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I

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประจําป 2560 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต             
รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย          
รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ         
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต     
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ              
ผศ.สุรเดช บุญลือ 

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์           
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย              
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล             

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท 
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ 
รศ.ดร.ปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ  
รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ 
รศ.ดร.ศริศักด์ิ สุนทรไชย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
รศ.ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป 
รศ.เรือนแกว ภัทรานุประวัติ 
รศ.วสันต กันอ่ํา 
รศ.ศิริลักษณ สุวรรณวงศ 
รศ.อรสา  อรามรัตน 
ผศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.อัคคกร    ไชยพงษ 
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ 
ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 
ดร.ดวง  บงกชเกตุสกุล 
ดร.ธิปตย   โสตถิวรรณ 
ดร.เพ็ญจันทร ประดับมุข เชอรเรอร 
ดร.ภัทราวดี มากมี 
ดร.มงคล กล่ินกระจาย 
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง 
ดร.สุดาสวรรค    งามมงคลวงศ 
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง 
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ 
ดร.อุษณี  มงคลพิทักษสุข 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.พวงรัตนน  เกษรแพทย 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
รศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 

ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  พลสารัมย 
ผศ.ดร.ไพรัช  วงษยุทธไกร 
ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษพิพัฒน 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริพรรณ  ศรีวันยงค 
ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน 

น.อ.หญิง ดร.สุธิญา  จันทรเจาฉาย 
ดร.ไขแสง  พุฒชูช่ืน 
ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง 
ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ดุษฎี  สีวังคํา 
ดร.ธํารง  รัตนภานุเดช 
ดร.นพลักษณ  หนักแนน 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร 
ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน 
ดร.ศศิรดา แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.โกศล สอดสอง 
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร 
ดร.พงษศักด์ิ เพรชสถิต 

ดร.วัชระ  คําเขียว 
ดร.วิยะดา วรานนทวนิช 
ดร.สาธนีย  แซซ่ิน 
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล 
ดร.อนันต ธรรมชาลัย 

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 
ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 
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III

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 “การบูรณาการความรูสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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IV

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  

“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  
วันศุกร ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
08:30 – 10:30 น   นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 
    กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ     
12:30 – 13:30 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:30 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS097: สวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขต
เทศบาลนครยะลา 

กาญจนา  ผันผวน 
อิลยัส  เจะสะมะ 
อาซีซะ  ชายเต็ม 
วัชระ ขาวสังข 
ฟาริดา  เอ็ลลาฮ ี
ฟาซียะห  ดอเลาะ 

901 

NBUS098: สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบานสวน
พฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ 

สาภีรา  หะมะ 
อามีเนาะ  หมานสนิ 
ฮาสะมิง  สือกะจ ิ
วัชระ ขาวสังข 
ฟาริดา  เอ็ลลาฮ ี
ฟาซียะห  ดอเลาะ 

911 

NBUS099: พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

สัตตบงกช  อินทองแกว 
รุสมีย  สีดียามู 
ซาบารียะ  อีลา 
วัชระ  ขาวสังข  

920 

NBUS100: ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ผานชองทาง ออนไลนของผูบริโภค จังหวัดยะลา 

นัศรียา  ดาอุแม 
อาซิซะ  เจะเละ 
อาบีรา  สาเมาะ 
วัชระ ขาวสังข 
ภูตรา  อาแล 
ภูริชาติ  พรหมเต็ม  

927 

NBUS101: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

อุบลวรรณ หมดภัย 
สุทธิกานต บุญรักษ 
อริสา ลิ่มพิทักษ 
วัชระ ขาวสังข 
ฟาริดา เอ็ลลาฮ ี
ฟารียะห ดอเลาะ 

933 
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VI

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS102: ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิ ต ภัณฑอาหารเส ริมสุขภาพของกลุ มผู สู ง อายุ ใน เขต บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ศรัญญา  แจงขํา 
รศ.ดร.เอ้ือมพร  เธียรหิรัญ  
วัฒนา  เอกปมิตศิลป 
รศ.ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย 
ผศ.ประสงค  อุทัย  

941 

NBUS103: ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว กรณีศึกษา 
บอนํ้าพุรอนเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ศุภาวิณี  กิติวินิต 
อัสลัมคาน  ปาทาน 
อามีร  อีซอ 
นูรือมา  อามูซอ 
สาวิณี  เจะมะ 
นูรฮูดา  แกะซ ิ
ซูซัน  หามะ 
วัชระ  ขาวสังข  

947 

NBUS105: พฤติกรรมเชิงบวกในการบริโภคนํ้าอัดลมในจังหวัดปตตานี อําภรณ  ขุนดํา 
สุนิษา  สตูล 
วัชระ  ขาวสังข 
กัลยรัตน  พินิจจันทร  

956 

NBUS106: การใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเท่ียว เพื่อสงเสริม
การตลาดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 

ภัทรวดี  นารอด 964 

NBUS107: การลดตนทุนการขนถายชิ้นสวนประกอบคอมเพรสเซอรโดยการใช
รถอัตโนมัต ิกรณีศึกษา บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จํากัด 

ธนะโรจน  พงศกิตติอิสรา 
ศักดิ์  กองสุวรรณ 
เชษฐภณัฏ  ลีลาศรีสิริ  

974 

NBUS108: ทักษะการสื่ อสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิ บัติ งาน 
ของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

วัลยลดา สหัสทัศ 
ดร.เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์  

987 

NBUS109: การใชสถานการณจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ชั้นปท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

แวอาซีซะห  ดาหะยี 
นาซือรี  เตะกาแซ 
มารศรี  ดาหะยี 
ฮาซัน  ยีมะแซ 

995 
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VII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS110: การบริหารความขัดแยงตอประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา
พนักงานในโรงแรม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มนภัทร  บุษปฤกษ 
สุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน  

1004 

NBUS111: แรงจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการ
ภาคพื้นของพนักงานจางประจําและพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทา
อากาศยานกลุมลุมนํ้าโขง 

เพ็ชร  คชรัตน  1013 

NBUS112: ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตผานเต็นทรถมือสอง
ในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
 

ไลลา  สาและ 
บูรฮานูดิง  สาแม 
ยงยุทธ  มงคลประจักษ 
วัชระ  ขาวสังข 

1022 

NBUS113: พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษาภาค กศ.บป ป59 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นูรฟารีดา  แวสแม 
นูไอนี  มะยูโซะ 
ตวนฮัสซียะ  อัครเสณีย 
วัชระ ขาวสังข 
ฟาริดา  เอ็ลลาฮ ี
ฟาซียะห  ดอเลาะ  

1031 

NBUS114: ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการดําเนินงานของธนาคาร: 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

พิเนต  ตันศิริ 
ศานติ  เล็กมณ ี
มรุต  กลัดเจริญ  

1036 

NBUS115: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในแผนกชาง
ซอมบํารุงอากาศยานข้ันโรงงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ณัฐพนธ  แสงดีจริง 
ดร.เนตรศิริ  เรืองอริยภักด  

1046 

NBUS116: ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วิภาวัลย วรวรรณปรีชา  1057 
NBUS117: พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดในการใช

บริการรานอาหารไทยในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ลาวัณย ทิพยมาศ 
สุไลยา กุวิง 
อนัส อาแว 
วัชระ ขาวสังข 

1068 
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VIII

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS118: การสังเคราะหงานวิจัยปญหาและความตองการของกลุมอาชีพ 
ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

วัชระ ขาวสังข 
ธีรยุทธ มูเล็ง 
ปยะดา มณีนิล 
กัลยรัตน  พินิจจันทร 
อนัส อาแว 

1077 

NBUS119: ปจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเดินทาง 
โดยเค ร่ืองบินของผู โดยสารกลุมจั งหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม  
และมุกดาหาร) 

สาวิณี  โกพลรัตน 
ณัฎฐนรี  สุริยสิทธ์ิ  

1087 

NBUS125: ปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีตอความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีใช
ทาอากาศยานนครพนม 

ขวัญดาว  อุดมสิน 1096 

NBUS126: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูโดยสารเลือกใชบริการสายการ
บินบางกอกแอรเวยส เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม 

รุวาเลข  ตั้งประเสริฐ 
พัชนี  จันทรนอย 
สุภา จิรวัฒนานนท  

1106 

NBUS127: การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรกับการมีสวน
รวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
องคการคลังสินคา (อคส.) 

พลอยฉัตรี  ศิริพัฒน 
ดร.วิลาสินี  ยนตวิกัย  

1118 

NBUS128: ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเทศบาลเมืองปตตานี นูรอารีนา  จะปะกียา 
มุรนี  หยีกาเร็ม 
ปตมา  ยูโซะ 
วัชระ  ขาวสังข 
ลาวัณย  ทิพยมาศ 
สุไลยา  กุวิง  

1129 

NBUS129: แนวทางการพัฒนาของกลุมอาชีพทํานํ้าบูดูขาวยํา บานสุโสะ  
หมูท่ี 2 ตําบลธารคีรีอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

นูรีดา วามิง 
ไมซาเราะ เจะโด 
อาพิญญา มังสมาน 
วัชระ ขาวสังข  

1136 
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IX

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS130: การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเชื้อสายจีน 
ในรูปแบบแฟรนไชส 

ซัมสุรีย  แดมอ 
เสาวลักษณ  พิมพโพธ์ิกลาง 
เสาวณี  ปานแกว 
วัชระ ขาวสังข  

1147 

NBUS131: วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน บานบา
เฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

คอลีเยาะ เจะมะ 
นูรอัฟนาน บินดาโอะ 
วัชระ ขาวสังข 
ปยะดา มณีนิล 
ฐานกุล กุฎิภักด ี

1154 

NBUS132: สมรรถนะของชางซอมบํารุงอากาศยานสายการบิน คูเวตแอรเวย พ.อ.ต.สุวิบูลย  พวงสมบัติวนิช 
ดร.เนตรศิริ  เรืองอริยภักดิ์  

1163 

NBUS133: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

มุสฏอฟา  ลือโมะ 
พาอีสะห  มาดาจะแร 
โนรี  ดีมาซอ 
วัชระ  ขาวสังข 
ภูตรา  อาแล 

1172 

NBUS134: บรรยากาศองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต 

มยุเรศ  แขสมบุญ 
ธนายุ  ภูวิทยาธร 
วรรณวิชณีย  ทองอินทราช 

1180 

NBUS135: การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

เรืองศักดิ์  มัททวีวงศ 
ดร.ภูมิชัย  พลศักดิ์  

1194 

NBUS141: การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอ
การบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี 

อมรรัตน  ระวิชัย 
พีระพงษ  สิทธิอมร 

1204 

NBUS142: การบริหารวิชาการของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 

เปรมฤทัย  บุญอุด 
พีระพงษ  สิทธิอมร  

1215 

NBUS143: การบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี 

พรรณ ี ศิลาภัย 
พีระพงษ  สิทธิอมร 

1126 
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X

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS144: ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับภาพลักษณ 
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี 

ชนัญชิดา  ศรีสุดา  1236 

NBUS145: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด คุณคาตรา
สินคาในความจงรักภักดีของผูบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

อรทัย  คําทวี 1245 

NBUS146: พฤติกรรมการใชบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการในเสนทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท  
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

