะยังคงซื้อเหมือนเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้ 
 

การรับรู้  
n = 400 

ความหมาย/ระดับ 
 S.D. 

รู้จักฟูจิฟิล์ม 3.42 .975 มาก 
พบเห็นสื่อโฆษณาของฟูจิฟิล์ม  3.14 .946 ปานกลาง 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลขา่วสาร 2.98 .943 ปานกลาง 
เอกสารสําหรับให้ข้อมูลข่าวสาร 2.88 .967 ปานกลาง 
บทความที่ลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์ 3.51 .879 มาก 

รวม 3.18 .728 ปานกลาง 
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การรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เช่ือถือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงในนิตยาสารคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
รองลงมา รู้จักฟูจิฟิล์ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 พบเห็นสื่อโฆษณาของฟูจิฟิล์ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 
ประชาสัมพันธ์จากฟูจิฟิล์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และมีเอกสารสําหรับให้ข้อมูล
ข่าวสารให้ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ตามลําดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร β Std. Error T Sig. VIF 
ค่าคงท่ี (Constant)  0.206 -.776 .438  
การรับรู้ 0.279 0.049 6.119 .000* 1.479 
ความพึงพอใจ 0.123 0.054 2.631 .009* 1.543 
ส่วนประสมทางการตลาด 0.399 0.063 8.763 .000* 1.474 
R Square = .443 F = 104.908 Sig. = 0.000* 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ
ความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ß = .399) ส่งผลต่อความภักดีต่อ
ตราฟูจิฟิล์มมากที่สุด รองลงมา การรับรู้ (ß = .279) และความพึงพอใจ (ß = .123) ตามลําดับ และมี
ค่า R Square= .443 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีต่อ
ตราฟูจิฟิล์มได้ร้อยละ 44.3 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 (2) อายุ 21–
30 ปี จํานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 (3) สถานภาพโสด จํานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 
(4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และ (5) จํานวนมากที่สุดมี
อาชีพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 (7) เคยซื้อกล้องถ่ายภาพประเภทกล้องดิจิตอล
ขนาดเล็ก จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 (8) ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องถ่ายภาพน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จํานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 (9) ชําระเงินด้วยเงินสด จํานวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 (10) วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเพ่ือความบันเทิงและการท่องเที่ยว 
จํานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 (11) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือตัวเอง จํานวน 257 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.3  
 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละปัจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง เรียงตามลําดับดังน้ี 
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 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประสิทธิภาพและความคมชัดของภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจําหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ งบอกราคาอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
 ความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
พนักงานใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รับประกันคุณภาพสินค้าให้เกิดความมั่นใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 
 ความภักดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์จากฟูจิฟิล์มอีกในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
 การรับรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เช่ือถือ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงในนิตยาสารคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1 การรับรู้ส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม สอดคล้องกับสมมติฐาน 
2 ความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม สอดคล้องกับสมมติฐาน 
3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานท่ี1  
การรับรู้ส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก 

ผู้บริโภคให้ความเช่ือถือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงในนิตยาสารคอมพิวเตอร์ในระดับมาก ผลการศึกษา
ในครั้งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพนธ์ จักวาฬ (2554) เปรียบเทียบทัศนคติการรู้จักและการรับรู้
ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคนํ้าด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษานํ้าด่ืมตราสิงห์และนํ้าด่ืมตราเนสท์เล่ พบว่า ผู้บริโภคมักจะแสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
องค์การควบคู่ไปกับการแสวงหาข้อมูลจากช่องทางสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีร้อยละ 49 ของผู้บริโภค
ยังตัดสินใจซื้อตราสินค้าผ่านการแสวงหาข้อมูลจากสังคมออนไลน์อีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า การรู้จัก
หรือการรับรู้มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า 

สมมติฐานท่ี2  
ความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก 

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทํางานอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาใน
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ครั้งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญใน
เรื่องพนักงานสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการได้อย่างถูกต้องเป็นที่น่าพอใจ และ
พนักงานควรที่จะมีความใส่ใจในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้า
รายย่อย นอกจากน้ันลูกค้ายังให้ความสําคัญเก่ียวกับในเร่ืองของการจดจํารายละเอียดของลูกค้าไม่ว่า
จะเป็น เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอ่ืนๆที่ลูกค้าสนใจ และยังรวมถึงพนักงานควรยินดีที่จะรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ลูกค้าได้มีการแนะนําอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีผลต่อความ
ภักดี 

สมมติฐานท่ี3  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์ (2557) ปัจจัยทางส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ ความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิว
กายย่ีห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่อตราสินค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน  

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ฟูจิฟิล์ม ควรมีการบริหารจัดการโดยการมุ่งเน้นที่การตอบสนอง การรับรู้ ความพึงพอใจ และ

ส่วนประสมการตลาด เน่ืองจากผลการวิจัยน้ันแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ ความพึงพอใจและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อความภักดีต่อตรา ดังน้ัน เพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ ความพึงพอใจมาก
ที่สุดและมีการกลับมาซื้อซ้ําอีกในครั้งต่อไปจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญดังน้ี 

1) การรับรู้มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคให้ความ
น่าเช่ือถือ บทความ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด จึงควรจะ
มุ่งเน้นการรับรู้ให้เกิดกับผู้บริโภค โดยการนําเสนอข้อมูลสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการลงในสื่อ
ออนไลน์ สื่อโฆษณาให้ผ่านตาและทําให้ผู้บริโภคพบเห็นให้มากท่ีสุด และทําให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดเป็นที่รู้จักเพ่ือเสริมสร้างความน่าเช่ือให้กับแบรนด เน่ืองจากการตลาดที่ใช้อยู่ที่
ค่อนข้างจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับแบรนดที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเน้นการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนิช มาร์เก็ต ในขณะที่กลุ่มแมส จะรู้จักน้อย และควรจะมีเอกสาร 
ใบปลิว หรือ Content เกร็ดความรู้ตามส่ือออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้บริโภคมักจะเข้าไป
ใช้บริการ เผื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและส่งสารไปถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงกัน 

2) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราในระดับมาก โดยผู้บริโภคมีความพึง
พอใจที่พนักงานใช้ถ้อยคําสุภาพเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใสในขณะปฏิบัติงาน มีความ
กระตือรือร้นเมื่อผู้บริโภคต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหา ข้อสงสัย ก็สามารถอํานวยความสะดวก
และให้บริการได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบคําถามและให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ทําให้ผู้บริโภคมี
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ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงควรพัฒนาระบบการทํางานของพนักงานขายและฝึกอบรมให้มี
มาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกันก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริง เผื่อเป็นการการันตีว่าพนักงานทุกๆ คนจะ
สามารถบริการลูกค้าได้ในมาตรฐานเช่นเดียวกัน เผื่อสร้างความพึงพอใจที่จะก่อให้เกิดกับผู้บริโภค
และเกิดการกลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งในอนาคต 
 3) ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตรา โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในเรื่องของประสิทธิภาพและความคมชัดของภาพ รองลงมาคือ ช่องทางการ
จําหน่ายที่หาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า ด้านราคามีการบ่งบอกราคาอย่างชัดเจน และ การส่งเสริม
การขายที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าฉลากสีเขียว จึงควรจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและระบบ
การทํางานของกล้องให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริงตามโฆษณา และติดป้ายแสดงราคา
สินค้าให้ชัดเจน เช่น สินค้าที่มีส่วนลด สินค้าราคาผ่อน เผื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง และสร้างความน่าเช่ือในการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการที่การันตีต่อการซ่อมแซม
สินค้าว่าสามารถใช้ได้จริงเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้า 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1) ควรศึกษาการรับรู้ ความพึงพอใจ และส่วนประสมการตลาดเปรียบเทียบกับบริษัทกล้อง

ถ่ายภาพอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์และข้อแตกต่างนํามาเพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท
ในอนาคต  

2) การวิจัยน้ีมีข้อค้นพบว่าส่วนผสมการตลาด การรับรู้ตรา และความพึงพอใจมีผลต่อความ
ภักดีต่อตรา ในอนาคตควรศึกษาถึงผลของความภักดีต่อการซื้อซ้ําเพ่ือพัฒนาโมเดลการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่นําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ .ดร . ศรัณยพงศ์        
เที่ยงธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้ความรู้ การช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนงานวิจัยคร้ังนี้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนสําเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืนๆที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และ
สามารถนําวิชาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูง มาไว้ ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ  
ขุนอาจ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยวิธีการทางมานุษยวิทยา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับบุคคลข้อมูล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาเอกสาร เพ่ือทําการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลที่ได้มาตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่า
ของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 2) ศึกษาให้เห็นถึงวัฒนธรรมพาณิชย์ที่เก่ียวกับ   
ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ  
 ผลการวิจัยพบว่า ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการทํา
หัวโขน เปิดสอนทําหัวโขนให้กับบุคคลที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เอกลักษณ์หัวโขนของครูชูชีพ      
ที่เห็นเด่นชัด คือ โครงหน้าของหัวโขนมีความคล้ายคลึงกับใบหน้าของครูชูชีพ ปกติครูชูชีพทําหัวโขน             
เพ่ือจัดจําหน่ายก่อให้เกิดรายได้ประจําครอบครัว ต่อมาครูชูชีพเริ่มเป็นที่รู้จัก จึงรับงานสาธิต           
การทําหัวโขนตามงานประชุมวิชาการต่างๆ ในคุณค่าของการทําหัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มความสําคัญ คือ  1) เชิงวัฒนธรรม 2) เชิงมนุษย์ 3) เชิงสังคม 4) เชิงเศรษฐกิจ และ
ในวัฒนธรรมพาณิชย์ที่เก่ียวกับ  การทําหัวโขนของครูชูชีพ มุ่งเน้นไปที่การจําหน่ายหัวโขนและรับงาน
สาธิตการทําหัวโขนในงานประชุมวิชาการ  
 
คําสําคญั: คุณค่า, ศิลป์ประดิษฐ,์ หัวโขน, วัฒนธรรมพาณิชย์ 
 

ABSTRACT 
 The Value of The Art of Creating Thai Mask Play in Commercial Culture of 
Khru Chucheep Khunart ’s Style was conducted by using the qualitative analysis and 
the anthropological research methodologies. Data was collected from in-depth 
interviewing and non-participative observation and studying documents to analyze, 
synthesize, and present. Data was presented for 2 objectives; (1) to study the value of 
the art of creating Thai mask play in Khru Chucheep Khunart’s style (2) to study the 
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commercial culture about the art of creating Thai mask play in Khru Chucheep 
Khunart’s style 
     Khru Chucheep Khunart is a talented artist about the art of creating Thai 
mask play. He teaching the art of creating Thai mask play to interested persons and 
don’t charge. Identity of the art of creating Thai mask play in Khru Chucheep’s style is 
the face of Thai mask play, it same Khru Chucheep’s face. Normally, Khru Chucheep 
made Thai mask play for sale, it cause some income for his family. And then Khru 
Chucheep has be well-known, he get job demonstrate the art of creating Thai mask 
play in various conference  
     The value of the art of creating Thai mask play in Khru Chucheep Khunart’s 
style was presented for 4 groups of means; (1) means of culture (2) means of human 
(3)  means of social (4)  means of economic. And commercial culture about the art of 
creating Thai mask play in Khru Chucheep Khunart ’s style focus on sale of Thai mask 
play and get job demonstrate the art of creating Thai mask play in various conference. 
 