พิชญา  เสมาชัย 
เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์  

1254 

NBUS148: แนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผูสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ 

รัชนี  ศิริสุภา 
เชษฐภณัฏ  ลีลาศรีสิริ  

1265 

NBUS149: คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
ประกอบการธุรกิจลานเทปาลมนํ้ามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คชาภรณ  ปานคลาย 
ดร.วรรณวิชณีย  ทองอินทราช  

1276 

NBUS150: การจัดการโลจิสติกสท่ีสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันของ 
ผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมนํ้ามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ณ ภัสทร วารีวัชรสกุล 
ดร.วรรณวิชณีย  ทองอินทราช 

1285 

NBUS151: อุปสงคตอการเขาใชบริการโรงภาพยนตรของผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฏรธานี 

ฤทัยชนก  หนูสอน 
ดร.วรรณวิชณีย  ทองอิทราช 
ดร.พิมพแพร  พุทธิชีวิน  

1295 

NBUS154: ปจจัยดานการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของนโยบายการ
กระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เฉลิมพล  นิยมสินธุ 
พิศมัย  จารุจิตติพันธ  

1305 

NBUS155: แนวทางการพัฒนาความเป นองค กา รแหงกา รเ รียน รู 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

ณัฐวุฒิ  วิเศษ 
อนันต  ธรรมชาลัย  

1318 
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NBUS097: สวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา 
MARKETING MIX IN USING FRESH COFFEE SHOP IN THE MUNICIPALITY OF YALA 
 
กาญจนา  ผันผวน 1   อิลยัส  เจะสะมะ 2   อาซีซะ  ชายเต็ม 3   วัชระ ขาวสังข 4   ฟาริดา  เอ็ลลาฮี 5   ฟาซียะห  ดอเลาะ 6 
1 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขต
เทศบาลนครยะลา ที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด กลุมประชากร ไดแก ผูบริโภคกาแฟสดที่อยูอาศัยและ
ทํางานในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา กําหนดขนาดตัวอยาง 150 ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางตามความสะดวก 
เคร่ืองมือที่เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดานพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในดานราคา 
รองลงมาไดแก ดานลักษณะชองทางการจัดจําหนาย และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ และใหความสําคัญนอยที่สุดใน
ดานการสงเสริมการตลาด 
 
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด รานกาแฟสด 
 
Abstract 
 This research aims to study Marketing factors of consumers in a coffee shop in Yala. On the 
marketing mix, demographics include consumers who live and work in the coffee area Yala. Sizing 
samples 150 samples by convenience sample. The tool uses of a questionnaire to collect data. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, average and standard deviation 
 The research found that Marketing mix in using fresh coffee. In the municipality of Yala. The 
overall level is very high. When considering each detail, it was found that Consumers value most in Price 
followed by Place and Product areas, respectively and the least importance in Promotion. 
 
Keywords: Marketing mix, Coffee shop 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น จาก 50 แกวตอป จากเม่ือ 10 ป ที่ผานมา 
เปนประมาณ 200 แกวตอปในปจจุบัน ซ่ึงคาดวาเปนผลจากการ เปดเสรีการนําเขากาแฟสําเร็จรูปตามขอตกลง
อาเซียน (เครือขายสภาส่ือภาคประชาชนอาเซียน. 2554) ภาพรวมของธุรกิจกาแฟในชวงระยะเวลา 3-4 ป ที่ผานมานี้ 
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มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด สาเหตุหลักๆ อาจเนื่องมาจากธุรกิจรานกาแฟรายใหญจากตางประเทศเขา
มาลงทุนในธุรกิจนี้ เชน ซูซูกิ สตารบัคส สภาพดังกลาวสรางความคึกคักและต่ืนตัวใหกับวงการธุรกิจรานกาแฟเปน
อยางมาก ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของคนไทยก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คนไทยนิยมด่ืมกาแฟ
สําเร็จรูปกันเปนสวนใหญ กาแฟเปนเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนทั่วโลก มีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีกล่ินหอมในปจจุบัน 
ธุรกิจรานกาแฟ มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด ปจจุบันคนไทยไดหันมานิยมเขารานกาแฟสดค่ัวบดที่มีการ
ตกแตงรานใหหรูหราทันสมัยสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่ร่ืนรมยสําหรับการด่ืมกาแฟมากขึ้น เฉล่ีย 200 แกว/คน/ป 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2555) คนไทยที่นิยมบริโภคกาแฟหันมาด่ืมกาแฟค่ัวบดแทนกาแฟผงสําเร็จรูปมากขึ้น ความนิยม
ในรานกาแฟพรีเม่ียมสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในดานชองทางการจําหนาย ซ่ึงสวนใหญจะเปด
ใหบริการในพื้นที่รานคาสมัยใหมหรือ Modern Trade ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต ดิสเคานทสโตร 
อีกทั้งผูประกอบการปรับกลยุทธ โดยการเนนความหลากหลายและสรางความแตกตาง โดยขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุม
พื้นที่ที่มีลูกคากลุมเปาหมายสําหรับทําเลนอกรานคาสมัยใหมที่นาสนใจคือ ปมน้ํามัน โรงภาพยนตร รถไฟฟา ศูนย
แสดงสินคา รานหนังสือ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 นอกจากนี้เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสดเร่ิมไดรับความนิยมอยางแพรหลายจะเห็นไดวามีรานกาแฟเปดใหม
อยางมากมาย ทําใหหาซ้ือเพื่อการบริโภคไดงาย ใกลบานเพราะมีจําหนายกันตามรานริมถนน ในสวนอาหาร  
มุมอาคารที่พัก หรือสถานศึกษา มีขายกันแบบเคร่ืองด่ืมรอนและเย็นหลากหลายรูปแบบที่เลือกเปนจุดขาย โดยอาจมี
ขนมทานเลนประเภทเคก ขนมปงหรือแซนดวิชไวบริการดวย การตกแตงรานที่ทันสมัยหรือมีแบบแผนเฉพาะตัว มีการ
ขายกาแฟสดของรานเอง จนถึงอุปกรณการชงกาแฟที่มีตราสัญลักษณของรานไวจําหนายดวยเพื่อเขาถึงกลุมลูกคา
และเนนตราย่ีหอของรานกาแฟสดเปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยม ที่มีอัตราการเติบโตที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง
ในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก (พงษเทพ  แสงซ่ือ. 2554: 18) อีกทั้งจัดเปนธุรกิจ
ที่อยูในกลุมเอสเอ็มอ ี(SMEs) ที่มีความสําคัญ เนื่องจากไมตองใชเงินทุนมาก ตลอดจนไมตองใชเทคนิคในการบริหาร
ที่มีความซับซอนมาก ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนในธุรกิจดังกลาวไดงาย ผูประกอบการมีการ
สงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ การใหสวนลดสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การใหคะแนนสะสม
เพื่อแลกกาแฟ หรือของรางวัล ฯลฯ สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น อยางไรก็ตามการลงทุนเปดรานกาแฟสด 
สักแหงหนึ่ง มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองไตรตรองและวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่เก่ียวของกับการเปดราน ไมวาจะเปน
สวนประสมทางการตลาดและการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการบริโภค ทั้งนี้เพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นไดทุกเม่ือ หรือสรางปญหาใหในระยะยาว ผูลงทุนจึงควรหาขอมูลใหครบถวนกอนเปดราน อีกทั้งพบวายังไม
เคยมีการวิจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสดในเขตเทศบาลนครยะลาซ่ึงเปนพื้นที่ที่
สนใจในการลงทุนดังนั้นจึงเห็นควรมีการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด โดย
กําหนดการศึกษาวิจัยเฉพาะผูบริโภคในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อการเรียนรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภคทั้งนี้จะได
ขอมูลไวเปนแนวทางสําหรับผูสนใจทั่วไป รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวมีความประสงคในการเปน
ผูประกอบการ สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจกาแฟสดในพื้นที่ดังกลาวตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ/บริการ 
ราคา ชองทางในการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด 
 การใชบริการรานกาแฟสด หมายถึง การใชบริการรานกาแฟค่ัวบด ที่อยูในพื้นที่ เขตเทศบาลนครยะลา 
ที่อยูหางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในระยะไมเกิน 2.5 กิโลเมตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดประชากรที่เปนผูบริโภคกาแฟสด ที่อยูในพื้นที่ เขตเทศบาล
นครยะลาที่อยูหางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในระยะไมเกิน 2.5 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวย บุคคลที่อาศัยและ
ทํางานอยูในพื้นที่ชุมชนใกลเคียงตลอดจนนิสิต นักศึกษาและคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุมตัวอยาง 
เนื่องจากไมมีสถิติจํานวนของผูบริโภคกาแฟสดในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อความเหมาะสมผูวิจัยจึงใชวิธีการ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบคาพารามิเตอร ไมทราบจํานวนประชากร ทราบเพียงแตวามีจํานวนมาก
ตามวิธีของ ยามาเน (Yamane) (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2550: 48) 
   จากสูตร n = p(1-p)(Z)2/e2 
     n = จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
     p = สัดสวนของประชากร 

ลักษณะทางประชากร 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
6. ระดับการศึกษา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ/บริการ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 