Keywords: value, the art of creating, Thai mask play, commercial culture 
 

บทนํา 
 โขน เป็นองค์ความรู้ใหญ่ที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านศิลปะไทยไว้ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี 
นาฏศิลป์ หัตถศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม ในภาพรวมของโขนน้ัน เป็นศิลปะการแสดงช้ันสูง
ของไทยที่สื่อถึงความวิจิตรงดงาม โดยมีหัวโขนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์จําเพาะของตัว
ละครน้ันๆ (กรมศิลปากร, 2552: 3)  

   “หัวโขน” เป็นศิลป์ประดิษฐ์ที่ใช้เพ่ือสวมใส่ในการแสดง นอกจากจะบอกถึงลักษณะและ
ความแตกต่างของตัวแสดงแล้ว ยังบอกถึงยศถาบรรดาศักด์ิอีกด้วย ซึ่งหัวโขนมีลักษณะแตกต่างจาก
หน้ากาก คือ การทําหุ่นเป็นรูปจําลองทรงใบหน้าและศีรษะทั้งหมด แล้วสวมครอบทับหัวทําให้ห่อหุ้ม
ส่วนของใบหน้าและหัวได้อย่างมิดชิด จะมีก็เพียงช่องรูกลมๆ บริเวณนัยน์ตาของหัวโขน (ไพโรจน์ 
ทองคําสุก, 2558: 6-8)  

   ลักษณะขนาดของหัวโขน จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดเท่าของจริงกับขนาดย่อส่วน 
ซึ่งขนาดเท่าของจริงโดยส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการแสดงโขนเป็นหลัก สําหรับขนาดย่อส่วนมีไว้เพ่ือจําหน่าย
ให้ไว้เคารพบูชา หรือประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ และวัสดุที่ใช้ในการทําหัวโขนจักแตกต่างออกไป
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้หัวโขนน้ัน (นฤทธ์ิ วัฒนภู, 2557: 12-16) 

   การทําหัวโขนไม่ใช่ใครก็ทําได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจและเข้าถึงในศาสตร์แห่งศิลปะ
ช้ันสูงของไทย เพราะในวงการดนตรีและนาฏศิลป์ไทยต่างให้ความสําคัญและให้ความเคารพนับถือ
หัวโขนว่าเป็นครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ผู้ทําหัวโขนต้องดําเนินวิถีตามขนบธรรมเนียมของวิชาชีพ 
ช่างศิลป์ไทยที่สืบทอดกันมา (กรมศิลปากร, 2552: 113)  
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   ดังน้ัน การท่ีจะสืบทอดหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการทําหัวโขน สิ่งสําคัญคือ       
ต้องเรียนรู้ผ่านตัวบุคคลเป็นหลัก และเมื่อหัวโขนเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า การเข้าถึงองค์ความรู้น้ัน   
จึงเป็นเรื่องยากสําหรับบุคคลทั่วไป ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าถ้าการเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ของหัวโขนอยู่ในตัวชาวบ้านธรรมดาคนหน่ึงที่การศึกษาไม่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ด้วย
ประสบการณ์ชีวิตตลอดอายุ 61 ปี ของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่ผ่านมรสุมมาอย่างโชกโชนกว่าจะมีชีวิตที่สุข
สบาย ครูชูชีพใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณพร้อมนําไปประกอบอาชีพได้ จึง
นําเสนอออกมาเป็นงานวิจัยเรื่อง “คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครู
ชูชีพ ขุนอาจ” และน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลท่านอ่ืนๆ ที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
และประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
2. ศึกษาให้เห็นถึงวัฒนธรรมพาณิชย์ที่เก่ียวกับศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง คือ ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่า    
ของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสาร รวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการประดิษฐ์หัวโขน 
และแนวคิด ทฤษฎีรวมท้ังงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแนวคําถามในการ
สัมภาษณ์ รวมท้ังต้ังกรอบในการสังเกต 

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลข้อมูลหลัก คือ นายชู
ชีพ ขุนอาจ ด้วยเห็นผลงานศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนและความรู้ความสามารถของครูชูชีพทางด้าน
ศิลปะการแสดง2.1 ประวัติส่วนตัวและผลงานศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 

2.2 องค์ความรู้ที่ครูชูชีพได้รับการถ่ายทอดในเรื่องศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน 
2.3 ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ  
2.4 พิธีกรรมความเช่ือเกี่ยวกับศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน 
2.5 อาชีพโขน จึงเกิดแนวคําถามในการสัมภาษณ์ คือ หลักของครูชูชีพ ขุนอาจ 
2.6 รายรับของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่ได้จากศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน เพ่ือนํามาวิเคราะห์เรื่อง

วัฒนธรรมพาณิชย์ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน 
3. การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

เพ่ือเก็บข้อมูลนําไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่เก่ียวกับข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในมุมมอง
อีกด้านหน่ึง ที่ต้องการจากบุคคลข้อมูล คือ การทําหัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 

หลังจากน้ัน สร้างข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยใช้วิธีการอุปนัย และจําแนก
ชนิดข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาอ้างอิง ข้อมูลบางส่วนที่ไม่
สามารถใช้ทฤษฎีในการอ้างอิงได้ ผู้วิจัยจะใช้สามัญสํานึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ซึ่งนําเสนอ
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ข้อมูล ในลักษณะอภิปรายเชิงพรรณนา พร้อมภาพประกอบบรรยายรูปภาพ เพ่ือให้สอดคล้อง              
กับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ 

 
ผลการวิจัย 

1. ประวัติและการได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนเพ่ือถ่ายทอดของครูชูชีพ ขุนอาจ 

 
 
ภาพท่ี 1 ครูชูชีพ ขุนอาจ 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 นายชูชีพ ขุนอาจ หรือนายสมชาย ขุนอาจ (ช่ือ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน) เกิดวันที่    
12 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับนางปฐมาวดี ขอปะกลาง มีบุตรร่วมกัน 1 คน คือ           
นายทศพล ขุนอาจ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 
 ครูชูชีพได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขนรวมทั้งศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน
จากนายสาคร ยังเขียวสด หรือโจ หลุยส์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งมีศักด์ิเป็นลุงของ 
ครูชูชีพ และนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต้ังแต่ในวัยเด็ก ต่อมาครูชูชีพเพ่ิมเติมความรู้ทางด้าน
ศิลปะการแสดงโขนจากแผ่นวีซีดีเพลงนาฏศิลป์ เร่ิมแรกครูชูชีพสอนการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆ เช่น   
รําอวยพร รําฉุยฉายพราหมณ์ เป็นต้น พอเร่ิมมีเด็กมาเรียนมากขึ้น ครูชูชีพจึงเร่ิมสอนโขนให้กับ
บุคคลที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
 2. ประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  
 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการศึกษา เช่น            
เกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ในงานเทพสัมฤทธ์ิวิชาการ ทั้งในเร่ืองสาธิต          
การทําหัวโขน อาจารย์รับเชิญฝกึสอนโขนรุ่นจ๋ิวแก่คณะนักเรียน จนได้รับโล่เกียรติคุณ                  ใน
เรื่องการเป็นผู้สนับสนุนงานการศึกษา ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์แก่เยาวชนอย่าง
สม่ําเสมอ 
 โรงเรียนปุรนาวาส เขตทวีวัฒนา ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ประเภทการแสดงโขน  
 จากผลงานด้านการสอนโขนให้กับเด็กๆ จึงทําให้ครูชูชีพมีสื่อมวลชนลงประวัติให้เป็นที่
รู้จัก  
 รายการสื่อทางโทรทัศน์สัมภาษณ์ครูชูชีพ ขุนอาจ  
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  รายการ “คนดีคู่สังคม” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ UBC 
  รายการ “คน ค้น ฅน” ของทีวีบูรพา  
  รายการ “ครอบครัวเดียวกัน” ของช่องไทยพีบีเอส  
  รายการ “เงาฟ้าที่ท่านํ้า” ของบุญนิยม ทีวี  
  รายการ “ลุยไม่รู้โรย สูงวัยด๊ีดี: ครูโขนสร้างคน” ของช่องไทยพีบีเอส  
  รายการ “ฮีโร่ชุมชน ตอนโขนประชาชน”  
  รายการ “Thai Art ตอนคนโขน”  
  รายการ “ใครทําดี ยกมือให้ ตอนหัวโขน” 
 ปัจจุบันน้ี ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้รับความอุปถัมภ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในเรื่อง       
ที่พักอาศัย มีพ้ืนที่ในการสอนโขนให้กับเด็กๆ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปะการแสดงให้กับ
นักศึกษาอีกด้วย 
 3. ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
 ผู้วิจัยได้เข้าเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยครูชูชีพได้อธิบายเร่ิมจาก 
การทํา “หุ่นต้นแบบ” ซึ่งป้ันหุ่นด้วยดินเหนียวให้เป็นรูปศีรษะ จากน้ันจึงปิดทับหุ่นดินเหนียวด้วย   
ถุงปูนที่ฉีกเป็นช้ินแผ่นๆ ไม่เล็กมาก โดยทาด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก (ส่วนผสม
ของแป้งข้าวเจ้ากวน คือ แป้งข้าวเจ้าผสมนํ้าเปล่าพอประมาณ ต้ังไฟกวนให้เหนียวเข้ากัน) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แป้งข้าวเจ้ากวน 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
  
 ครูชูชีพจะไม่แช่ถุงปูนที่ฉีกเตรียมไว้แช่ลงในนํ้า เพียงแต่จะนํามือของตัวเองชุบนํ้าให้ชุ่ม    
แล้วนํามือไปควักแป้งข้าวเจ้ากวนทาละเลงพร้อมกับขยําถุงปูนให้ทั่ว เสร็จแล้วคลี่ถุงปูนน้ันออก    
เพ่ือนํามาปิดทับหุ่นดินเหนียว แล้วลูบถุงปูนให้เรียบไปกับแบบ โดยแปะทับซ้อนกันไปเร่ือยๆ ให้ทั่วจน
มีความหนามากพอสมควร แล้วนําไปตากแดดให้แห้งประมาณ 2-3 วัน 
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ภาพท่ี 3 มือทีชุ่่มน้ําละเลงแป้งข้าวเจ้ากวนลงบนถุงปูน 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 เมื่อหุ่นดินเหนียวที่ถูกแปะทับด้วยถุงปูนแห้งสนิทดีแล้ว จึงนํามาผ่าจากทางด้านหลัง           
ค่อยๆ นําออกจากหุ่นดินเหนียว นํา “หุ่นกระดาษ” ที่ได้มาเย็บด้วยเชือกป่านให้ด้านหลังชิดกันแล้ว
แปะทับด้วยถุงปูนละเลงด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนอีก 3-4 ทบ แล้วนําไปตากแดดซ้ําอีกครั้ง ในการน้ี     
ครูชูชีพมองว่าการเก็บหุ่นต้นแบบด้วยดินเหนียวน้ัน อาจจะไม่คงทนถาวรเพราะมันจักแตกได้ง่าย    
จึงนําปูนซีเมนต์ผสมเสร็จเทลงในหุ่นกระดาษที่เตรียมไว้ พร้อมกับนําไปตากแดดให้แห้ง จากน้ันผ่า 
หุ่นกระดาษจากทางด้านหลัง (เป็นการซ้ํารอยเดิม) ตรวจดูความเรียบร้อยของหุ่นปูนซีเมนต์ต้นแบบ
เพ่ือแก้ไข เช่น สันจมูก โหนกแก้ม เบ้าตา และหน้าผาก หากไม่เห็นชัดเจน ครูชูชีพจะแก้ไข โดยการ
ป้ันดินเหนียวแปะทับให้เห็นเป็นรูปขึ้นมา ด้วยการน้ีก็จักได้เป็นหุ่นต้นแบบของครูชูชีพน่ันเอง สําหรับ
หุ่นกระดาษท่ีถูกผ่าจากด้านหลังน้ัน ในการประดิษฐ์หัวโขนครูชูชีพจะไม่เย็บด้วยเชือกป่าน  แต่จัก
แปะทับด้วยถุงปูนที่ละเลงด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนประมาณ 3-4 ทบ เพ่ือปกปิดรอยผ่าจากทางด้านหลัง 
แล้วนําไปตากแดดให้แห้งเพ่ือลงลายต่อไป 
 ในการลงลายประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ เริ่มจากวาดเค้าโครงด้วยสีเมจิกให้เห็นเป็นแบบ
ก่อน จากน้ันจึงผสม “แป้งดิน” เตรียมไว้ในการลงลาย ส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ถุงปูนฉีกละเอียด และ
แป้งข้าวเจ้า นําทั้งสามสิ่งมาผสมกันนวดด้วยนํ้าให้เข้าที่ เมื่อดูจากลักษณะภายนอกคล้ายดิน           
สีเหมือนกะปิ แต่มีกลิ่นหอมจากแป้งข้าวเจ้าผสมอยู่ เมื่อจะนําแป้งดินมาใช้ลงลายให้ขยํากับนํ้ามันพืช
เพราะจะไม่ทําให้แป้งดินน้ันแห้งติดมือ ส่วน “แม่พิมพ์หินสบู่” ครูชูชีพเป็นคนแกะลายไทยน้ันเอง 
โดยทําเก็บไว้เป็นของส่วนตัวต้ังแต่ครูชูชีพอายุได้ 16-17 ปี และมีบ้างที่ซื้อมาใหม่ แต่ครูชูชีพก็จะ 
แกะลายให้มีความลึกเพ่ิมไปอีก เพราะเห็นว่าแม่พิมพ์หินสบู่ที่ซื้อมาเพิ่มใหม่มีลายต้ืนเกินไป จะทําให้
แป้งดินที่ลงแม่พิมพ์ลายน้ันเห็นไม่ชัดเจน  
 