การใชบริการรานกาแฟสด 
ในเขตเทศบาลนครยะลา 

903



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

     Z = ระดับความม่ันใจ (ความเช่ือม่ัน) ระดับความเช่ือม่ัน 95% Z = 1.96 
     e = สัดสวนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้น 
  ผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 30% จากประชากรทั้งหมด ตองการความเช่ือม่ัน 95% และยอมรับ
ความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง .05 ขนาดของกลุมตัวอยางจะคํานวณได ดังนี้ 
     P = .30 (30%) 
     Z = 1.96 (95%) 
     E = 0.05 (5%) 
      = (.30)(1-.30)(1.96)2 / (.05)2 
      = (.30)(.30)(3.8416) / .0025 
      = 138.29 ซ่ึงผูวิจัยขอกําหนดเปน 150 ราย เทากับ 150 ตัวอยาง 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
สวนประสมทางการตลาด โดยใชแบบจําลองสวนประสมทางการตลาดและสวนประสมทางการตลาด สําหรับ
แบบสอบถามไดแบงเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดใน 4 ดาน จํานวน 24 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามวิธี
ของ ลิเคิรท (Likert) (Best; & Kahn. 1993: 246-250; อางอิงใน ประคอง  กรรณสูตร. 2538: 76-77) คือ 
    5 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมากที่สุด 
    4 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมาก 
    3 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดกลาง 
    2 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดนอย 
    1 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดนอยที่สุด 
   เกณฑการใหคะแนนและแปลผล มีดังนี้ 
    คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
    คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
   ตอนที ่3 ขอเสนอแนะ 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการขอความรวมมือจากผูบริโภคในการใช
บริการรานกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   1. จัดทําหนังสือถึงอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. สงหนังสือพรอมนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
   3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบรูณ เพื่อนําผลการตอบไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ นําแบบสอบถามมาใหคาคะแนนตาม
น้ําหนักของแตละขอเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการดังนี้ 
   1. นําแบบสอบถามที่ไดมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
   2. นําขอมูลมาลงรหัส (Coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล 
   3. ตรวจสอบผลการทําบันทึกรหัส 
   4. นําขอมูลที่ไดบันทึกแลวไปประมวลผล เพื่อวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติ ดังนี้ 
   1. ใชคารอยละ (Percentage) บรรยายลักษณะสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
   2. คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) วิเคราะหระดับสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการราน
กาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา 
   3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน รอยละ 
57.81 มีชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 44.53 มีระดับการศึกษาสูงสุด/กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 57.03 มีอาชีพพนักงานบริษัท หางรานเอกชน/ธนาคาร คิดเปนรอยละ 42.19 มีรายไดตอเดือน 
อยูระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปน รอยละ 25.00 
 2. สวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสดในเขตเทศบาลนครยะลา จากผลการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด โดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด 
ในดานราคา คาเฉล่ียเทากับ 4.12 รองลงมาไดแก ดานลักษณะชองทางการจัดจําหนาย และดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย
เทากับ 4.05 และ 4.04 ตามลําดับ และใหความสําคัญนอยที่สุดในดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ียเทากับ 3.61 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา 
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  ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.04 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุดในเร่ืองรสชาติของกาแฟ คาเฉล่ียเทากับ 4.56 รองลงมาไดแก เร่ืองความหอมของกาแฟ 
คาเฉล่ียเทากับ 4.38 และใหความสําคัญนอยที่สุดในเร่ืองเทคโนโลยี อุปกรณที่ใชในรานมีความทันสมัย คาเฉล่ีย
เทากับ 3.57 
  ดานราคา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ
มากที่สุดในเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.32 รองลงมาไดแก เร่ืองราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
คาเฉล่ียเทากับ 4.21 และใหความสําคัญนอยที่สุดในเร่ืองมีราคาถูกเม่ือเทียบกับรานอื่นคาเฉล่ียเทากับ 3.84 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.05 เม่ือพิจารณารายละเอียดใน 
แตละขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในเร่ืองอยูใกลบานหรือที่ทํางานคาเฉล่ียเทากับ 3.90 รองลงมา
ไดแกเร่ืองรานอยูติดกับถนน และหาพบไดงาย และอยูใกลแหลงชุมชน คาเฉล่ียเทากับ 4.05 และ 4 ตามลําดับ และ
ใหความสําคัญนอยที่สุดในเร่ืองมีที่จอดรถเพียงพอคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
  ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละ
ขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในเร่ืองการใชส่ือโฆษณามีความนาดึงดูดใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.63 
รองลงมาไดแกเร่ืองการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ในชวงเทศกาล คาเฉล่ียเทากับ 3.61 และใหความสําคัญนอยที่สุดใน
เร่ืองการใชคูปองสะสมเพื่อแลกสินคาหรือลดราคา และการแจกของแถม คาเฉล่ียเทากับ 3.58 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ

รานกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครยะลา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด μ δ ระดับความสําคัญ 
1. ดานผลิตภัณฑ 4.04 0.66 มาก 
2. ดานราคา 4.12 0.78 มาก 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.05 0.87 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.61 0.90 มาก 

รวม 3.95 0.50 มาก 
 
อภิปรายผล 
 1. สวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสดในเขตเทศบาลนครยะลา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกด่ืมกาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟ เนื่องจากเปนกาแฟที่มีรสชาติกลมกลอมและมีกล่ินหอม
เยายวน (นันทกา  สิทธิมงคล; และคณะ. 2553: 106) สวนรองลงมาที่ผูตอบเลือกด่ืมกาแฟ คือ เพื่อแกงวง ปวดศีรษะ
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นั้น พสุ  เดชะรินทร (2555) อธิบายไววาสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความต่ืนตัวในการด่ืมกาแฟสด นาจะเกิดจากชีวิตที่
กระปร้ีกระเปราไดทั้งวัน (ชลธิชา  บุนนาค. 2553: 1) หากพิจารณาผลการวิจัยดานเวลาในการด่ืมกาแฟสดที่ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา มักด่ืมเวลา 6.00-9.00 น. ก็จะเห็นวาสอดคลองกับการใชชีวิตแบบรีบเรงของคนที่อยู
ในเมืองหลวง เนื่องจากเม่ือถึงที่ทํางานหรือสถานศึกษาแลวจึงไปซ้ือกาแฟจากรานกาแฟสดเพื่อทานรวมกับขนมปง 
เบเกอร่ี ฯลฯ เปนอาหารเชากอนเขาทํางานหรือกอนเขาเรียนสําหรับผลการศึกษาพฤติกรรมในการด่ืมกาแฟสด  
ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการด่ืมกาแฟสดทุกวัน เนื่องจากความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยมีมาก
ขึ้นทุกวัน ทําใหเกิดธุรกิจดานกาแฟสดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ไมวาจะไปที่ไหน ก็สามารถหากาแฟด่ืมไดทุกที่ทุกเวลา (พงษเทพ  
แสงซ่ือ. 2554: 12) นอกจากนี้ พงษเทพ  แสงซ่ือ (2554: 74-75) ไดกลาวถึง การแตงรานแนวธรรมชาติที่ไดรับความ
นิยมในกลุมคนด่ืมกาแฟสด เหมือนจําลองธรรมชาติเขามาไวในราน บรรยากาศจะสบายๆ ผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะ
การใชชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในปจจุบันมักอยูในหองส่ีเหล่ียม มองสภาพภายนอกรอบๆ ก็เห็นแต ตึกแถว ทาวนเฮาส 
และถนนคอนกรีตจากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการใหบริการรานกาแฟสดควรเนนใน
ดานมนุษยสัมพันธความเปนกันเองกับลูกคา ผลการวิจัยสอดคลองกับนโยบายของบานไรกาแฟ ที่วา “ลูกคาทุกคนที่
กาวเขามาในรานบานไรกาแฟ ตองไดรับการตอนรับที่นอบนอมและย้ิมแยมแจมใสจากพนักงานทุกคน” 
 2. ความคิดเห็นของผูบริโภคกาแฟสดที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
  2.1 ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาความสําคัญในรสชาติของกาแฟสดอยูใน
ระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก เนื่องจากกาแฟสดเปนกาแฟที่มีรสชาติที่กลมกลอม ชวนใหนาด่ืมมากกวากาแฟสําเร็จรูป
สอดคลองกับแนวคิดของบริษัท อินเกรเดียนเซ็นตเธอร จํากัด (2555) ที่วาปจจุบันผูผลิตกาแฟสดหลายรายขานรับ 
และแขงขันกันผลิตกาแฟสด โดยมีตัวเลือกในเร่ืองของรสชาติที่หลากหลาย ทั้งยังประกอบดวยคุณสมบัติโดดเดน
เฉพาะตัวของแตละย่ีหอ แนวคิดขางตน ยังเปนไปตามความเห็นของ พงษเทพ  แสงซ่ือ (2554: 50) ที่วารานกาแฟสด
สวนใหญมีสูตรการชงกาแฟเฉพาะของตัวเองรายการเคร่ืองด่ืมกาแฟในแตละราน จึงมีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไป 
แตสูตรที่เปนสากลและรูจักกันทั่วๆ ไป ก็คือ เอสเพรสโซ คาปูชิโน มอคคา และลาเต ผูประกอบการควรทําความรูจัก
กับสูตรเหลานี้ใหลึกซ้ึงกอนเปดรานกาแฟสด 
  2.2 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นในขอความสะอาดของรานวา 
มีความสําคัญในระดับมากที่สุด เนื่องจากการทําธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมตองคํานึงถึงความสะอาดเปนอันดับหนึ่ง 
ทั้งความสะอาดของราน ไมวาจะเปนโตะ เกาอี้อุปกรณในการชงกาแฟ รวมถึงความสะอาดในการแตงกายของ
พนักงาน (พงษเทพ  แสงซ่ือ. 2554: 110) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภค 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่พบวา ผูบริโภคมี ความคิดเห็นดานความสะอาดมากที่สุด ซ่ึงนันทกา  สิทธิมงคล และ
คณะ (2553: 107) ไดแสดงทัศนะไววา นอกจากใหความสําคัญเร่ืองความสะอาดแลว ควรมีความสะดวกสบายและ
บรรยากาศผอนคลายเหมาะที่จะเขาไปนั่งพักคุย ทั้งนี้เพราะลูกคากลุมเปาหมายของรานกาแฟสดสวนใหญจะเปนนัก
ธุรกิจนักศึกษา วัยรุนและนักทองเที่ยว นอกจากนี้ในขอที่วาการตกแตงรานที่เปนเอกลักษณ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากเชนเดียวกันนั้น พงษเทพ  แสงซ่ือ (2554: 72-73) อธิบายวา บรรยากาศและการตกแตง
รานกาแฟสดการจัดวางเฟอรนิเจอรควรรองรับลูกคาหลายๆ รูปแบบ เชน ลูกคาบางคนอยากมานั่งทํางานเปนจุดนัด
พบเจรจาตอรอง หรือมุมนั่งสบายๆ ดังนั้น การจัดวางเฟอรนิเจอรตองปรับเปล่ียนได 
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  2.3 ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาความสําคัญดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ วราวุฒิ  ตรีเวชวินิจ (2552) ซ่ึงทําการศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค แลวพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคามีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ 
ของคุณภาพกาแฟสดซ่ึงผูประกอบการตองใสใจเปนอยางย่ิง จากการศึกษาบทความเร่ืองพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของ
คนไทย (เครือขายสภาส่ือภาคประชาชนอาเซียน. 2554) ไดอธิบายวา วัตถุดิบที่สําคัญจะกําหนดคุณภาพของตัว
ผลิตภัณฑตางๆ ที่แปรรูปออกมา ดังนั้น การเร่ิมตน การพัฒนาพันธุกาแฟใหมีคุณภาพ จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงที่จะ
ทําใหธุรกิจแขงขันได 
  2.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาความสําคัญดานการสงเสริมการ
ขาย เชน คูปองสวนลด บัตรประทับตราสะสมคะแนน เปนขอที่ใหความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับ วุฒิ   
สุขเจริญ (2553: 190) ที่กลาววา การแจกคูปองสวนลดสามารถกระตุนใหเกิดการซ้ือและชวยเพิ่มยอดขายได สวนใน
ขอการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากนั้น มีการกลาวถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธดวยส่ือตางๆ วาจะเปนจุดขายที่ดีของผลิตภัณฑได เนื่องจากไดรับความสนใจจากลูกคาได
ความรูและขอมูล และอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนขอเสนอแนะ และเปนแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
  1. การพัฒนาดานระบบบัญชีและการเงินของผูประกอบการ ควรมีการเรียนรูในการทําระบบบัญชีที่
เช่ือถือได มีการวางแผนทางการเงิน การทําธุรกรรมผานสถาบันการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
กลุมใหเขาเง่ือนไขและไดรับความไววางใจจากสถาบันการเงิน 
  2. ผูประกอบการควรมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยูตลอดเวลา เชน การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการกลุม 
 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการศึกษาที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามี
ความสําคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมากที่สุดประกอบดวย 
    1. เมล็ดกาแฟที่ใชตองมีคุณภาพสูง 
    2. ตองใชเคร่ืองเซรามิคเปนภาชนะในการบรรจุกาแฟ 
    3. ตองเอาใจใสและใหบริการที่ดีแกลูกคา ตองใหบริการที่รวดเร็วโดยลูกคาตองการไดรับ
การเสิรฟกาแฟภายใน 10 นาทีหลังส่ังกาแฟ 
    4. ในขณะที่ระดับราคากาแฟที่ผูบริโภคจายไดอยูที่ไมเกินแกวละ 25 บาท 
   ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา ผูประกอบการที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจรานกาแฟจะตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากคุณภาพของสินคาและบริการที่ใหกับลูกคาตองอยูในระดับที่ดีในขณะที่ไมสามารถ
ขายสินคาในราคาสูงได ดังนั้น การคืนทุนสําหรับธุรกิจรานกาแฟในเขตเทศบาลนครยะลาจะตองใชเวลาคอนขางนาน 
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  สวนใหญผูบริโภคเห็นควรใหใชเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงดังนั้นผูประกอบการที่คิดจะลงทุนประกอบ
ธุรกิจรานกาแฟควรใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่จะนํามาใช 
  สําหรับภาชนะที่จะใชบรรจุกาแฟผูบริโภคสวนใหญเห็นวาควรใชเคร่ืองเซรามิคเปนภาชนะ ดังนั้น 
ผูประกอบการเอาใจใสในเร่ืองของภาชนะที่ใชบรรจุกาแฟ 
  ผูบริโภคสวนใหญเห็นควรใหมีปายแจงราคาติดไวในรานใหชัดเจน ดังนั้น เพื่อไมเปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภค ผูประกอบการควรมีการจัดทําปายแจงราคาสินคาไวในราน 
  สถานที่ต้ังของรานกาแฟควรต้ังอยูบริเวณที่สามารถเขาใชบริการไดสะดวกผูบริโภคสวนใหญเห็นควร
ใหที่ต้ังของรานกาแฟอยูติดถนน หรืออยูในหางสรรพสินคา 
  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองของกิจกรรมสงเสริมการตลาด จึงขอแนะนําใหผูประกอบการ
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการจัดใหมีการใชคูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคากาแฟที่จะซ้ือในคร้ังตอไป 
หรืออาจมีการลดราคาสําหรับกาแฟบางรายการเพื่อดึงดูดผูบริโภค 
  จากการศึกษาขางตนจึงขอเสนอแนะใหผูประกอบการที่สนใจจะลงทุนทางดานนี้ใชสไตลการตกแตง
รานใหดูโปรงสบาย ทําเลที่ต้ังควรอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม บริษัทตางๆ ศูนยราชการ หางสรรพสินคา ซ่ึงจะมีกลุม
คนทํางานอยูบริเวณนั้นเปนจํานวนมาก ควรมีสถานที่สําหรับจอดรถและเขาออกไดสะดวก มองเห็นไดงายเพราะ
นอกจากผูบริโภคจะมารานกาแฟดวยเหตุผลที่ตองการบริโภคกาแฟแลว ยังมีบางสวนที่ตองการใชรานกาแฟเปน
สถานที่นัดพบหรือนั่งอานหนังสืออีกดวย 
  การบริโภคกาแฟเฉล่ียตอวันของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครยะลาอยูที่ 1-3 แกว ความถ่ีในการเขาใช
บริการรานกาแฟก็มีอยูเปนประจํา แตก็จะยังมีผูบริโภคอีกสวนที่ไมคอยไดเขาใชบริการที่รานบอยๆ นิยมชงด่ืมเองที่
บาน อาจมาจากความไมสะดวกที่จะตองเดินทางไปใชบริการที่ราน จึงขอเสนอแนะใหผูประกอบการผลิตผงกาแฟ 
ค่ัวบดสําเร็จรูปเพื่อจําหนายใหซ้ือกลับไปบริโภคที่บานไดจําหนายในรานดวย เพราะกาแฟค่ัวบดกับกาแฟสําเร็จรูป
ตามทองตลาดจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของความหอมของกาแฟ จะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่นิยม 
ชงด่ืมเอง 
  สําหรับรสชาติของกาแฟค่ัวบดที่คนนิยมเพราะติดใจในความหอมนุมของกาแฟมากที่สุด และจากผล
การศึกษา พบวา ผูบริโภคมักนิยมด่ืมกาแฟสูตรคาปูชิโน ซ่ึงมีความหอมมันและนุม เนื่องจากกาแฟสูตรนี้จะมีการราด
ฟองนมบนหนากาแฟ จึงขอแนะนําใหผูประกอบการเนนรสชาติกาแฟไปทางมันนุม ด่ืมงาย จะเหมาะกับคอกาแฟ 
คนไทยมาก 
  จากผลการศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดพบวาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครยะลามากที่สุดคือเร่ืองกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ 
ในเร่ืองของการลดราคา และการแจกของแถม ดังนั้นหากผูประกอบการต้ังราคาสินคาไวสูงควรจัดชวงเทศกาลแจก
สวนลดหรือใหทําบัตรสมาชิก บัตรสะสมแตมไวเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค 
  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคพอใจกับราคากาแฟแกวละ 25 บาท ซ่ึงเปนราคาที่เปนไปไดยากสําหรับ
ผูประกอบการที่จะต้ังราคาขายเทานี้ เนื่องจากผูบริโภคตองการคุณภาพที่ดีบริการที่ดี ตนทุนก็ตองสูงตามไปดวย  
จึงขอเสนอแนะวาหากจะต้ังราคาขายควรอยูที่ราคาแกวละไมเกิน 50 บาท จะเปนราคาที่ผูบริโภคสวนใหญสามารถ
รับได 
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 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  จากการศึกษาคร้ังนี้พบวามีประชากรในเขตเทศบาลนครยะลาจํานวนหนึ่งที่ไมนิยมบริโภคกาแฟ
งานวิจัยในคร้ังตอไปผูวิจัยขอเสนอแนวความคิดวาควรทําการวิจัยถึงสาเหตุวาเพราะเหตุใดประชากรในเขตเทศบาล
นครยะลาจํานวนนั้นจึงไมนิยมบริโภคกาแฟ 
  เร่ืองการกําหนดขอบเขตทางดานอายุของผูบริโภคต้ังแต 18 ป ขึ้นไป เปนการกําหนดขอบเขตที่กวาง
เกินไป ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจตองกําหนดขอบเขตใหแคบลงกวานี้ เชนอาจเฉพาะเจาะจงไปที่กลุมวัยทํางานหรือ
เฉพาะเจาะจงไปที่อาชีพ เชน กลุมขาราชการ เพราะกลุมคนเหลานี้เปนกลุมที่มีกําลังซ้ือ ซ่ึงจากผลการศึกษาคร้ังนี ้
ยังพบวาผูบริโภคสวนใหญจะเปนกลุมที่มีชวงอายุอยูในวัยทํางานจะทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยในครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาในดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม หรืออิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
  2. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจรวมถึงทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอสวนผสมทางการตลาด 
เพื่อจะไดนําผลที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนในแงของการทําธุรกิจกาแฟสด 
  3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของธุรกิจกาแฟแตละประเภท เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอดีขอเสีย 
และนํามาเปนแนวทางทางพัฒนาธุรกิจกาแฟสดได 
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NBUS098: สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท 
จงัหวดัพัทลุง ของผูใชบริการ 
MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER CHOOSING SERVICES OF 
BANSUANPRUEKSA RESORT PHATTHALUNG PROVINCE OF CONSUMERS OF CONSUMERS 
 
สาภีรา  หะมะ 1   อามีเนาะ  หมานสนิ 2   ฮาสะมิง  สือกะจิ 3   วัชระ ขาวสังข 4   ฟาริดา  เอ็ลลาฮี 5   และฟาซียะห  
ดอเลาะ 6 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
2-6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวน
พฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ โดยใชแบบสอบกับกลุมตัวอยาง คือ ผูเขาพัก บานสวนพฤกษารีสอรท 
จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ จํานวน 150 คน และวิเคราะหผลโดย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 จากการศึกษา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัด
พัทลุง ของผูใชบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญ ดานบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, การเลือกใชบริการ 
 
Abstract 
 This study aims to identify the factors that affect the marketing options. Bansuanprueksa Resort 
Phatthalung Province of consumers. The sample was Bansuanprueksa Resort Phatthalung of 150 people 
and analyzed by frequency, percentage, average, and Standard Deviation. 
 The study of market mix that affects the choice service of Bansuanprueksa Resort Phatthalung 
Province of consumers. The overall level is very high. The samples were most important in Service, 
followed by Price, Place and Promotion. 
 
Keywords: Marketing Mixs, Choosing Services 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยถือวาเปนประเทศแหงการทองเที่ยว ซ่ึงประกอบดวย ธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เก่ียวของ
โดยตรงและธุรกิจที่เก่ียวของทางออม เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ซ่ึงมีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ในดานการสรางรายไดเปนเงินตรา
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ตางประเทศ การสรางงาน การกระจายรายไดและนําความเจริญไปสูทองถ่ิน ซ่ึงรายไดจากการทองเที่ยวถือเปน
รายไดที่ประเทศตางๆ ไดรับและมีตนทุนตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตหรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให
เปนสินคาสําเร็จรูป ทําใหเกิดการต่ืนตัวอยางมากในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว ซ่ึงประเทศตางๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกใหความสนใจในการพัฒนาประเทศเพื่อ
รักษาแหลงทองเที่ยวใหยังคงสภาพอยางย่ังยืน และยังเห็นถึงประโยชนที่กอใหเกิดการเจริญเติบโตทางระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงาน และสามารถกระจายรายไดไปสูทองถ่ินตางๆ ได 
รวมทั้งสามารถสรางความเจริญใหกับประเทศไดอยางรวดเร็วในดานตางๆ ไดแก ดานการคมนาคมขนสงกอใหเกิด
การเดินทางเพิ่มมากขึ้น มีสายการบินเปดดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสายการบินตนทุนตํ่า หรือสายการบินที่เนน
ความสะดวกสบายในการเดินทางซ่ึงเปนเหตุผลหลักที่ทําใหการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวกระจายตัว ไปสูในทุก
ภูมิภาคของโลกรวมทั้งในประเทศไทย รัฐบาลไทยไดสงเสริมและอนุญาตใหมีการเปดสายการบินเสรีกันมากขึ้น  
จากเดิมที่มีเพียงสายการบินไทยเพียงสายการบินเดียว ในปจจุบันมีสายการบินเพิ่มขึ้นหลายสายจึงเปนการสงเสริม
ใหมีการเดินทางไปสูภูมิภาคตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น ทั้งเพื่อการศึกษา การดําเนินธุรกิจ การคา และเพื่อการทองเที่ยว 
ซ่ึงนับวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจะชวยเพิ่มการจางงาน เพิ่มรายไดของประเทศ ลดการขาดดุลการชําระเงิน และ
การกระจายรายไดประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมดวยทรัพยากรทางการทองเที่ยวและมีความหลากหลายของแหลง
ทองเที่ยวจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางเขามายังประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง รัฐบาล
จึงสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขยายตัวไปสูภูมิภาคของประเทศ โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
เพื่อใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนที่ไดรับความนิยมจากชาวไทยและชาวตางชาติ (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย. 2560) 
 จังหวัดพัทลุง เมืองลุง หรือเมืองอกทะลุ คืออีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต มีฐานะเปนเมืองตนกําเนิด
ศิลปะการแสดงที่ขึ้นช่ือ คือ มโนหราและหนังตะลุง ซ่ึงตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใตมาเนิ่นนาน
นอกจากศิลปวัฒนธรรมชัดเจน ของชาวใตที่ปรากฏในพัทลุงแลว แหลงธรรมชาติสําคัญระดับประเทศ คือ ทะเลนอย 
พื้นที่ชุมน้ําและทะเลสาบน้ําจืด อันเปนแหลงอาศัยของนกน้ําหลากหลายพันธุ จากการเติบโตของการทองเที่ยวใน
จังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวมากมาย เชน อุทยานนกน้ําทะเลนอยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก เปนอุทยานนกน้ําที่ใหญที่สุดของไทย มีนกน้ํารวม 200 ชนิด อาศัยอยู  
มีทัศนียภาพที่งดงามไปดวยทะเลบัว ที่บานสะพร่ัง อวดผูคนที่มาเที่ยวชม นอกจากนี้จังหวัดพัทลุง ยังมีน้ําตกที่
สวยงามอีกหลายแหงกระจายอยูหลายพื้นที่ ใหความรมร่ืนและความสุขแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี นอกจากที่
ทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติแลว โบราณสถาน วัดวาอารามตางๆ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน บริการ จากฝมือของ
ชาวพัทลุงก็เปนที่นาสนใจใหไปเย่ียมชมอีกแหงหนึ่งของไทย 
 ดังนั้น บานสวนพฤกษารีสอรท จึงเปนหนึ่งในธุรกิจที่พักแรม จัดประชุมสัมมนา จัดงานเล้ียงตางๆ ซ่ึง
เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการบริหารจัดการที่
ดีและเหมาะสมเพื่อให บานสวนพฤกษา ที่มีเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่สูงสามารถดําเนินธุรกิจ 
อยูไดตลอด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง 
ของผูใชบริการ 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การสรางขอเสนอขายทางการตลาด โดยคํานึงถึงความตองการ 
ความคาดหวังที่ไดจากประสบการณการใชบริการและมีความพึงพอใจที่มากกวาความคาดหวัง มีองคประกอบของ
สวนประสมทางการตลาด ไดแก บริการ ราคา สถานที่ และการสงเสริมทางการตลาด 
 รีสอรท หมายถึง สถานที่พักแรม ที่มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก ซ่ึงมีการจัดตกแตง เหมือนอยูในธรรมชาติ 
หรือต้ังอยูติดกับธรรมชาติที่เปนภูเขา ชนบท โดยมีการปลูก สรางเปนหลังๆ และไมอยูในเขตชุมชนหนาแนน 
 ผูใชบริการ หมายถึงผูที่เขามาพักและไดรับบริการจากบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดประชากรที่เปนผูเขาพัก บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง 
ของผูใชบริการ กลุมตัวอยาง เนื่องจากไมมีสถิติจํานวนของผูเขาพัก บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใช 
บริการ เพื่อความเหมาะสมผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบคาพารามิเตอร ไมทราบ
จํานวนประชากร ทราบเพียงแตวามีจํานวนมากตามวิธีของ ยามาเน (Yamane) (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2550: 48) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. บริการ 
2. ราคา 
3. การสงเสริมการตลาด 
4. สถานที่ 

ลักษณะทางประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน การเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท 

จังหวัดพัทลุงของผูใชบริการ 
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  จากสูตร  n = p(1-p)(Z)2/e2 
     n = จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
     p = สัดสวนของประชากร 
     Z = ระดับความม่ันใจ (ความเช่ือม่ัน) ระดับความเช่ือม่ัน 95% Z=1.96 
     e = สัดสวนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้น 
  ผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 30% จากประชากรทั้งหมด ตองการความเช่ือม่ัน 95% และยอมรับ
ความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง .05 ขนาดของกลุมตัวอยางจะคํานวณได ดังนี้ 
     P = .30 (30%) 
     Z = 1.96 (95%) 
     E = 0.05 (5%) 
      = (.30)(1-.30)(1.96)2 / (.05)2 
      = (.30)(.30)(3.8416) / .0025 
      = 138.29 ซ่ึงผูวิจัยขอกําหนดเปน 150 ราย เทากับ 150 ตัวอยาง 
 เครื่องมือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ สําหรับ
แบบสอบถามไดแบงเปน 3 ตอน คือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยกําหนดใหแบบสอบถามมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมในประเด็นดานตางๆ ดังนี ้
   สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบไปดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระดับการศึกษา 
   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญการตัดสินใจเลือกใช
บริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ โดยใหคะแนนตามน้ําหนักความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดซ่ึงนักทองเที่ยวเห็นวามีความสําคัญ ไดแก ปจจัยดานบริการ ราคา การสงเสริมการตลาด และ
สถานที่ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ คือ 
    5 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มากที่สุด 
    4 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาก 
    3 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปานกลาง 
    2 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดนอย 
    1 หมายความวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
นอยที่สุด 
   เกณฑการใหคะแนนและแปลผล มีดังนี้ 
    คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
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    คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการขอความรวมมือจากผูใชบริการในการ
ใชบริการบานสวนพฤกษา โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   1. จัดทําหนังสือถึงอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. สงหนังสือพรอมนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
   3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ เพื่อนําผลการตอบไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ นําแบบสอบถามมาใหคาคะแนนตามน้ําหนัก
ของแตละขอเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   1. นําแบบสอบถามที่ไดคนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
   2. นําขอมูลมาลงรหัส (Coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล 
   3. ตรวจสอบผลการทําบันทึกรหัส 
   4. นําขอมูลที่ไดบันทึกแลวไปประมวลผล เพื่อวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติดังนี้ 
   1. ใชคารอยละ (Percentage) บรรยายลักษณะสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
   2. คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) วิเคราะหระดับพฤติกรรมผูใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท 
จังหวัดพัทลุง 
   3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 53 มีอายุ 50-59 ป คิดเปน 
รอยละ 30 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 53 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59 ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 40 และสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 34 
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 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกทีพั่กของผูใชบริการ 
  กลุมตัวอยางสวนใหญตองการเดินทางมาในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเปนรอยละ 44 รองลงมา
คือ เมษายน-มิถุนายน คิดเปนรอยละ 20 สวนมกราคม-มีนาคม เปนชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 17 และโดยสวนใหญกลุมตัวอยางระยะเวลาที่เหมาะสมในการพักที่รีสอรท คือ 1-3 วัน รอยละ 55 รองลงมา
คือ 4-6 วัน คิดเปนรอยละ 30 สวน 11 วัน ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 15 เปนชวงเวลาที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอย
ที่สุด 
 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษา- 
รีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ 
  ผลการวิเคราะหระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการ บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห
ลักษณะกลุมตัวอยางที่ศึกษา โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดรายดาน สามารถสรุปผล
การศึกษาได ดังนี้ 
   1. ดานบริการ พบวา โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลตอใชบริการ บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
รายขอ พบวา ความสะอาดของหองพักและหองน้ํามีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ขนาดและอุปกรณ
ภายในหองน้ํา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และความเหมาะสมของระบบไฟฟาในหองพัก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ที่สุด ตามลําดับ 
   2. ดานราคา พบวา โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอใชบริการ บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดหองพัก มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ รับชําระคาบริการตางๆ 
ดวยบัตรเครดิต มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และการกําหนดราคาคาบริการตางๆ ชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
   3. ดานสถานที่ พบวา โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอใชบริการ บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
รายขอ พบวา สถานที่พักใกลชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือ มีรถบริการรับสง มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก และความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
   4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอใชบริการ บานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา โดยใหความสําคัญเร่ือง การโฆษณาผานทางอินเทอรเน็ต มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ การใหสวนลดราคาคาหองพัก มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก และขอมูลการแนะนําจากบริษัท
ตัวแทนจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตาราง 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ 

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉล่ีย S.D. ระดับความสําคัญ 

1. ดานบริการ 4.17 .511 มาก 
2. ดานราคา 3.60 .625 มาก 
3. ดานสถานที่ 3.55 .695 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.51 .675 มาก 