 
 
ภาพท่ี 4 แม่พิมพ์หินสบู่ 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 การติดลายลงบนหุ่นกระดาษ ก่อนอ่ืนต้องทานํ้ามันพืชลงบนแม่พิมพ์หินสบู่ เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้แป้งดินติดพิมพ์และจะทําให้แงะแป้งดินออกจากพิมพ์ได้ง่าย เริ่มด้วยการขยําแป้งดินกับนํ้ามัน
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พืชนวดจนน่ิม แล้วนําแป้งดินลงลายบนแม่พิมพ์หินสบู่ให้ได้รูปของแม่พิมพ์น้ันหากเกินจากบล็อกลาย
จึงเขี่ยเศษแป้งดินน้ันออก เพราะถ้ามันเกินออกมาจะเห็นเป็นปีกทําให้ลายน้ันขึ้นรูปออกมาไม่สวย 
วิธีการนําแป้งดินออกจากแม่พิมพ์ คือ ใช้เข็มสะกิดแป้งดินน้ันออกมาจากแม่พิมพ์ นําแป้งดินที่ขึ้นรูป
ไปติดลงบนหุ่นกระดาษท่ีวาดโครงเอาไว้ด้วยกาวลาเท็กซ์ เมื่อติดลายจนเสร็จจึงนําไปตากแดดเพ่ือลง
สีต่อไป 

 
 
ภาพท่ี 5 หุ่นกระดาษท่ีติดลาย 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 การลงสีบนหัวโขน ครูชูชีพจักลงรองพ้ืนสีขาวด้วยสีทาบ้าน นําไปตากแดดเพ่ือให้สีแห้ง 
จากน้ันนําไปลงสีเฉพาะตัวละครของหัวโขนน้ันๆ นําไปตากแดดให้สีแห้ง แล้วจึงลงน้ํารัก              
นําไปตากแดดให้แห้ง แล้วจึงปิดทอง ฝังเพชร ติดจอนหู สุดท้ายทาแล็กเกอร์ไว้ข้างในหัวโขน         
เพ่ือกันเหง่ือ กันความช้ืนจากข้างใน  
 

 
 
ภาพท่ี 6 หุ่นกระดาษท่ีติดลายเรียบร้อย หลงัจากนําไปตากแดดจนแห้ง นํามาทาสีขาว 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 ขั้นตอนท้ายที่สุด คือ การเจาะตาเพ่ือให้นักแสดงสวมหัวโขนได้มองเห็น และเจาะปาก     
เพ่ือไว้ร้อยเชือกให้นักแสดงกัดไม่ให้หัวโขนโยกเยกไปมา 
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ภาพท่ี 7 หัวโขนที่ลงสี ติดทองเรียบร้อย 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 
 
 การประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ในแต่ละคร้ังสามารถทําได้ประมาณ 5 - 6 หัว    
โดยใช้เวลาประดิษฐ์ทั้งหมดเป็นเวลา 10 วัน ในทุกข้ันตอนการประดิษฐ์หัวโขน ครูชูชีพต้องมีสติ    
และใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผลงานทางศิลปะช้ันสูง โดยครูชูชีพจักระลึกอยู่เสมอในขณะ
ประดิษฐ์ว่า “เป็นของมีครู” ต้องต้ังใจประดิษฐ์ทั้งกายและใจจึงสําเร็จผล (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
 4. อัตลักษณ์ของหัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
 ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนมีลักษณะตายตัว ไม่สามารถนําไปเปลี่ยนหรือดัดแปลงได้ เน่ืองจาก  
กลุ่มคนที่ทํางานทางด้านน้ีมีความเช่ือว่า ศิลป์ประดิษฐ์น้ีเป็นของสูง เป็นของมีครู หากทําอะไรที่ผิด
แบบแผนไปจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้กระทํา หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ผิดครู” น่ันเอง ลักษณะเฉพาะ
โดยทั่วไปของหัวโขนแต่ละประเภท เช่น หัวลิงมีลูกแก้ว (หรือเรียกว่าดอกกุนาโลม 4 ทิศ) ต้ังด้วยตรา
อ้อย (หรือเรียกว่าบัวควํ่า บัวหงาย) หัวยักษ์เป็นกระบังหน้าหรือกรอบหน้าเศียรพระพิฆเนศวรเป็น
ยอดระฆังทํามาจากไม้กลึง 
 แต่วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ น้ัน ไม่เหมือนที่อ่ืน ตรงที่ครูชูชีพ    
ใส่ปูนซีเมนต์และแป้งข้าวเจ้าลงไปผสมเป็นแป้งดิน ทําให้มีความเหนียวแน่นน่ิมเหมือนเป็นดินนํ้ามัน 
ดับกลิ่นปูนด้วยแป้งข้าวเจ้า สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นสัปดาห์ ไม่บูดไม่เสีย และในขั้นตอนการใช้ ถุง
ปูนปิดทับให้กลายเป็นหุ่นกระดาษ ถุงปูนน้ันมีเศษปูนผสมอยู่ด้วย จึงทําให้หุ่นกระดาษมีความแข็ง ไม่
เป่ือยยุ่ยไปตามความเปียกช้ืนจากเหง่ือและลมหายใจของผู้สวมใส่ เรียกได้ว่ากันนํ้าได้เป็นอย่างดี โดย
พิสูจน์ได้จากการตักนํ้าแล้วไม่รั่วซึม เน้ือกระดาษยังมีความเหนียวแน่น 
 แม่พิมพ์หินสบู่ที่ใช้อยู่เป็นประจําครูชูชีพเป็นผู้แกะลายเอง โดยใช้เวลา 3 วันในการแกะ
ลาย และใช้มานานต้ังแต่เพ่ิงเร่ิมทําหัวโขน ซึ่งแม่พิมพ์ลายที่ช่างศิลป์ทั่วไปใช้กันเป็นแบบเรซิ่น        
อัตลักษณ์หัวโขนในแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่เห็นเด่นชัด คือ ลักษณะโครงหน้าของหัวโขนมีความ
คล้ายคลึงกับใบหน้าของครูชูชีพ เช่น เศียรพ่อแก่ มีลักษณะของลูกตากลม โหนกแก้มสูงสันจมูกสั้น 
ปลายจมูกใหญ่ (ส่วนจมูกดูคล้ายผลชมพู่) ปากบางเรียวเล็ก  
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ภาพท่ี 8 หัวโขนของครูชูชีพ มีอัตลักษณ์คล้ายกับใบหน้าของครู 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556 
 
 งานหัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่ผ่านมาตัวครูเองยอมรับว่าเป็นงานฉาบฉวย ซึ่งครูชูชีพ
เรียกว่า “งานร้อน” เพราะต้องการเงิน ช่วงเวลาน้ันตอนทําหัวโขนใจร้อน รีบเร่งให้เสร็จ เพ่ือที่จะได้ 
มีเงินไว้ใช้จ่าย ถึงขนาดขายให้ราคาถูกตัดหน้างานช่างเจ้าอ่ืนๆ แต่ปัจจุบันน้ี หลังจากที่ครูชูชีพ    
ได้รับความอุปถัมภ์ในเรื่องที่พักอาศัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทําให้ครูชูชีพมีสุขสภาพจิตที่ดี 
ไม่เครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน จึงทําให้งานหัวโขนของครูชูชีพ สวยข้ึน ลายเส้นที่วาดลงบน
หัวโขนคมชัด การลงลายไทยละเอียดขึ้น เพราะครูให้เหตุผลว่าใจสงบ ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อน และไม่ต้อง
ทําหัวโขนเยอะเพ่ือขายได้เป็นเงินจํานวนมาก เพียงแต่ทําช้ินเดียวแต่เก็บรายละเอียด ของงาน          
ก็สามารถขายในราคาที่สูงได้ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
 5. พิธีกรรมความเช่ือเกี่ยวกับหัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
 ความเช่ือของครูชูชีพ ขุนอาจ เก่ียวกับการทําหัวโขน คือ เป็นศิลป์ประดิษฐ์ที่มี ครูบา
อาจารย์และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การจะลงมือกระทําการสิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องผ่านพิธีกรรมด้วยการจุดธูปเทียน
พวงมาลัยดอกไม้นําเงินไหว้ครูใส่ขันมีผ้าขาวรอง เพ่ือบอกกล่าวต่อเทวดาฟ้าดินทั้งหลาย และขอขมา
ในความพลั้งเผลอไปพร้อมกัน และในขณะที่ลงมือทําหัวโขน ครูชูชีพจะกําหนดจิตต้ังมั่น ในการทํา
หัวโขนให้สําเร็จทุกครั้งไป (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
 6. อาชีพหลักของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 อาชีพหลักของครูชูชีพ ขุนอาจ คือการทําหัวโขนออกจําหน่าย หัวโขนของครูชูชีพ            
มีหลายขนาด ต้ังแต่ขนาดเล็กจ๋ิวให้ผู้เช่าได้นําไปเช่าตามความศรัทธาจนถึงขนาดใหญ่ สามารถนํามา
สวมใส่เพ่ือใช้แสดงได้ และวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพมีทั้งเป็นกระจกและเพชรข้ึนอยู่กับ
ความต้องการของลูกค้า ราคาหัวโขนของครูชูชีพน้ัน มีต้ังแต่ 300 - 3,500 บาท ถึงแม้ว่าการทํา
หัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นรายได้หลักของครอบครัว แต่ก็ไม่ได้มีติดต่อเข้ามาทุกเดือน มีสั่งทํา
จากลูกค้าเข้ามาแค่เดือนเว้นเดือนแค่น้ัน แต่ถ้าเดือนไหนมีว่าจ้างเข้ามา ก็จะมีตลอดทั้งเดือนโดย
ลูกค้าจะสั่งเข้ามาเป็นชุด ชุดหน่ึงจะสั่งทําประมาณ 20 หัว รวมแล้วราคาประมาณ 20,000 – 35,000 
บาท แต่หลังจากหักค่าอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว เหลืออยู่ 10,000 – 20,000 บาทต่อชุดเท่าน้ัน  
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 ลูกค้าที่สั่งทําหัวโขนจากครูชูชีพน้ัน ส่วนใหญ่มาจากกรมศิลปากร มีทั้งนาฏศิลปิน         
และครูอาจารย์ในกรมศิลปากร แต่ลูกค้าบางรายที่ซื้อหัวโขนไป ไม่มีใครทราบว่าเป็นฝีมือการทํา
หัวโขนของครูชูชีพ เพราะว่าลูกค้าเหล่าน้ัน ไม่ได้ติดต่อซื้อกับครูชูชีพโดยตรง แต่ซื้อกับบ้านเคร่ือง    
ที่ลูกค้า เหล่า น้ันอุดหนุนประจํา  บ้านเค ร่ืองที่ สั่ งครู ชู ชีพทําหัวโขนน้ัน  เ ช่น  บ้านป้าแมว             
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 บ้านป้ามาลี วัดยาง พรานนก และบ้านพ่ีเป๊ียก ตรอกไก่แจ้ บางลําพู              
(ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 
 หลังจากที่ครูชูชีพ ขุนอาจ เริ่มมีช่ือเสียงประกอบกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว 
ผู้ วิจั ย ไ ด้ เ ข้า ช่วยเหลือครู ชู ชีพในด้านการประชาสัมพัน ธ์ผลงานการทํ า หัวโขนผ่านทาง 
www.facebook.com/kruchucheep ทํ า ใ ห้ กระแสของค รู ชู ชีพ ไป ในทางที่ ดี ขึ้ น  ลู กศิ ษ ย์               
หรือแม้กระทั่งคนรู้จักที่ขาดการติดต่อกันมาก็กลับไปมาหาสู่กับครูมากข้ึน ทําให้ครูชูชีพได้ขยาย
ช่องทางในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น มีการติดต่อให้ไปออกงานสาธิตการทําหัวโขนในงานประชุม
วิชาการต่างๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 9 ครูชูชีพ ขุนอาจ กําลังทําเศียรพญาครุฑเพ่ือส่งลูกค้า 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
 7. วัฒนธรรมพาณิชย์ที่เก่ียวกับศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
 องค์ความรู้เก่ียวกับศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่
ครูชูชีพสามารถนําไปประกอบธุรกิจได้ หลักๆ ที่เห็นเด่นชัด คือ 
 1) การผลิตหัวโขนออกจําหน่าย 
 ครูชูชีพจะทําหัวโขนออกจําหน่ายเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยหัวโขนที่จะทําประจํา
เป็นเศียรฤาษีพ่อแก่ และเศียรหนุมาน มีหลายขนาดทั้งสามารถครอบลงสวมศีรษะได้และขนาดเล็ก
เพ่ือต้ังโชว์ ลูกค้าที่สั่งทําหัวโขนจะคุ้นเคยกับครูชูชีพเป็นอย่างดี ด้วยความที่รู้จักกันมานาน บ้างก็เป็น
เจ้าของบ้านเครื่อง บ้างก็เป็นนักเรียนที่เคยมาฝึกหัดรําโขนกับครูชูชีพ โดยลูกค้าที่สั่งทําหัวโขน จะ
โทรศัพท์เพ่ือติดต่อการทําหัวโขน เมื่อตกลงราคาพร้อมรายละเอียดสินค้าเสร็จ ครูชูชีพจะให้ลูกค้าโอน
เงินค่ามัดจําไว้ครึ่งหน่ึงของราคาเต็ม และจะได้รับเงินอีกครึ่งหน่ึงเมื่องานหัวโขนเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่ง 
ลูกค้าสามารถมารับหัวโขนที่สั่งทําไว้ได้ที่บ้านของครูชูชีพ หรือหากไม่สะดวกมารับสินค้าด้วยตนเอง 
ครูชูชีพมีบริการส่งโดยคิดค่าเดินทางตามระยะทางและจํานวนของสินค้าที่ต้อง มีความระมัดระวังใน
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การขนย้าย เพราะอาจจะกระทบกระท่ังจนทําให้หัวโขนชํารุดระหว่างเดินทางได้ (ชูชีพ ขุนอาจ, 
2556) 

 2) สาธิตการทําหัวโขนในงานออร์แกไนซ์ 
 ครูชูชีพ ขุนอาจ เร่ิมรับงานสาธิตการทําหัวโขน โดยร่วมงานกับทีมออร์แกไนซ์เพราะมีการ

ขายงานให้กับลูกค้าเก่ียวกับการสร้างงานศิลปะไทยช้ันสูง ในราคาที่ไม่สูงมากนัก ทําให้มีผลตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดี ลักษณะการจ้างงานสาธิตการทําหัวโขน ครูชูชีพคิดในราคาเบ็ดเสร็จ 5,000-
7,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการใช้เวลาในการแสดงงานสาธิต ในการแสดงงานสาธิตน้ี         
ครูชูชีพได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งหัวโขนที่ทําสําเร็จแล้วเพ่ือจัดต้ังแสดง โดยออร์แกไนซ์ที่
ติดต่องานมากับครูชูชีพน้ัน ได้ค้นหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตและได้ติดตามผลงานของครูชูชีพจาก
ทางแฟนเพจเช่นกัน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ครชููชีพ ขุนอาจ ร่วมสาธิตการทําหัวโขน ในงานประชุมวิชาการ 
ที่มา : พัชรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน ถา่ยเมื่อ 25 ตุลาคม 2559 
 

8. คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
คุณค่าและความสําคัญ (Value and Means) ของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ     

ขุนอาจ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มความสําคัญ ที่มีคุณค่า 6 ด้าน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 32-57) ดังน้ี 
 
กลุ่มที่ 1 ความสําคัญในเชิงวัฒนธรรม (means of culture) 
1) คุณค่าทางศิลปะ (arts value) 
โขนเป็นวัฒนธรรมการแสดงที่สื่อถึงศิลปะทุกแขนงของไทย โดยเฉพาะ “หัวโขน” เป็น

สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสุนทรียภาพทางศิลปะได้เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ควรค่าแก่การ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง เน่ืองจากเป็นผลงานทางจิตรกรรมที่ต้องมีจิตต้ังมั่น ใช้
ความสามารถและพากเพียรอุสาหะในการบรรจงสร้างข้ึนมา และไม่ใช่ความสามารถที่ดาษด่ืน ที่ใครๆ 
ก็ปฏิบัติได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะไทยผ่านการฝึกฝนจนชํานาญหัวโขนจึงเป็น
ศิลป์ประดิษฐ์ที่น้อยคนนักจะทําได้ดี 
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“หัวโขน” ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มีคุณค่า ในแต่ละช้ินงานที่ครูชูชีพ 
บรรจงทําขึ้นล้วนใช้สติกําหนดจิต สมาธิกําหนดใจให้ต้ังมั่นในความเพียร เพ่ือสร้างศิลป์ประดิษฐ์ขึ้นมา
ให้บุคคลที่มีความต้องการได้ใช้เพ่ือแสดงหรือเคารพบูชา 

กลุ่มที่ 2 ความสําคัญในเชิงมนุษย์ (means of human) 
2) คุณค่าความเป็นบุคคลธรรมดา (individual value)  
ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงโขนเป็น

อย่างมาก ภาพที่เห็นเด่นชัดคือ การทําหัวโขน สิ่งเหล่าน้ีเป็นองค์ความรู้ที่มีประจําตัว เป็นตัวตนและ
จิตวิญญาณของครูชูชีพ เป็น “ภูมิปัญญา” (wisdom) ของตัวครูชูชีพเองในการที่จะนําไปใช้ทํา
ประโยชน์เพ่ือตนเองและสังคมต่อไป (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 8) 

จากความรู้ ความสามารถ ที่เกิดจากสติปัญญาสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตของ  
ครูชูชีพ ขุนอาจ ก่อให้เกิดความเช่ือและแรงศรัทธาว่าครูชูชีพ ชาวบ้านธรรมดาที่มีความรู้
ความสามารถในการทําหัวโขน ทําให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ ถือได้ว่าครูชูชีพ     
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในการถ่ายทอดศิลปะการทําหัวโขน มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีภูมิปัญญา
ทางด้านศิลปะการทําหัวโขนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ดําเนินต่อไป เพราะจิตวิญญาณและทุกลมหายใจ   
ของครูชูชีพ มีแต่คําว่า “โขน” ตลอดช่ัวชีวิต 

3) คุณค่าต่อกลุ่มบุคคล (person value) 
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศิลป์ประดิษฐ์ “หัวโขน” ของครูชูชีพ ขุนอาจ คือ กลุ่มเด็กๆ 

และบุคคลที่สนใจในการทําหัวโขน เพราะการเรียนการสอนการทําหัวโขน ครูชูชีพไม่ได้เรียกเก็บ    
ค่าเรียนแต่อย่างใด เพียงแต่ในส่วนของอุปกรณ์การทํา วัสดุที่ใช้ต่างๆ ทางผู้เรียนต้องเตรียมไว้      
เป็นของใช้ส่วนตัว ซึ่งมีบ้างที่ผู้เรียนหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้หรือไม่ทราบแหล่งที่ขาย จึงต้องยืมใช้     ของ
ครูชูชีพไปพลางก่อน  

สําหรับการทําหัวโขนของครูชูชีพ มีคุณค่าต่อกลุ่มบุคคลในเร่ืองของการพัฒนาร่างกาย
ทางด้านสติปัญญา จิตใจและอารมณ์ เพราะการทําหัวโขนหน่ึงช้ินงาน ทั้งผู้เรียนผู้สอนต้องมีจิตใจที่ดี 
และมีอารมณ์ที่ปกติสุข ไม่เครียด ไม่คิดมาก มีหลายคร้ังที่ผู้เรียนรู้สึกเครียดกับการทําหัวโขน คือ    
ทําแล้วรื้อทิ้ง ไม่ได้สมด่ังใจ ครูชูชีพจะแนะนําให้ผู้เรียนน่ังสมาธิ เพ่ือฝึกให้จิตสงบ เตือนสติตัวเองว่า
เรากําลังทําอะไรอยู่ ณ เวลาน้ี และในการสอนทําหัวโขน ครูชูชีพจะถ่ายทอดความรู้ให้เต็มกําลัง     
จะไม่ประเมินผู้เรียนก่อนว่า ใครคนไหนทําได้ไม่ได้ ครูชูชีพคิดแค่ว่า “ทุกคนทําได้” แต่ต้องใช้     
ความอดทนพยายามให้มาก ด้วยต้องใช้ระยะเวลา 4-5 วันในการทําหัวโขนอย่างจริงจัง แต่สําหรับ
ผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะไทยเลยหรือมีพ้ืนฐานแต่น้อยมาก ครูชูชีพจะสอนในเรื่องการวาด
เส้นลายไทยเพ่ิมเติม 

กลุ่มที่ 3 ความสําคัญในเชิงสังคม (means of social) 
4) คุณค่าทางการศึกษา (education value) 
ในการทําหัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ นอกจากจะทําหัวโขนไว้เพ่ือนําออกจําหน่ายแล้ว      

ครูชูชีพยังพร้อมที่จะถ่ายทอดทั้งทักษะและกระบวนการทําทุกข้ันตอนให้กับผู้ที่มีความสนใจ       
อย่างจริงจังด้วยเช่นกัน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ของศาสตร์และศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนน้ี
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ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้ทักษะ และสมาธิอย่างมากในการ
ประดิษฐ์หัวโขนหน่ึงหัว  

5) คุณค่าทางสังคม (social value) 
การถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นประโยชน์

อย่างมากกับเด็กๆ และผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง เพราะครู ชูชีพได้เปิดให้มีการเรียนการสอน               
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ทางผู้เรียนต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง เป็นการเปิดกว้างทางสังคม       
ต่อวิชาชีพให้ทุกคนได้เข้าถึงในความเป็นศิลป์ประดิษฐ์ช้ันสูงของไทย อีกทั้งยังเป็นการร่วมฝึกสมาธิ
กําหนดจิตใจผู้เรียนด้วยทุกครั้ง 

กลุ่มที่ 4 ความสําคัญเชิงเศรษฐกิจ (means of economic) 
6) คุณค่าทางเศรษฐกิจครอบครัว (family economic value) 
ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้อาศัยการทําหัวโขนออกจําหน่ายเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นรายได้หลักที่ทํา

ให้ครูชูชีพมีทรัพย์เข้ามาเพ่ือเลี้ยงครอบครัว เป็นรายได้ที่มีเข้ามาทุกเดือน แต่จํานวนเงินที่ได้รับในแต่
ละเดือนไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับจํานวนสั่งซื้อและรายละเอียดของหัวโขนที่ลูกค้าสั่งด้วย  

1. วัฒนธรรมพาณิชย์กับศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
ทุน ในความหมายของหลักเศรษฐศาสตร์ คือ ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือบริการ            

ทุนวัฒนธรรม คือ คุณค่าของความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบ                โดย
ผู้ ท ร ง ค ว าม รู้  หรื อ อี ก นั ย ยะห น่ึ ง  คื อ  สิ นท รั พ ย์ ที่ มี ก า ร ฝั ง ตั ว  สะสม  และ ให้ คุ ณค่ า                  
นอกเหนือจากมูลค่า (ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว, 2554: 32-37) ซึ่งต้นทุนทางวัฒนธรรมของครูชูชีพ ขุนอาจ 
คื อ  อง ค์ ค ว ามรู้ ที่ มี เ ก่ี ย ว กับกา รทํ าหั ว โ ขน  เ ป็ น ต้นทุ นทา ง วัฒนธร รมที่ สั ม ผั ส ไ ม่ ไ ด้                   
(intangible culture) นอกเหนือจากการอนุรักษ์ สืบทอดทางวัฒนธรรมแล้ว การที่ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมจะยังคงรักษาจารีตอยู่ได้ ด้วยการพัฒนาทางวัฒนธรรม ซึ่งพ้ืนฐานของวัฒนธรรมต้อง
แข็งแรง การพัฒนาจึงไปได้ไกล 

ความสําคัญของหัวโขนในบริบทของสังคมไทย คือ 1) เพ่ือการแสดง 2) เพ่ือเคารพบูชา      
3) เพ่ือประกอบอาชีพมีรายได้ 4) เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ในศิลปะการแสดงช้ันสูงของไทย     
5) เพ่ือการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ของศิลปะไทย (นฤทธ์ิ วัฒนภู, 2557: 88-91)  

บริบทของวัฒนธรรมพาณิชย์ ในมุมมองและความคิดของผู้วิจัยที่มีต่อศิลป์ประดิษฐ์หัวโขน
ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ เพ่ือประกอบอาชีพมีรายได้ประจําครอบครัว มาจาก 2 ช่องทาง คือ            
การทําหัวโขนเพ่ือจําหน่ายและการรับออกงานสาธิตการทําหัวโขน 

การทําหัวโขนเพ่ือจําหน่ายและการรับออกงานสาธิตการทําหัวโขนในงานประชุมวิชาการ    
ครูชูชีพไม่ได้สูญเสียต้นทุนทางวัฒนธรรมเลย แต่กลับพบว่าต้นทุนน้ันแข็งแรงขึ้น ทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวครูชูชีพเอง และผลของการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของครูชูชีพก่อให้เกิดผลดี ผู้พบเห็นผลงาน
ศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนต่างพากันช่ืนชมและชอบในเน้ืองาน  

การ ดํ า เ นินงาน วัฒนธรรมพาณิ ช ย์ของศิ ล ป์ประ ดิษฐ์หั ว โขนในแบบครู ชู ชีพ  
กระทําโดยผ่านสื่อออนไลน์ หลักๆ  คือ ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวของครูชูชีพเอง และแฟนเพจ 

www.facebook.com/khruchucheep ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน
หัวโขนของครู ชู ชีพ ในเนื้อหาของแฟนเพจจะประกอบไปด้วยประวัติและผลงานทางด้าน
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ศิลปะการแสดงโขน ไม่ว่าจะเป็นการสอนโขนให้กับเด็กๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การพาเด็กๆ           
ออกงานแสดงโขนตามงานต่างๆ และงานสําคัญ คือ ผลงานการทําหัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ      
เป็นการขยายวงกว้างให้ครูชูชีพได้เป็นที่รู้จักในวงการนาฏศิลป์ไทย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ    

ขุนอาจ ขอสรุปผลงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ทําการศึกษาไว้ ดังน้ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ครูชูชีพ ขุนอาจ และครอบครัว ที่ให้ความอนุเคราะห์           
ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการบันทึกภาพน่ิง เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การทํางานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไป และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว     
ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมา  
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บทคัดย่อ 
 เป้าหมายของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (QWL) กับความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (EE) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 228 ชุด จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร (t-test) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างขององค์ประกอบด้าน
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน และพบว่าองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานมีเพียง 4 ด้านจากทั้งหมด 8 ด้าน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วน
บุคคล และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 
คําสําคญั: ความผูกพัน คุณภาพชีวิต สถาบันอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to investigate the relationship between 

quality of work life (QWL) and employee engagement (EE) in higher education. 
Sampling data were collected from 228 instructors and academic personnel. Sample 
t-test, Multiple Regression and Correlation Analysis are the chosen methods for 
statistical data analysis. 

Findings reveal that: there was significant relation between elements of QWL 
and EE. The comparison of the QWL and EE was no differences on instructors and 
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academic personnel. And only 4 of 8 QWL’s elements affect to EE:  adequate and fair 
compensation, safe and healthy environment, constitutionalism and social relevance. 
 
Keywords: Competencies, Human Resource Development, Higher Education 
 

บทนํา 
ความผูกพันของบุคลากรเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์การเพราะความผูกพันเป็น

ตัวเช่ือมระหว่างความนึกคิดของบุคลากรกับจุดมุ่งหมายขององค์การ ทําให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์การ (Sheldon, 1971) เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความคิดสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ค่านิยม ขององค์การ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ (Steers,1977) และเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ประสิทธิผลการทํางานของบุคคลในองค์การ โดย Steers (1977) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การว่าหมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจที่จะทํางานหนัก
เพ่ือดําเนินภารกิจขององค์การ โดยผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะแสดงออกโดยมีความ
ต้องการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ รวมท้ังมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
พลังงานเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และมีความเช่ืออย่างมากและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย
ขององค์การ เช่นเดียวกับปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี (2558 ก) ที่ให้ความหมายเก่ียวกับความผูกพันใน
สถาบันการศึกษาว่า เป็นความรู้สึกของอาจารย์ว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันการศึกษามีความเต็มใจที่
จะทํางานหนักเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ความผูกพันจึงเป็นความรู้สึกและความสัมพันธ์
ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็นสมาชิกของ
สถาบันน้ันต่อไป มีความเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเช่ือและมีการ
ยอมรับค่านิยมเป้าหมายขององค์การมีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักเ พ่ือดําเนินงานตาม
สถาบันการศึกษาได้ต้ังเป้าหมายไว้ รวมท้ังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน นอกจากน้ียังได้ศึกษา
พบว่าความผูกพันเป็นหน่ึงในตัวแปรสําคัญ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานไปสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ 
(ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี, 2558 ข)   

Mowday, Steers and Porter (1979)  มีความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การคือการ
แสดงออกที่มากกว่าจงรักภักดี (Royalty) เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคล
เต็มใจที่จะอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ทั้งน้ีความผูกพันมิได้แสดงออก
โดยความเช่ือและทัศนคติเท่าน้ัน หากแต่แสดงออกทางการกระทําในรูปของการปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การด้วย  ทั้งน้ีความผูกพันต่อ
องค์การสามารถวัดความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ 3 ด้านคือ 1) ความเช่ือมั่นอย่างลึกซึ้งและการ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพ่ือการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และ 3) การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
ในขณะที่ Hewitt Associates (2004) ได้อธิบายว่า ความผูกพันจะมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ด้าน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงออกได้ทางพฤติกรรมและสามารถสังเกตได้จาก 1) การพูด (Say) โดยจะพูดถึงองค์การ
เฉพาะในแง่บวก  2) การดํารงอยู่ (Stay) คือ พนักงานปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป  
และ 3) ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์การ  
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จากความสําคัญของความผูกพันของบุคลากรในองค์การดังกล่าว จึงมีผลการศึกษาจํานวน
มากที่พยายามหาแนวทางที่จะเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การ และพบว่าทางหน่ึงที่จะเพ่ิมความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรได้คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (Louis, 1998 ; 
Hewitt Associates (2004) ; Normala, 2010; Asgari & Dadashi, 2011; Farid, Izadi, Ismail, & 
Alipour, 2015) ซึ่งได้รับความสนใจต้ังแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา  กล่าวคือ ถ้าองค์การสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีให้กับบุคลากรได้ ก็จะทําให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ (Hackman and Suttle, 1977) โดย Walton (1974) ได้เสนอ
แนวคิดในการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ประการ ได้แก่ 1) การให้
ค่ า ต อบแทนที่ เ พี ย งพอและ ยุ ติ ธ ร ร ม  ( Adequate and Fair Compensation) 2) ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 3) 
การให้โอกาสความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทํางาน (Growth and Security) 4) การให้โอกาส
ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Development of Human Capacities)  5) การทํางาน
ร่ ว ม กั น แ ล ะ สั ม พั น ธ ภ าพกั บ บุ ค ค ล อ่ื น  ( Social Integration) 6) ด้ า น สิ ท ธิ ส่ ว น บุ ค ค ล 
(Constitutionalism) 7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว (The Total Life 
Space) และ 8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) 

สําหรับคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้น จากผล
การศึกษาที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรเช่นเดียวกับผล
การศึกษาในองค์การธุรกิจ (ธิดาวัลย์ ปลื้มคิด, 2551 ; จุฑาพร กบิลพัฒน์, 2551; เศรษฐศาสตร์  ไชย
แสง, 2553) อย่างไรก็ตาม ในด้านผลสํารวจคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว่าอาจารย์ได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยจนเกินไปและมีภาระงานในบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้น นอกจากการสอน
แล้วยังต้องผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ผ่านตัวช้ีวัดที่ถูกประเมินโดยมหาวิทยาลัยที่ตนเอง
สังกัด และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาจารย์จึงต้องเร่งผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยให้มากขึ้น 
เพราะเป็นตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย (มาลินี  คํา
เครือ, 2554) รวมท้ังเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่กําหนดให้อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ออกประกาศ
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศนั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานของอาจารย์ที่ต้องมุ่งเน้น
ไปที่การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นอีก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน โดยอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์การในปัจจุบันและอาจเป็นผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป   

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบทางด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังองค์ประกอบทางด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่สามารถพยากรณ์ระดับความผูกพันของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือหา
แนวทางที่จะเพ่ิมความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบุคลากรทาง
การศึกษาและเพ่ิมอัตราการรักษาบุคลากรให้สูงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของ
บุคลากรจําแนกตามสภาพการจ้างระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