รวม 3.71 .627 มาก 
 
อภิปรายผล 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวน
พฤกษารีสอรท จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้ 
  1. ดานบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยใหความสําคัญเร่ือง ความสะอาด
ของหองพักและหองน้ํา จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษา วิสูตร  บัวชุม (2553) ศึกษาระดับความ
พึงพอใจตอการเดินทางทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวไทยในจังหวัดแมฮองสอน ทางดานสวนประสมทางการตลาด
บริการ พบวา ความพึงพอใจในดานบริการ มีระดับความพึงพอใจมาก ผลการศึกษาของ สุมาลี  อัศววิจิตรกุล (2553) 
ศึกษาปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยดานบริการ  
มีระดับการตัดสินใจในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อุบลทิพย  มิลินวิรุจน (2554) เร่ือง การศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการรีสอรทในเขตอําเภอเมืองแมฮองสอน สวนใหญ 
ช่ืนชอบที่พักที่สามารถมองเห็นพระอาทิตยตกดิน มีความประทับใจดานธรรมชาติและประวัติศาสตรในระดับมาก  
แตไมพึงพอใจปญหาดานภาษา และสุขลักษณะ 
  2. ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยใหความสําคัญเร่ือง ระดับราคาที่
เหมาะสมกับขนาดหองพัก สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมาลี  อัศววิจิตรกุล (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลกับการ
ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยดานราคามีระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
  3. ดานสถานที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยใหความสําคัญเร่ืองความ
สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากธุรกิจที่พักแรม เปนการประกอบธุรกิจใหบริการดานที่พักคางคืนช่ัวคราวใหแก
นักทองเที่ยวในระหวางเดินทางทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถพักผอนหลับนอนในแหลงทองเที่ยวไดอยาง
สะดวกสบายและปลอดภัย และสอดคลองผลการศึกษาของ จิรัชญา  จันแสน และนรินทร  ถุระพัฒน (2554) ปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในอําเภอปาย ของนักทองเที่ยวชาวไทย การใหความสําคัญตอปจจัยดาน “ส่ิง
อํานวยความสะดวก” ของที่พัก มีความสะอาด สะดวกสบายราคาเหมาะสม รานอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหลากหลาย 
ถูกสุขลักษณะ ราคาเหมาะสม รานขายของที่ระลึกมีหลากหลาย ราคาเหมาะสม เพียงพอกับความตองการ ปมน้ํามัน 
เพียงพอกับความตองการศูนยบริการนักทองเที่ยว ระบบการส่ือสาร การคมนาคมในปาย ในระดับมาก มีความ 
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สัมพันธตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และผลการศึกษาของ 
สุมาลี  อัศววิจิตรกุล (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
พบวา ปจจัยดานสถานที่มีระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากโดยใหความสําคัญ
เร่ือง การโฆษณาผานทางอินเทอรเน็ต สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิสูตร  บัวชุม (2553) ศึกษาระดับควา 
พึงพอใจตอการเดินทางทองเที่ยวของผูเย่ียมเยือนชาวไทยในจังหวัดแมฮองสอน ทางดานสวนประสมทางการตลาด
บริการ พบวา ระดับความพึงใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดแมฮองสอน ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับ
ความพึงพอใจมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรสิฐ  อินตะ (2557) ศึกษาความสัมพันธของการส่ือสารทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานการสงเสริมการขาย ในการ
จัดงานประเพณีตามเทศกาลตางๆ จะสามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักทองเที่ยวในอําเภอแมสะเรียงมากย่ิงขึ้น ปจจัย
ดานการส่ือสารทางการตลาดสวนใหญมีความสัมพันธกับประเภทของแหลงทองเที่ยว การเลือกที่พัก ของที่ระลึกที่ซ้ือ
กลับบานคาใชจายในแตละวัน และปจจัยดานการส่ือสารทางการตลาดสวนใหญมีความสัมพันธกับประเภทของ
แหลงทองเที่ยว การเลือกที่พัก ของที่ระลึกที่ซ้ือกลับบาน และคาใชจายแตละวันในการทองเที่ยว และผลการศึกษา
ของ สุมาลี  อศัววิจิตรกุล (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัด
ชลบุรี พบวา ปจจัยดานการสงเสริมตลาด มีระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบานสวนพฤกษารีสอรท จังหวัด
พัทลุง ของผูใชบริการ ที่กลาวมาขางตนโดยในการดําเนินธุรกิจประเภทที่พักไมวาจะอยูในรูปของโรงแรม รีสอรท หรือ
ที่อาจเรียกในช่ืออื่นๆ จําเปนที่ผูประกอบธุรกิจตองวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและความพึงพอใจของลูกคาทั้งทางดานบริการ  ดานราคา ดานสถานที่ และดานสงเสริมการตลาด จึงได
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 
   1. ดานบริการ ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล ความสะอาด
ของหองพักและหองน้ํา จัดระบบไฟฟาทั้งภายในและภายนอกหองพักใหมีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งกําหนดขนาดของ
หองพักและอุปกรณภายในใหมีความเหมาะสม สะดวก และปลอดภัยในการใชงาน 
   2. ดานราคา ผูประกอบธุรกิจที่พักควรกําหนดระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหองพัก และ
มีปายแสดงราคาคาบริการตางๆ อยางชัดเจน และรับชําระคาบริการตางๆ ดวยบัตรเครดิต ซ่ึงจะทําใหผูบริโภค
สามารถตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการภายในที่พักไดอยางสะดวก 
   3. ดานสถานที่ ผูประกอบธุรกิจที่พักควรจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ในการเดินทาง 
เชน มีรถรับสงแขกผูเขาพักจากสนามบิน สถานีขนสงรวมทั้งทาเรือมายังที่พัก รวมทั้งจัดใหมีตัวแทน หรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารและการสํารองหองพัก เพื่อเพิ่มปริมาณลูกคาผูใชบริการให 
มากขึ้นได 
   4. ดานการสงเสริมการตลาด  ผูประกอบธุรกิจที่พักควรดําเนินการจัดใหมีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ การใหขอมูลขาวสารทั้งในสวนของที่พัก สถานที่ทองเที่ยว และการติดตอสํารองหองพัก การเดินทาง 
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โดยผานทางอินเตอรเน็ต หรือสามารถติดตอสํารองการใชบริการตางๆ ผานตัวแทนจําหนายที่มีความนาเช่ือถือ พรอม
ทั้งกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการใหขอมูลที่ชัดเจน ถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคสามารถทําการตัดสินใจใชบริการไดดวย
ความม่ันใจ และควรใหสวนลดราคาหากผูเขาพักตองการพักระยะยาว 
  จากผลการวิจัยอาจกลาวโดยสรุปไดโดยผูประกอบธุรกิจที่พักควรจะตองมีการพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดอยางตอเนื่องอยูเสมอโดยพยายามสรางความแตกตางในการใหบริการผานปจจัยดานตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใช
ในการวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่งอันจะทําให
ธุรกิจยังคงสามารถดําเนินกิจการใหอยูรอดตอไปไดโดยเฉพาะในการรักษาคุณภาพของหองพัก และลักษณะทาง
กายภาพซ่ึงเปนภูมิทัศนทั้งในสถานที่พักและบริเวณโดยรอบเนื่องจากแขกผูพักใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรศึกษากลุมนักทองเที่ยวทั้งที่เคยและไมเคยมาทองเทียวที่จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ เพื่อศึกษา
ดูวานักทองเที่ยวยังคงใหความสนใจตองการเลือกที่พักประเภทรีสอรท อีกทั้งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาใชเฉพาะ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวใน จังหวัดพัทลุง ของผูใชบริการ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรจะมีการ
วิจัยสูระดับภูมิภาค และจังหวัดอื่นๆ ในลักษณะหลากหลายกวาเดิม ซ่ึงจะทําใหผลการวิจัยมีความสมบูรณและจําทํา
ใหหาผลสรุปไดชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชเพื่อพัฒนาตอไป 
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NBUS099: พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวดัยะลา 
CONSUMER BEHAVIOR FOR CHOOSING THE COFFEE SHOPS IN MUANG DISTRICT, YALA 
 
สัตตบงกช  อินทองแกว 1   รุสมีย  สีดียามู 2   ซาบารียะ  อีลา 3   และวัชระ  ขาวสังข 4 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-4 คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟสดและความ
คิดเห็นในกลุมผูบริโภค กลุมประชากร ไดแก ผูบริโภคกาแฟที่อยูในเขตอําเภอเมือง ยะลา และกลุมนักศึกษา กําหนด
ขนาดตัวอยางจากการประมาณคารอยละ ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร หาขนาดตัวอยางได 100 ตัวอยาง โดย
การสุมตัวอยางตามความสะดวก โดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกด่ืมกาแฟสดเพราะรสชาติของกาแฟ ตรา
ผลิตภัณฑที่เปนที่ที่ รูจักมีตราผลิตภัณฑในประเทศไทย ด่ืมกาแฟจากรานที่รูจักซ้ือผลิตภัณฑกาแฟจากสถานที่
ทํางาน/กลุมนักศึกษาชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปูชิโน มอคคา ลาเต ซ้ือกาแฟในราคาแกวละ 20-35 บาท มีการด่ืม
กาแฟทุกวัน ด่ืมกาแฟในระหวางเวลา 8.00-19.00 น. ชอบแนวการตกแตงรานกาแฟแบบฮิปสเตอรและบรรยากาศ
สบายๆ นอกจากนี้ควรเนนการใหบริการในดานมนุษยสัมพันธความเปนกันเองกับลูกคา 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภครานกาแฟ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the Consumer behavior and opinions for choosing 
the population ware the consumers who live and work in Muang district, Yala. Due to the large potential 
population, sampling by percentage method was used for calculation and the outcome included 100 
samples by convenience sampling. The research tool was a questionnaire; the statistical tools used for 
analysis were frequency, percentage, mean and Standard Deviation. The research result found that most 
of the coffee consumers decided to consume fresh coffee based on product taste, well-known brand, 
produced in Thai brand and coffee shop familiarity. The research showed that it was convenient to 
purchase coffee in the office or academic institute at an average price of 25 to 35 baht per cup. The 
outcome from the questionnaire indicated that the sampling group prefers to drink coffee in the morning 
from 8.00 a.m.-7.00 p.m. every day, and this group was also attracted by coffee shop decoration with 
hipster style and relax. The cleanliness of the coffee shop was the most influential for the customer 
decision. 
 