3. เพ่ือศึกษาสมการถดถอยพหุคูณขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยดําเนินการวิจัยเชิง

ปริมาณ  จากเครื่องมือแบบสอบถาม 2 ส่วน คือแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ด้านของ 
Walton (1974) ได้แก่  1) การให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) การจัดสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) การให้โอกาสความก้าวหน้า และความม่ันคงในการทํางาน 
4) การให้โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 5) การทํางานร่วมกันและสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืน  6) ด้านสิทธิส่วนบุคคล  7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว  และ 
8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ส่วนแบบสอบถามความผูกพันของบุคลากร 3 ด้าน ของ 
Mowday, Steers and Porter (1979) ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นอย่างลึกซึ้งและการยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพ่ือการปฏิบัติงานขององค์การ 
และ 3) การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ   ซึ่งจากการตรวจสอบค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Cronbach’s coefficient 
alpha) ในภาพรวมเท่ากับ 0.9511 โดยแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานเท่ากับ 0.9577 และ
แบบสอบถามความผูกพันของบุคลากรเท่ากับ 0.7928  

สําหรับการเก็บเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตัวอย่างจาก
ประชากรบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงจํานวน 789 คน คิด
เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 266 คน ได้แบบสอบถามคืนกลับมา 228 คนคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  จากน้ันนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ เพ่ืออธิบาย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังการวิเคราะห์
ค่าสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทราบลักษณะแจกแจงของตัวแปร 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)   

โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และความผูกพันของบุคลากร ดังน้ีคือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 เท่ากับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.50 – 4.49 เท่ากับมาก  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 เท่ากับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.50 – 2.49 เท่ากับน้อย และ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 เท่ากับน้อยที่สุด 
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และได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation 
coefficient) ภายในองค์ประกอบด้วยกันเอง และระหว่างองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความผูกพันของบุคลากร ดังน้ี ระดับ 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงสุด ระดับ 0.71-0.99 
หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง ระดับ 0.41-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ระดับ0.21-0.40 
หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า และ ระดับ 0.00 -0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ตํ่า 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 228 ตัวอย่าง เป็นอาจารย์ 

117 คิดเป็นร้อยละ 51.32 และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 111 คิดเป็นร้อยละ 48.68 คน โดยมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานและองค์ประกอบ
ความผูกพันของบุคลากร ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) X  S.D. แปลผล 

(QWL1)  ด้านการให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  2.93 1.111 ปานกลาง 
(QWL2)  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  3.57 0.773 มาก 
(QWL3)  ด้านการให้โอกาสความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทํางาน  3.69 0.956 มาก 
(QWL4)  ด้านการให้โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง    3.79 0.988 มาก 
(QWL5)  ด้านการทํางานร่วมกันและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน   4.06 0.823 มาก 
(QWL6)  ด้านสิทธิส่วนบุคคล   4.18 0.817 มาก 
(QWL7)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว   3.92 0.909 มาก 
(QWL8)  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.12 0.763 มาก 

โดยรวม 3.78 0.669 มาก 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร 

องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร (EE) X  S.D. แปลผล 

(EE1) ด้านความเชื่อม่ันอย่างลึกซ้ึงและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ  

3.74 0.501 มาก 

(EE2) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อการปฏิบัติงานของ
องค์การ  

3.77 0.535 มาก 

(EE3) ด้านการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 4.63 0.521 มากท่ีสุด 
โดยรวม 3.88 0.456 มาก 

 
ผลการทดสอบความแตกต่างขององค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ

ผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามสถานภาพการจ้างงาน ได้แก่ อาจารย์ และ
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บุคลากรสายสนับสนุน  โดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่ม (Levene's Test 
for Equality of Variances) หรือค่า F เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
(Significant) ระดับ 0.05  และพิจารณาจากค่า  t  เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้ค่า  Sig ของ F = 
0.470 และได้ค่า Sig. ของ t = 0.688  ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่มีความแตกต่างกัน  และความผูกพันของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้ค่า  Sig ของ F = 0.335 และได้ค่า Sig. ของ t = 0.962  ซึ่ง
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไม่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และ
ความผูกพันของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (EE) พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ (r) ในภาพรวมเท่ากับ 0.571 ส่วนองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน (QWL1-8) 
พบมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา (EE) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน
ของบุคลากร  

ตัวแปร EE QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 QWL5 QWL6 QWL7 QWL8 

EE 1.000 .350** .465** .419** .423** .458** .472** .354** .534** 

QWL1  1.000 .509** .463** .323** .317** .346** .406** .233** 

QWL2   1.000 .525** .484** .486** .529** .451** .414** 

QWL3    1.000 .822** .654** .751** .388** .527** 

QWL4     1.000 .655** .702** .289** .590** 

QWL5      1.000 .791** .454** .509** 

QWL6       1.000 .457** .517** 

QWL7        1.000 .297** 

QWL8         1.000 

หมายเหตุ : * ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  , ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01   
 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้วิธีแบบ

เป็นขั้นตอน (Stepwise) เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มากกว่า 1 ตัวที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร โดยพิจารณาจากค่า F เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระทั้งหมด และพิจารณาจากค่า  t  เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระแต่ละตัวที่ระดับนัยสําคัญ (Significant) ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนําตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว
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แปร เข้าไปในสมการ พบว่า ได้ค่า F = 35.021 และ Sig. = 0.000 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 
1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในรูปเชิงเส้น และมีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ที่มีค่า Sig. ของ 
t น้อยกว่า 0.05 หรือเป็นตัวพยากรณ์ที่ดี ได้แก่ ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
(QWL1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (QWL2) ด้านสิทธิส่วน
บุคคล (QWL6) และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (QWL8) 

โดยที่ทุกองค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีต่อความผูกพันของบุคลากร (EE) เป็น
บวก สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังน้ี 

EE  =  2.134 + 0.052QWL1 + 0.102QWL2 + 0.086QWL6 + 0.211QWL8 
       (14.040)**   (5.648)**       (2.511)*          (2.283)*          (2.069)*          
R = 0.571 R2 = 0.326 F = 35.021 Sig. ของ F = 0.000   

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ คือ ค่า t   และ * Sig. ของ t < ระดับนัยสาํคัญ 0.05, ** Sig. ของ t < ระดับนัยสาํคัญ 0.01 
 
และจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และ

ความผูกพันของบุคลากร (EE) พบว่าด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (QWL1) ส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรและมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความผูกพันของบุคลากรอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างตํ่า โดยมีค่าความสัมพันธ์  (r) เท่ากับ 
0.350 ส่วนด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (QWL2)  ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคล (QWL6)  และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม(QWL8) ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
และมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความผูกพันของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์  (r) เท่ากับ 0.465, 0.472 และ 0.534 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 และผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณพบว่า ด้านการให้
โอกาสความก้าวหน้า และความม่ันคงในการทํางาน (QWL3) ด้านการให้โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง (QWL4) และ ด้านการทํางานร่วมกันและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน (QWL5) 
และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว (QWL7) ไม่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Farid, Izadi, Ismail, & Alipour (2015) ที่ศึกษาพบ
ความสัมพันธ์ในระดับที่สูงระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของอาจารย์ในประเทศมาเลเซีย 
และเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ที่พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันของบุคลากรวิทยาราชพฤกษ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องในทางเดียวกันกับ จุฑาพร  กบิลพัฒน์ 
(2554) ที่ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับ ปรีชา นะเป๋า (2556) ที่ศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานมคีวามสัมพันธ์
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ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
และมีความสมัพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งสูง รวมทั้ง ประภาพรรณ  พิยะ (2555) ที่ศึกษาพบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สําหรับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว่าองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันของบุคลากรเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาวิตรี สร้อยสุดสวาท (2554) ที่
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเขต
ภาคเหนือ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรจําแนกตาม
สถานภาพการจ้างงานระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและพบว่าไม่แตกต่างกันน้ัน ในด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานผลการศึกษามีความสอดคคล้องกับ สาวิตรี สร้อยสุดสวาท (2554) ที่พบว่าคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนอื
มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความผูกพันของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับ จุฑาพร  กบิลพัฒน์ (2554)  ที่พบว่าประเภทบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่แตกต่างกันมีความผูกพันไม่แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ 
สาวิตรี สร้อยสุดสวาท (2554) ซึ่งพบว่าความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ระดับความผูกพันของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา พบว่ามี 4 ด้านเรียงตามลําดับค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยจากมากท่ีสุดตามลําดับได้แก่ 
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
สิทธิส่วนบุคคล และ ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

โดยด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีระดับความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ของบุคลากรมากที่สดุและอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.534) และพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตที่มีระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (สาวิตรี สร้อยสุดสวาท, 
2554 ; อาภากร  มินวงษ์ และคณะ 2554) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาระงานของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยเฉพาะอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ซึ่งบุคลากรมีความคิดเห็นว่าเป็น
งานที่มีคุณค่า เพราะมีส่วนในการสนับสนุนสังคมให้ดีขึ้นผ่านการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศ ตลอดจนการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นบริการวิชาการ หรือพัฒนา
ชุมชน ซึ่งบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ    

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ จากผลการศึกษาพบว่ามีระดับ
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.465) ทั้งน้ีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเป็นปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เพ่ือลดความไม่พอใจในการทํางาน (Herzberg, 1959) ทั้งน้ี
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอ้ือต่อการทํางานจะกระตุ้นให้เกิดความสบายใจ  มีผลทําให้บุคลากรเกิด
ความสุขในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานจึงเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดย
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสะอาดและความปลอดภัยโดยรอบของสถานทํางาน การเตรียม
ความพร้อมและมาตรการในด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ
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กิจกรรมสันทนาการและการส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายและ
ทางด้านจิตใจ ที่สนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย   

ด้านสิทธิส่วนบุคคล จากผลการศึกษาพบว่ามีระดับความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (r = 0.475) รองจากด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก 
ลักษณะงานของบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอาจารย์ มีลักษณะงานที่เป็นอิสระค่อนข้างสูง และมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเก่ียวข้องกับสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ของตนเองโดยไม่มีผู้อ่ืนเข้ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว การได้รับความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในด้านกฎระเบียบตลอดจนการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา การมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การได้รับโอกาสจาก
สถาบันอุดมศึกษาให้สามารถแสดงออกในสิทธิอันพึงมีในฐานะบุคลากรของสถาบัน ซึ่งจะสร้างให้เกิดการ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมและมีความเสมอภาค   

ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จากผลการศึกษาพบว่ามีระดับความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันของบุคลากรน้อยที่สุดโดยอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.350) ทั้งน้ีจากผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
มีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน (SD = 1.111) เน่ืองจากมีปัจจัยเร่ืองของอายุงานและอัตราเงินเดือน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงอาจมีผลกับบุคลากรบางท่านที่ได้รับอัตราเงินเดือนค่อนข้างน้อย และ
พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมจะอยู่ใน
ลําดับน้อยที่สุด (สาวิตรี สร้อยสุดสวาท, 2554 ; อาภากร  มินวงษ์ และคณะ 2554) ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก
อัตราค่าครองชีพเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน และในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนบางแห่งมีการเพ่ิมเงินเดือน
ในอัตราที่สูงข้ึนมาก สําหรับบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณสมบัติตรงตามที่มาตรฐานหลกัสตูรกําหนด ในขณะ
ที่อัตราเงินและผลประโยชน์เก้ือกูลของบุคลากรบางท่านยังคงเท่าเดิมหรือปรับข้ึนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็
ตามองค์ประกอบด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมจะเกี่ยวข้องกับการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
ปริมาณงานของบุคลากร ตลอดจนอัตราค่าตอบแทนควรมีความใกล้เคียงกับบุคลากรในตําแหน่งเดียวกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์ของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3,165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และ
ใช้ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า  

1. คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา รองลงมา ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์องค์ของการบริหาร
ส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน และประชาชนที่มีคุณลักษณะด้าน
อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคญั: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้นําทอ้งถิ่น, องค์การบริหารส่วนตําบล 
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ABSTRACT 
The purposes of the research were to study desirable characteristics local 

leaders of people in Pradu Ngam subdistrict administrative organization, Si Thep 
district, Phetchabun province and compare opinion of people to desirable 
characteristics local leaders of people in Pradu Ngam subdistrict administrative 
organization, Si Thep district, Phetchabun province by attribute people.  The sample 
group included 3,165 peoples in Pradu Ngam subdistrict administrative organization, Si 
Thep district, Phetchabun province. The instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation, t-test, F-test 
and ANOVA. The results showed as follows: 

1. Desirable characteristics local leaders of people in Pradu Ngam subdistrict 
administrative organization, Si Thep district, Phetchabun province is at the high level. 
When looking at each item, it was found that the items with highest opinion are 
leadership, administration and good governance 

2. Compare opinion of people to desirable characteristics local leaders of 
people in Pradu Ngam subdistrict administrative organization, Si Thep district, 
Phetchabun province by attribute people  were  people by sex, age, education 
level, average income per month different opinion desirable characteristics local 
leaders of people in Pradu Ngam subdistrict administrative organization, Si Thep 
district, Phetchabun province different and people by occupation different  opinion 
desirable characteristics local leaders of people in Pradu Ngam subdistrict 
administrative organization, Si Thep district, Phetchabun province not different  
 
Keywords: desirable characteristics, local leaders, subdistrict administrative organization 
 
 

บทนํา 
คุณลักษณะของผู้นําเป็นเร่ืองที่มีความสลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบเก่ียวข้องอยู่หลาย

ประการ จึงทําให้คนส่วนหน่ึงเช่ือว่า ผู้นําเป็นสิ่งที่ลี้ลับไม่อาจสัมผัสหรือมองเห็นชัดเจนเกินที่จะเรียนรู้
ได้อย่างไรก็ตาม ผู้นํามิได้เป็นมาโดยกําเนิด ผู้นําสามารถสร้างขึ้นได้ โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความ
พยายามและการทํางานหนักของบุคคลนั้น ดังน้ัน คนส่วนใหญ่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําได้และ
ศักยภาพดังกล่าวเปรียบเสมือน เมล็ดพืชของภาวะผู้นําที่แฝงอยู่ภายในตัวเรา ทั้งน้ีสิ่งที่ เป็น
ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับอาจเป็นได้ทั้งในแง่ให้คุณ หรือให้โทษ อยู่ที่ตัวเราว่าจะสามารถเอาจริง
เอาจังต่อการพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้นําได้ หรือจะเลือกปล่อยให้คุณลักษณะเหล่าน้ีคงซ้อน
เร้นแฝงอยู่ภายในตนต่อไป 
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เน่ืองจากคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็นผู้นําที่ดีได้ แต่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้
กลายเป็นผู้นําที่ดีได้ ถ้าเรามีความมุ่งมั่น ต้ังใจและปรารถนาอย่างแรงกล้า ดังน้ันผู้นําที่ดีต้องพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าตําแหน่งหน้าที่ในองค์การจะเป็นตัวกําหนดสถานภาพ
ในการบังคับบัญชา เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน หรือผู้บริหาร แต่อํานาจที่ได้มาจากตําแหน่งเหล่าน้ี
ไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นผู้นําอย่างสมบูรณ์อย่างที่เข้าใจ เพียงแค่ทําให้เราเป็นเจ้านายเท่าน้ัน เพราะ
การเป็นผู้นําแตกต่างจากการเป็นเจ้านายตรงที่สามารถทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความต้องการที่จะ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การได้ ไม่ใช่เพียงแค่การออกคําสั่งกับพวกเขาแต่เพียงเท่าน้ัน ดังน้ัน 
การวัดระดับภาวะผู้นําจึงมีความสําคัญ เพราะทําให้เราทราบว่าเรามีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบใด 
และจะสามารถพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําด้านน้ันอย่างไร เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีผู้นําที่มีภาวะผู้นําที่ดี คือ มี
ความสามารถในการจูงใจให้ผู้อ่ืนเช่ือถือศรัทรา และอุทิศในการทํางานทุ่มเทในหน้าที่เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในกิจกรรมที่ต้องความมานะพยายามอย่างสูง 
กล้าที่จะเป็น ผู้เริ่มกระทําหรือหยุดการกระทําใด ๆ หรือเปลี่ยนแนวทางลักษณะการทํางานที่เป็นอยู่ 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีภาวะผู้นําสูงก็จะส่งผลให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวทําให้
ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่ทุกองค์การต้องการให้มี
เพ่ือนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์การให้มากที่สุด และเป็นการรักษาไว้ซึ่งการคงอยู่ของ
พนักงาน ตลอดจนให้เกิดองค์ความรู้ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชาชน 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 3,165 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 355 คน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
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การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 คุณลักษณะของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก (Cheek list) 

ตอนที่ 2 การบริหารงานของผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้า
ทํางาน การอํานวยการ การประสานงาน การเสนอรายงาน และการงบประมาณ มีลักษณะเป็นแบบ
ตารางส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ภาวะผู้นําของผู้นําท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ภาวะผู้นําที่เน้นงาน ภาวะผู้นําที่เน้นความสัมพันธ์ และภาวะ
ผู้นําที่เน้นความเปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็นแบบตารางส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของผู้นําท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นแบบตาราง
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ขอหนังสือแนะนําตัว และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ติดต่อประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม เพ่ือขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล 

3. ดําเนินการตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ และนําข้อมูลมารวบรวมเพื่อนําไปทําการวิเคราะห์
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ วิเคราะห์โดยความถ่ีและค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตารางพร้อมคํา
บรรยายประกอบ 

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน ด้านภาวะผู้นํา และด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Percentage) นําเสนอในรูปตารางพร้อมคําบรรยาย การแปลความหมายคะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ของคะแนน ดังน้ี  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00  หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชาชน โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นํา
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จําแนกตามเพศ ใช้สถิติทดสอบ Independent T-test และการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-
Way ANOVA) และเมื่อพบว่ามี ความแตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.13) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา ( =4.17) รองลงมา ด้านการ
บริหารงาน ( =4.13) และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ( =4.10) 

คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ( =4.13) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ินมีการจัดให้มีผู้ประสานงานในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ( =4.30) รองลงมา ผู้นําท้องถิ่นมีการจัดแบ่งสายงานไว้อย่างเหมาะสม 
( =4.29) และผู้นําท้องถิ่นมีการมอบอํานาจหน้าที่ให้บุคลากรอย่างเหมาะสม ( =4.28) 

คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านภาวะผู้นํา อยู่ในระดับมาก ( =4.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่นมีการกํากับและติดตามการทํางาน          
( =4.32) รองลงมา ผู้นําท้องถิ่นมีการนําเสนอกลยุทธ์ที่แปลกใหม่ ( =4.31) และผู้นําท้องถิ่นมีการ
จูงใจให้เป็นความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลง ( =4.29) 

คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่
งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก ( =4.10) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่นมีการใช้ทรัพยากรที่มี
จํากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( =4.24) รองลงมา ผู้นําท้องถิ่นมีการกําหนดระเบียบจนเป็นที่
ยอมรับของทุกคน ( =4.22) และผู้นําท้องถิ่นมีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน ( =4.19) 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชาชน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์องค์ของการบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกัน  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์องค์ของ
การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนท่ี
มีคุณลักษณะด้านเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์องค์ของ
การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอายุกับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึง
ประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า F Prob = 
.000 มีค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านอายุ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบ Multiple comparison 
test ด้วยวิธี Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 ระหว่าง 
อายุ 18-30 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้นไป และ อายุ 41-50 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้นไป นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการศึกษากับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นํา
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
F Prob = .013 มีค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีคุณลักษณะ
ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบ 
Multiple comparison test ด้วยวิธี Scheffe พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
กําหนด คือ 0.05 ระหว่าง การศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษา กับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
และการศึกษาระดับปริญญาตรี กับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นํา
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
F Prob = .059 มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีคุณลักษณะ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถ่ินที่พึงประสงค์ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอาชีพกับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึง
ประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า F Prob = 
.443 มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนที่มีคุณลักษณะด้านอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารงานเป็นการทําหน้าที่ต่างๆท่ีกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล โดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน เป็น
กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทํางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 
หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลทํางานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงทําให้ คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการ
บริหารงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบัติ สินลือนาม (2555) ได้ศึกษา
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถ่ินในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรณีศึกษาเฉพาะ
ในเขตเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในทัศนะของประชาชน ด้านการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 

2. คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านภาวะผู้นํา อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี
เป็นเพราะว่า ภาวะผู้นํา เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหน่ึงพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้
มี พฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ในการกล่าวถึงภาวะผู้นํา 
จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 3 ประการ คือ ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการ ภาวะผู้นําอยู่ที่ระดับความ
ถูกต้องที่ผู้ตามจะปฏิบัติตาม และ การบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ผู้นํา คือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน
กลุ่ม จะมาจากการเลือกต้ัง แต่งต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้เป็นผู้ช้ีแนะ ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังน้ันจึงทําให้ คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่
พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านภาวะผู้นํา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของลลดา วฤทธิไกรกิตติ (2554) ได้ศึกษา 
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คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน พบว่า คุณลักษณะนักการเมืองท้องถ่ินที่
พึงประสงค์ของประชาชน ด้านภาวะผู้นํา อยู่ในระดับมาก 

3. คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข็มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังน้ันจึงทําให้ คุณลักษณะผู้นําท้องถิ่นที่พึง
ประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอโนชา อุ่นเจริญ 
(2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของพนักงานครู
เทศบาลเมืองศรีราชาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือด้านคุณลักษณะ
การมีคุณธรรม คุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ คุณลักษณะการมีพฤติกรรมผู้นํา คุณลักษณะการมีความรู้
ทางด้านวิชาการของโรงเรียน คุณลักษณะการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คุณลักษณะความเป็น
ประชาธิปไตย  
 

กิตติกรรมประกาศ  
การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากดร.ภัณภัทร ใจเอื้อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยสละเวลาในการ
แนะนําให้คําปรึกษา แนะแนวทางและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขการศึกษา
ฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจนสําเร็จด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ จนผู้ศึกษา
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยน้ี 

ขอขอบพระคุณ ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้ที่
มีอุปการะอีกหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือให้คําปรึกษาแนะนํา และให้กําลังใจกับผู้ศึกษาเป็นอย่างดี 
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบให้คณาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณของ
ผู้ศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้ผู้ศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิจัยเชิงปริมาณจากประชากร 167 คน ที่เป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 118  คน โดยเลือกแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด คือด้านการรักษาวินัย (x̄ = 4.39, S.D. = 0.42) รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบ (x̄ = 
4.08, S.D. = 0.41) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านการวางแผน (x̄ = 3.79, S.D. = 
0.45) ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้ 
 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และ
อัตราเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุ และประสบการณ์
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ทํางานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 3) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางบวก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .646 โดยปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทน สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรผันของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 41.80 (R2 = .418) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the research were to 1) study the efficient level of the 
operations of the government officials in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial 
Administrative Organization, 2) compare the efficiency of the operations of the 
government officials in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administrative 
Organization classified by personal factor, and 3) study factors affecting the efficiency 
of operations of the government officials in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial 
Administrative Organization. This study was a quantitative research for the population 
of 167 of government officials. The sample size was obtained by Taro Yamane’s 
formula at a confidence level of 95 percent. The sample was 118 respondents and 
was   selected by stratified random sampling. The tool for data collection was a 
rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and post hoc comparisons with 
Scheffe’s method and multiple regression analysis.  
 