Keywords: Consumer Behavior Coffee Shops in Muang District. Yala 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น จาก 50 แกวตอป จากเม่ือ 10 ป ที่ผานมา 
เปนประมาณ 200 แกวตอปในปจจุบัน ซ่ึงคาดวาเปนผลจากการเปดเสรีการนําเขากาแฟสําเร็จรูปตามขอตกลง
อาเซียน (เครือขายสภาส่ือภาคประชาชนอาเซียน. 2554) ภาพรวมของธุรกิจกาแฟในชวงระยะเวลา 3-4 ป ที่ผานมานี้ 
มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด สาเหตุหลักๆ อาจเนื่องมาจากธุรกิจรานกาแฟรายใหญจากตางประเทศ 
เขามาลงทุนในธุรกิจนี้ เชน สตารบัคส สภาพดังกลาวสรางความคึกคักและต่ืนตัวใหกับวงการธุรกิจรานกาแฟเปน
อยางมาก ขณะเดียวกันกระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของคนไทยก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คนไทยนิยมด่ืม
กาแฟสําเร็จรูปกันเปนสวนใหญ ปจจุบันคนไทยไดหันมานิยมเขารานกาแฟค่ัวบด ที่มีการตกแตงรานใหหรูหรา
ทันสมัยสะดวกสบายมีบรรยากาศที่ร่ืนรมยสําหรับการด่ืมกาแฟมากขึ้นจากผลการสํารวจ โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(2548) คนไทยที่นิยมบริโภคกาแฟหันมาด่ืมกาแฟค่ัวบดแทนกาแฟผงสําเร็จรูปมากขึ้น ความนิยมในรานกาแฟ 
พรีเม่ียมสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในดานชองทางการจําหนาย ซ่ึงสวนใหญจะเปดใหบริการใน
พื้นที่รานคาสมัยใหมหรือ Modern Trade ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ตดิสเคานทสโตร อีกทั้ง
ผูประกอบการปรับกลยุทธ โดยการเนนความหลากหลายและสรางความแตกตาง โดยขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุม
พื้นที่ที่มีลูกคากลุมเปาหมายสําหรับทําเลนอกรานคาสมัยใหมที่นาสนใจคือ ปมน้ํามัน โรงภาพยนตร รถไฟฟา ศูนย
แสดงสินคา รานหนังสือโรงพยาบาล ฯลฯนอกจากนี้เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟสดเร่ิมไดรับความนิยมอยางแพรหลายจะ
เห็นไดวามีรานกาแฟเปดใหมอยางมากมาย ทําใหหาซ้ือเพื่อการบริโภคไดงาย ใกลบานเพราะมีจําหนายกันตามราน
ริมถนน ในสวนอาหาร มุมอาคารที่พัก หรือสถานศึกษา มีขายกันแบบเคร่ืองด่ืมรอนและเย็นหลากหลายรูปแบบที่
เลือกเปนจุดขาย โดยอาจมีขนมทานเลนประเภทเคก ขนมปงหรือแซนดวิชไวบริการดวย การตกแตงรานที่ทันสมัย
หรือมีแบบแผนเฉพาะตัว มีการขายกาแฟสดของรานเอง จนถึงอุปกรณการชงกาแฟที่มีตราสัญลักษณของรานไว
จําหนายดวยเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาและเนนตราย่ีหอของรานธุรกิจรานกาแฟสดเปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยมทีไม
อัตราการเติบโตที่ขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมาทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก (พงษเทพ  
แสงซ่ือ. 2554: 18) อีกทั้งจัดเปนธุรกิจที่อยูในกลุมเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีความสําคัญ เนื่องจากไมตองใชเงินทุนมาก 
ตลอดจนไมตองใชเทคนิคในการบริหารที่มีความซับซอนมาก ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนใน
ธุรกิจดังกลาวไดงาย ผูประกอบการมีการสงเสริมการตลาด ไดแกการโฆษณา ประชาสัมพันธ การใหสวนลดสําหรับ
ลูกคาที่เปนสมาชิก การใหคะแนนสะสมเพื่อแลกกาแฟ หรือของรางวัล ฯลฯ สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น อยางไร
ก็ตามการลงทุนเปดรานกาแฟสักแหงหนึ่ง มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองไตรตรองและวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการเปดรานไมวาจะเปนพฤติกรรมผูบริโภคและการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการบริโภค ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเม่ือหรือสรางปญหาใหในระยะยาวผูลงทุนจึงควรหาขอมูลใหครบถวนกอนเปด
รานอีกทั้งพบวายังไมเคยมีการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟในเขตอําเภอเมืองซ่ึงปจจุบัน
เปนพื้นที่นาลงทุนมากดังนั้นจึงเห็นควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟโดยกําหนดการ
ศึกษาวิจัยเฉพาะผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อการเรียนรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งนี้จะไดขอมูลไว
เปนแนวทางสําหรับผูสนใจทั่วไป รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวมีความประสงคในการเปนผูประกอบการ 
สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจรานกาแฟในพื้นที่ดังกลาวตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรการเขาใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 2. เพื่อศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่เขาใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลที่เขาใชบริการราน
กาแฟสด ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดประชากรที่เปนผูบริโภคกาแฟที่อยูในพื้นที่เขตอําเภอเมือง  
ซ่ึงเปนพื้นที่มีสถานศึกษาลอมรอบ เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาลัย เปนตนอีกทั้งสํานักงานตางๆ นับวาเปนพื้นที่ที่มี
สถานที่สําคัญจึงเหมาะสําหรับการสํารวจ โดยใชกลุมตัวอยาง 350 ตัวอยาง 
 เครื่องมือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภค โดยใชแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค สําหรับแบบสอบถามไดแบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟและรานกาแฟ แบบสอบถามที่มีลักษณะกําหนด
คําตอบใหเลือกตอบ และตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคกาแฟลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดแจกแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแกผูบริโภคที่ใชบริการจากรานกาแฟสด 
และรานกาแฟทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัย อาคารพาณิชย รานในอาคารหอพัก รานในปมน้ํามัน รานในที่ทํางาน 
หางสรรพสินคา ฯลฯ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศกึษา 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน รอยละ 
57.81 มีชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 44.53 มีระดับการศึกษา คิดเปนรอยละ 57.03 มีอาชีพพนักงาน
บริษัท หางรานเอกชน/ธนาคาร คิดเปนรอยละ 42.19 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 
25.00 
 2. พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟในเขตอําเภอ เมือง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ด่ืมกาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟ คิดเปนรอยละ 34.64 เลือกด่ืมกาแฟที่มีตราผลิตภัณฑที่เปนที่รูจัก  
คิดเปนรอยละ 66.93 โดยเลือกด่ืมกาแฟ ซ่ึงมีตราผลิตภัณฑในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 77.60 เลือกด่ืมกาแฟจาก
รานที่รูจัก คิดเปนรอยละ 65.63 ซ้ือผลิตภัณฑกาแฟจากสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 34.11 ชอบกาแฟ 
คาปูชิโน คิดเปนรอยละ 36.72 ซ้ือกาแฟในราคาแกวละ 25-35 บาท คิดเปนรอยละ 38.02 มีการด่ืมกาแฟทุกวัน คิด
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เปนรอยละ 36.72 ด่ืมกาแฟสดในระหวางเวลา 8.00-19.00 น. คิดเปนรอยละ 29.69 ชอบแนวการตกแตงรานกาแฟ
แบบฮิปสเตอร และนั่งสบายๆ คิดเปนรอยละ 48.70 
 3. ความคิดเห็นของผูบริโภคกาแฟ ในภาพรวมหลักๆ ดานผลิตภัณฑ ชองทางการขาย ราคา และการตลาด 
 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวดยะลาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกด่ืมกาแฟสด 
เพราะชอบในรสชาติของกาแฟ เนื่องจากเปนกาแฟที่มีรสชาติกลมกลอมและมีกล่ินหอม (นันทกา  สิทธิมงคล; และ
คณะ, 2553: 106) ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภค ในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคเลือกด่ืมกาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟเชนเดียวกัน (ชลธิชา  
อินทรเทพ. 2546; เพ็ชรรัตน  ย้ิมเจริญ. 2550; และอภิญญา  ศักยาภินันท. 2548: 71) สวนรองลงมาที่ผูตอบเลือกด่ืม
กาแฟ คือ เพื่อแกงวง ปวดศีรษะนั้น พสุ  เดชะรินทร (2555) อธิบายไววา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความต่ืนตัวในการ
ด่ืมกาแฟสด นาจะเกิดจากชีวิตที่รีบเรงและแขงขันอยูตลอดเวลา ดังนั้น การเสพคาเฟอีนเขาไปก็เพื่อจะชวยใหเกิด
ความกระตือรือรนกระปร้ีกระเปราไดทั้งวัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ  โสมาศรี (2549: 59) ที่ศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในเขตเมืองพัทยา แลวพบวา ผูบริโภคคาดหวังประโยชนจากการด่ืมกาแฟเร่ืองการลดอาการ
งวงนอนในการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกด่ืมกาแฟสด ซ่ึงมีตราผลิตภัณฑในประเทศไทยและเลือกด่ืม
กาแฟจากรานที่รูจัก อีกทั้งชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปูชิโนนั้น เนื่องจากเปนกาแฟที่มีกล่ินหอม รสเขมขน มีความมัน
ของฟองนมเติมหนากาแฟ (พงษเทพ  แสงซ่ือ. 2554: 52) ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยที่มีการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยาและในรานสตารบัคส พบวา ผูบริโภคนิยมด่ืมกาแฟรสชาติ
คาปูชิโน เชนเดียวกัน (ณัฐวรรณ  โสมาศรี. 2549: 57; เบญจมาศ  สมบัตินิมิตกุล. 2546; อภิญญา  ศักยาภินันท. 
2548: 71) จากผลการวิจัยที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑกาแฟจากสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา
แสดงใหเห็นวา วิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทําใหตองด้ินรนในการ
ทํามาหากินมากขึ้น ผูหญิงที่เคยเปนผูประกอบอาหารใหกับสมาชิกในครอบครัวตองมารับภาระในการทํางานนอก
บาน ทําใหไมมีเวลาในการดูแลอาหารการกินใหกับครอบครัวเหมือนเดิม ผูคนในสังคมเมืองหลายอาชีพมีภาระงาน
รัดตัวจึงจําตองพึ่งพาสถานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกบานที่สะดวกรวดเร็ว (ชลธิชา  บุนนาค. 2553: 1) หาก
พิจารณาผลการวิจัยดานเวลาในการด่ืมกาแฟที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา มักด่ืมเวลา 8.00-19.00 น.  
ก็จะเห็นวาสอดคลองกับการใชชีวิตแบบรีบเรงของคนที่อยูในเมือง เนื่องจากเม่ือถึงที่ทํางานหรือสถานศึกษาแลวจึงไป
ซ้ือกาแฟจากรานกาแฟสดเพื่อทานรวมกับขนมปงเบเกอร่ี ฯลฯ เปนอาหารเชากอนเขาทํางานหรือกอนเขาเรียน สําหรับ
ผลการศึกษาพฤติกรรมในการด่ืมกาแฟสด ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการด่ืมกาแฟทุกวัน เนื่องจาก
ความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยมีมากขึ้นทุกวัน ทําใหเกิดธุรกิจดานกาแฟสดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ไมวาจะไปที่ไหน  
ก็สามารถหากาแฟด่ืมไดทุกที่ทุกเวลา (พงษเทพ  แสงซ่ือ. 2554: 12) อีกทั้งผลการวิจัยยังสอดคลองกับการวิจัย
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม แลพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ที่พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ด่ืมกาแฟ 1 แกวตอวัน (จุฑาทิพย  พงศเลขา. 2549: 27; ณัฐวัฒน 
ช่ืนอารมณ. 2551; บุณชนิกา  ยมลําาภู. 2551) สวนการตกแตงรานกาแฟที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบแนว
การตกแตงรานแบบฮิปสเตอร สบายๆ และมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ  
สายชล  พเยาวนอย เจาของกิจการบานไรกาแฟที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกาแฟสดคนหนึ่งในประเทศไทยที่มี 
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คอนเซ็ปต ในการแตงรานแบบธรรมชาติ โดยปลูกรานเปนเรือนไมแวดลอมดวยน้ําตกที่เย็นฉํ่า อีกทั้งสวนดอกไมและ
ตนกาแฟรายลอมอยูบริเวณระเบียงเล็กๆ (ศรีวิภา  สิริปญญาวิทย. 2547: 24) นอกจากนี้ พงษเทพ  แสงซ่ือ (2554: 
74-75) ไดกลาวถึง การแตงรานแนวฮิปสเตอรและบรรยากาศชิวๆ นั่งสบายๆ ผูวิจัยเห็นวา เปนเพราะการใชชีวิตของ
คนในเขตอําเภอเมืองในปจจุบันนั้นคอนขางวุนวายดวยแระชากรและสภาพแวดลอมที่มีสถาบันศึกษารอบดาน จาก
ผลการวิจัยที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการใหบริการรานกาแฟควรเนนในดานมนุษยสัมพันธความ
เปนกันเองกับลูกคา ผลการวิจัยสอดคลองกับนโยบายของบานไรกาแฟ ที่วา “ลูกคาทุกคนที่กาวเขามาในรานบานไร
กาแฟ ตองไดรับการตอนรับที่นอบนอมและย้ิมแยมแจมใสจากพนักงานทุกคน” (ศรีวิภา  สิริปญญาวิทย. 2547: 31) 
ในลักษณะทีค่ลายกัน รานสตารบัคสก็ใหความสําคัญในการบริการเปนอยางย่ิง โดยมีการกําหนดไวในแนวทางหลัก
ในการดําเนินกิจการขอหนึ่งวา จะตองใหบริการที่สรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา (เกษม  พิพัฒนเสรีธรรม. 2553: 
169) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
และอําเภอเมืองนครสวรรค (เพ็ชรรัตน  ย้ิมเจริญ. 2550; และ วราวุฒ ิตรีเวชวินิจ. 2552) 
 2. ความคิดเห็นของผูบริโภคกาแฟ 
  2.1 ดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาความสําคัญในรสชาติของกาแฟสดอยูใน
ระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก เนื่องจากกาแฟสดเปนกาแฟที่มีรสชาติที่กลมกลอม ชวนใหนาด่ืมมากกวากาแฟ
สําเร็จรูป (นันทกา  สิทธิมงคล; และคณะ. 2553: 106) ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รานสตารบัคสในกรุงเทพมหานคร และในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
(ชนัญญา  ศรีลลิตา. 2551; ชลธิชา  อินทรเทพ. 2546) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ ในขอ
รสชาติของกาแฟสดมากที่สุดเปนอันดับแรกสําหรับขอที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับ
มาก คือ ความหลากหลายของประเภทกาแฟสดนั้น ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนัญญา  ศรีลลิตา 
(2551) ที่พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดในระดับมาก
ในขอความหลากหลายของชนิดกาแฟ อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของบริษัทอินเกรเดียนเซ็นตเธอร จํากัด (2555) 
ที่วาปจจุบันผูผลิตกาแฟหลายรายขานรับและแขงขันกันผลิตกาแฟ โดยมีตัวเลือกในเร่ืองของรสชาติที่หลากหลาย 
ที่ยังประกอบดวยคุณสมบัติโดดเดนเฉพาะตัวของแตละย่ีหอ แนวคิดขางตน ยังเปนไปตามความเห็นของ พงษเทพ  
แสงซ่ือ (2554: 50) ที่วารานกาแฟสดสวนใหญมีสูตรการชงกาแฟเฉพาะของตัวเองรายการเคร่ืองด่ืมกาแฟในแตละ
ราน จึงมีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไป แตสูตรที่เปนสากลและรูจักกันทั่วๆ ไป ก็คือ เอสเพรสโซ คาปูชิโน มอคคา และ
ลาเต ผูประกอบการควรทําความรูจักกับสูตรเหลานี้ใหลึกซ้ึงกอนเปดรานกาแฟสด 
  2.2 ดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นในขอความสะอาดของรานวา 
มีความสําคัญในระดับมากที่สุด เนื่องจากการทําธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมตองคํานึงถึงความสะอาดเปนอันดับหนึ่ง 
ทั้งความสะอาดของราน ไมวาจะเปนโตะ เกาอี้อุปกรณในการชงกาแฟ รวมถึงความสะอาดในการแตงกายของ
พนักงาน (พงษเทพ  แสงซ่ือ. 2554: 110) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภค 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานความสะอาดมากที่สุด (พรรณทิพย  กระจางวุฒิ. 
2551; และ วราวุฒิ  ตรีเวชวินิจ. 2552) สําหรับขอที่วาสภาพแวดลอมของรานโดยรอบมีความเหมาะสม ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากนั้น จากการศึกษาบทความเร่ือง เทคนิคการเลือกทําเล รานกาแฟ (2555: 
ออนไลน) ไดมีแนวคิดที่สนับสนุนผลการวิจัยดังกลาวโดยอธิบายวา ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการเลือกทําเลที่ต้ังรานกาแฟ 
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ไมควรเลือกทําเลที่แออัดดวยมลพิษมากเกินไป ทําเลที่คับแคบจนแทบกระดิกตัวไมได หรือทําเลที่สกปรก ใกลแหลง
ขยะ รวมทั้งแหลงที่ผูคนไมคอยเดินกันและบริเวณที่มีฝุนมาก ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของรานกาแฟเสียไปไดงาย
ผลการวิจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากสุด คือ ความสะดวกสบายของที่นั่งในราน ซ่ึง นันทกา  
สิทธิมงคล และคณะ (2553: 107) ไดแสดงทัศนะไววา นอกจากใหความสําคัญเร่ืองความสะอาดแลว ควรมีความ
สะดวกสบายและบรรยากาศผอนคลายเหมาะที่จะเขาไปนั่งพักคุย ทั้งนี้เพราะลูกคากลุมเปาหมายของรานกาแฟสวน
ใหญจะเปนนักศึกษา วัยรุนและนักทองเที่ยว ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของนักการตลาด ชัยสมพล  
ชาวประเสริฐ (2546: 23-52) ที่อธิบายไวในความรูเก่ียวกับตลาดบริการวาพฤติกรรมลูกคาในปจจุบันมีความตองการ
บริการที่สะดวกสบายเปนอันดับแรก นอกจากนี้ในขอที่วาการตกแตงรานที่เปนเอกลักษณ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากเชนเดียวกันนั้น พงษเทพ  แสงซ่ือ (2554: 72-73) อธิบายวาบรรยากาศและการตกแตงราน
กาแฟสดการจัดวางเฟอรนิเจอรควรรองรับลูกคาหลายๆ รูปแบบ เชน ลูกคาบางคนอยากมานั่งทํางานเปนจุดนัดพบ
เจรจาตอรอง หรือมุมนั่งสบายๆ ดังนั้นการจัดวางเฟอรนิเจอรตองปรับเปล่ียนได 
  2.3 ดานราคาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาความสําคัญดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ วราวุฒิ  ตรีเวชวินิจ (2552) ซ่ึงทําการศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค แลวพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคามีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
คุณภาพกาแฟ ซ่ึงผูประกอบการตองใสใจเปนอยางย่ิง จากการศึกษาบทความเร่ืองพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย 
(เครือขายสภาส่ือภาคประชาชนอาเซียน. 2554) ไดอธิบายวา วัตถุดิบที่สําคัญจะกําหนดคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่แปรรูปออกมา ดังนั้น การเร่ิมตน การพัฒนาพันธุกาแฟใหมีคุณภาพ จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงที่จะทําใหธุรกิจ
แขงขันได 
  2.4 ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาความสําคัญดานการสงเสริมการ
ขาย เชน คูปองสวนลด บัตรประทับตราสะสมคะแนน เปนขอที่ใหความสําคัญในระดับมาก เนื่องจากวิธีการสงเสริม
การตลาดดังกลาวเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยจะนําไปบอกกลาวกันปากตอปาก ซ่ึงวิธีนี้ใชไดผลดีมากกับธุรกิจ
กาแฟสด (พฤติกรรมการบริโภค. 2555: ออนไลน) และสอดคลองกับ วุฒิ  สุขเจริญ (2553: 190) ที่กลาววา การแจก
คูปองสวนลดสามารถกระตุนใหเกิดการซ้ือและชวยเพิ่มยอดขายได สวนในขอการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากนั้น มีการกลาวถึงการโฆษณาประชาสัมพันธดวยส่ือตางๆ วาจะ
เปนจุดขายที่ดีของผลิตภัณฑได เนื่องจากไดรับความสนใจจากลูกคาไดความรูและขอมูล และอาจทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2555) 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. รานกาแฟสด ควรศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดและการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค เพื่อที่จะไดนามาปรับกลยุทธ แผนการตลาดและพัฒนาส่ือสารการตลาดของ
รานกาแฟสดใหตรงใจกับผูบริโภค 
  2. ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยถึงความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา สําหรับคร้ังตอไปอาจทาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจในปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
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กับปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภค เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการส่ือสาร
การตลาดเพื่อตอบสนองตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคใหมมากที่สุด 
  3. ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยถึงความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเขาถึงกลุมผูบริโภคมากที่สุด ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจนาขอมูลจากการ
ทาวิจัยคร้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการตอยอดงานวิจัยโดยผูวิจัยอาจทาการวิจัยในปจจัยตางๆ ที่กวางกวาเดิม 
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NBUS100: ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทาง 
ออนไลนของผูบริโภค จังหวดัยะลา 
MARKETING FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING DECISION OF PRODUCTS 
AND SERVICE ONLINE: YALA PROVINCES 
 