  The research results were as follows:  
 1) The efficient level of operations of the government officials in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administrative Organization was, overall, at a high 
level. Considering each aspect revealed that the highest mean was the aspect of 
discipline (X  = 4.39, S.D. = 0.42), followed by the aspect of responsibility (X  = 4.08, S.D. 
= 0.41), and the least was the aspect of planning (X  = 3.79, S.D. = 0.45) complied with 
the hypotheses.  
  2) The efficiency of operations of the government officials in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Provincial Administrative Organization classified by personal factor 
revealed that gender, education level, marital status, job position and salary did not 
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different in efficient level, except for the age and work period at a statistical 
significance level of 0.05 that did not comply with hypotheses. 
 3 ) The factors affecting the efficiency of operations of the government 
officials in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administrative Organization revealed 
that the factor of working environment was, overall affecting positively to the 
efficient level and multiple correlation coefficient at .646. These 3 factors were 
materials, relationship with superior and compensation that explained at 41.80 
percent (R2 = .418) of the variation the efficiency of the operations at a statistical 
significance level of 0.01. The factor affecting was the materials at the highest level. 
 
Keywords: Efficiency, Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administrative Organization 

 
บทนํา 

 ปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ในการบริหารองค์การของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนก็
ตาม การจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันย่อมข้ึนอยู่กับ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ ซึ่งทรัพยากรหลักในการบริหารจัดการอันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง คือ หลัก 4 M ได้แก่ คน  (Man) เงิน  (Money) วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
(Material) และการบริหารจัดการที่ดี (Management) และเป็นที่ยอมรับว่า “คน” ไม่ว่าจะเป็นผู้นํา
หรือผู้ปฏิบัติมีความสําคัญที่สุดต่อการทําหน้าที่ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือนํา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเพราะ “คน” เป็นปัจจัยที่มีหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
ทั้งเงิน งบประมาณ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และวิธีการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดสภาพทางการ
บริหารข้ึน นอกจากน้ี “คน” ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สภาพทางบริหารน้ัน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่อีกด้วย ซึ่งหากองค์การใดท่ีบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงแล้ว องค์การนั้นย่อมมีโอกาสที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้โดยง่าย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีพ้ืนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,597,900 ไร่ ครอบคลุม
บริเวณพ้ืนที่ 16 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา นครหลวง ท่าเรือ บางซ้าย บางไทร บางบาล 
บางปะหัน บางปะอิน บ้านแพรก  ผักไห่ ภาชี มหาราช ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนาและอําเภออุทัย มี
หน้าที่ดําเนินงานพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของท้องถ่ินและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามา
ควบคุมดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 30 คน และฝ่ายบริหาร มีนายก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 คน และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 คน ซึ่งมาจากการแต่งต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยในการบริหารงานมีโครงสร้างสร้างการบริหารงานราชการภายใน ประกอบด้วย 1 สํานัก 7 กอง 
และ1 หน่วยงาน คือ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภา กองแผนและงบประมาณ 
กองคลัง กองช่าง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายจากอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 มาตรา 
45 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ทําให้บทบาทใน  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความสําคัญอย่างมาในการบริหารจัดการงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 ปัญหาที่ เกิดขึ้น เก่ียวกับการปฏิบั ติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมุ่งทํางานเพ่ือเอาใจผู้ครองอํานาจมากกว่าจะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ไม่มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ขาดความวิริยะอุตสาหะ โดยปฏิบัติงานที่
สามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวได้ ก็ปล่อยไว้ทําอีกวัน บุคลากรที่อยู่กับองค์กรมานานก็จะไม่ค่อย
รักษาระเบียบวินัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด บางคนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
ขาดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นความสําคัญในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ทั้งน้ีเพ่ือนําผล
การศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล  
 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ในการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1 .ประสิท ธิภาพ ในการป ฏิ บั ติ งานของข้ าราชการองค์ การบริห ารส่ วน จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก 
 2.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และอัตราเงินเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์  สถานที่ทํางาน ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา และ
ค่าตอบแทน 
 

วิธีการวิจัย 
 1.ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและทําวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 167 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ที่ใช้ในการศึกษาจากข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 167 คน เป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 118 คน ใช้วิธีคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาด
เคลื่อน 0.05 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิธีการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้

ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือนําข้อมูลในการสร้างเป็นแบบสอบถาม และตรวจคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยนํา
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องไปเสนอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาของข้อ
คําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยครั้งน้ีหรือไม่ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC ) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อย
กว่า 0.5 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการข้ันตอนต่อไป ซึ่งได้
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 0.93 โดยนําไปทดสอบ (Try Out) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม .879 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
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 ผู้วิจัยนําสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่นหรือความ
เช่ือถือได้ใช้ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป โดยบรรยายคุณลักษณะของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ t–test สถิติ F-test และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 จากการงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี   
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการรักษาวินัย (x̄  = 
4.39, S.D. = .42) รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ (x̄  = 4.08, S.D. = .41) และด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน (x̄ = 3.79, S.D. = .45) ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้ 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังเพศชายและเพศหญิง ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อายุ และประสบการณ์ทํางานต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 

  วัตถุประสงค์ ที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
ตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยรวมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางบวก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .646 และกําลังสอง
ของค่าสหสัมพันธ์พหุคูมีค่า.418 แสดงว่า ปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของ
ประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อย
ละ 41.80 (R2 = .418) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สูงที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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 ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านการรักษาวินัย ซึ่ง
ถือว่าเป็นด้านที่สําคัญด้านหน่ึงของข้าราชการที่ ต้องประพฤติปฏิบัติตน และจําเป็นอย่างย่ิงที่
ข้าราชการทุกคนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะการยึดมั่นและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ 
สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ข้าราชการพ่ึงมีในตัวบุคคล เน่ืองจาก
งานแต่งานจะประสบผลสําเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วย กล่าวคือ 
ข้าราชการต้อง มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร ด้านความ
อุตสาหะเป็นอีกด้านหน่ึงที่ต้องพ่ึงมีในตัวบุคคลเช่น ซึ่ง ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งต้ังให้
รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ดังน้ันเมื่อได้รับบรรจุแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความกระตือรือร้น สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้
โดยไม่มีใครบังคับ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมานะ พยายาม อดทนตลอดจนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา และด้านที่มีระดับความคิดเห็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวางแผน เป็นข้ันตอน
แรกในการลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือลดการปฏิบัติงานซ้ําซ้อน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการภายในองค์
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิม สุขเจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่่ในระดับสูงมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเครียด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขาดงาน 
ด้านผลิตภาพของแต่่ละบุคคล ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการต้ังใจจะลาออก และด้านทัศนคติของ
บุคคล ตามลําดับ   

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน พบว่า ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่ง และอัตรา
เงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ และประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เน่ืองจาก ข้าราชการที่มีอายุมาก และประสบการณ์ทํางานหลายปี จะมี
ประสบการณ์ทํางาน ผ่านการเข้าอบรม มีความรู้ความสามารถ มากกว่าผู้ที่มีอายุและประสบการณ์
ทํางานที่น้อยกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐจารีย์ จินดาวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจ
ที่ส่ งผลต่อการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
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นครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มีเพศ อายุ รายได้
ต่างกันมีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มี
ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูงที่สุด 
คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เน่ืองจาก สถานท่ีทํางานเป็นรองรับการให้บริการแก่ประชาชน จึงควรมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอในการใช้งาน เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้มาขอรับบริการ มีความ
ปลอดภัยมองดูจากภายนอกเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน เพ่ือความคล่องตัวทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับคูเปอร์ (Coopur, 1958, pp. 31-33 อ้างถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก, 2529:321) 
กล่าวว่า สภาพการทํางานที่ดี และสถานที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับองค์กร และความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานขององค์กรด้วย และสมยศ นาวีการ (2525:395-398) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีดีเป็นภาพรวม ของปัจจัยทางกายภาพ และจิตใจ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมของการทํางานที่ดี มีอุปกรณ์ทันสมัย พนักงานอาจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในทางตรงกันข้าม พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไม่มีอุปกรณ์ ์ที่ทันสมัย 
พนักงานอาจไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนธัญญา ผลอนันต์ ์ (2547:74) กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นเร่ืองสําคัญ ที่จะกระทบกับความผาสุกและความพึงพอใจของ
พนักงานโดยตรง พนักงานต้องการสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี เพราะต้องการความสะดวกสบาย
ทางร่างกาย นอกจากน้ี สภาพแวดล้อมในการทํางานยังมีผลกระทบต่อชีวิตนอกเวลาทํางานของ
พนักงานด้วย เช่น ถ้าทํางานในสถานที่มืดสลัวนานๆ หรือมีเสียงก้องตลอดเวลา ก็อาจทําให้ตาหรือหู
เสียไปในอนาคตได้ด้วย ดังน้ันหากสภาพแวดล้อมไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน ความ
ผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานก็ย่อมจะลดลง  

 
 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ี 

 1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรติดต้ังเคร่ืองมือสื่อสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ทันสมัย 
และได้มาตรฐานสูงเพ่ือการติดต่อสื่อสาร และปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 

 2) ด้านสถานที่ทํางาน ควรจัดสถานท่ีทํางานทั้งภายใน และบริเวณภายนอกให้
ปลอดโปร่ง สะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ มีที่จอดรถเพียงพอ และอยู่บริเวณที่สามารถ
เดินทางไปมาสะดวก 

 3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรจะรับฟังข้อเสนอแนะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรยกย่องข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสําเร็จตาม
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เป้าหมายที่กําหนดไว้ และปฏิบัติงานไปพร้อมกันหรือปรึกษา พูดคุยกัน เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิด
เสมือนญาติ 

 4) ด้านค่าตอบแทน ควรมีค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือรางวัลอ่ืนๆ ให้กับข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือทําคุณงามความดีให้แก่องค์กร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ 

 5) ด้านการวางแผน  ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรให้คําอธิบาย ช้ีแจ้งหรือกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรม อย่างละเอียดและชัดเจนให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานน้ันๆ 

 6) ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาด เพ่ือไม่ให้พนักงานเกิดความย่อท้อ และมีความรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

 7) ด้านความอุตสาหะ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานคอยกระตุ้นให้ข้าราชการมีความ
กระตือรือร้นในการทํางานโดยการให้คําปรึกษา หรือแนะนําวิธีการต่างๆ  

  8) ด้านการรักษาวินัย ควรสนับสนุนให้ข้าราชการหมั่นศึกษากฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ให้รู้จริงและชัดเจน 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความกรุณาอย่าง

ย่ิง จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียงกรรมการภาคนิพนธ์ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา และ
อาจารย์ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและแก้ไขข้อบกพร่อง
มาโดยตลอด ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิง 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจํ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต  สาขา                 
รัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านที่กรุณา
ประสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ศิษย์ 
   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัยและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา ด้วย
ความเคารพอย่างย่ิง 
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