นัศรียา  ดาอุแม 1   อาซิซะ  เจะเละ 2   อาบีรา  สาเมาะ 3   วัชระ ขาวสังข 4   ภูตรา  อาแล 5   และภูริชาติ  พรหมเต็ม 6 
1 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-6 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผาน
ชองทางออนไลน งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางผูที่เคยซ้ือสินคาและบริการผาน
ชองทางออนไลน ในเขตจังหวัดยะลา โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด การวิเคราะห ขอมูลดวยโปรแกรมสถิติ 
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ใชคาสถิติเชิงพรรณนาหาคารอยละ คาเฉล่ีย เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยดวยการหาคา ไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางการ 
ตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน ทุกปจจัยมีความสําคัญระดับมาก มีเพียง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลนระดับปานกลาง 
และปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทาง
ออนไลน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ยกเวนปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับปจจัย
ทางการตลาดทุกดาน 
 
คําสําคัญ: ชองทางออนไลน, ปจจัยทางการตลาด 
 
Abstract 
 This research purpose to study marketing factors that affects the decision to make a purchase, 
and online service. This research is quantitative research. Survey data from samples that have purchased 
goods, and online service. In the lower southern provinces Using 400 questionnaires, data analysis was 
done by statistical program. Prepared for social research use descriptive statistics for percentage, 
arithmetic mean, and Standard Deviation. Test the hypothesis of the research by finding the chi-square 
and finding the correlation. Marketing factors affecting the decision to buy goods and services through 
every online channel is very important. There are only marketing promotion factors that influence the 
decision to purchase goods and services through Moderate online channel and personal factors 
correlate with market factors that influence decision making. Buy products and services through online 
channels. At the statistical significance level of 0.05, except for personal factors of income per month, 
there is no relationship with all market factors. 
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Keywords: Online channel, marketing factors 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความเจริญกาวหนาและการเติบโตดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยี
การส่ือสาร ไดเขามามีบทบาทที่สําคัญ ในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ภายในระยะเวลา 12 ป นับต้ังแต 
ป 2545 จนถึงป 2559 ผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนช่ัวโมงการใชงานอินเทอรเน็ตตอสัปดาหเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 83.30 ทั้งนี้ รอยละ 7.50 ของผูใชอินเทอรเน็ตที่มีช่ัวโมงการใชงานตอสัปดาหสูงถึง 105 ช่ัวโมง 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน). 2559) ป 2559 มีคนไทยใชอินเทอรเน็ตมากกวา 25 
ลานคน มีสินคา ผูประกอบการไทยที่ขายในโลกออนไลนมากกวา 10 ลานรายการ การคนหาการซ้ือสินคาทางออนไลน 
จึงเปนเร่ืองงายและสะดวก สําหรับทุกคนในประเทศ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 2553) 
ตลอดจนแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคใหความสําคัญกับเร่ืองเวลา ความงาย และความสะดวกสบายในการจับจาย-
ใชสอยสินคาและบริการ จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย พบวา ผูที่เคยซ้ือสินคาและบริการ ผานชองทางออนไลนเห็นดวยวา การซ้ือสินคาและบริการผาน
ชองทางออนไลน สามารถเปรียบเทียบราคาและขอมูลสินคาไดงายกวาการซ้ือสินคาผานชองทางอื่น มีบริการจัดสง
สินคาตามตองการและสินคามีคุณภาพนาเช่ือถือ (ปรีชา  กาวีอิ่น. 2551) อีกทั้งตัวแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค
และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ช้ีใหเห็นวาส่ิงเราทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด สงผลตอความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน; และคณะ. 2546) จาก
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของพนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มี อิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด คือ การมีรายละเอียด 
สินคาหรือบริการอยางครบถวน ดานราคาการที่ สามารถจายเงินผานระบบของธนาคารมีอิทธิพล มากกวาประเด็น
ราคาดานอื่นๆ ดานการจัดจําหนาย การซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน มณีรัตน  รัตนพันธ การที่สามารถ
จัดสงสินคาไดหลากหลายรูปแบบมี อิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด สวนดานการสงเสริม การตลาด พบวา การปองกัน
ขอมูลทางดานบัตร เครดิตมีอิทธิพลมากกวาการสงเสริมการตลาด ดานอื่น (ปยะวัฒน  ชนาธิปนพชัย. 2550) 
 จากขอมูลขางตนช้ีใหเห็นวานักการตลาด จําเปนตองใหความสําคัญกับเทคโนโลยี และจําประโยชนของ
อินเทอรเน็ตมาใชสําหรับดําเนินการ ทางการตลาด และการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มี ผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการผานชองทาง ออนไลน จะสามารถนําผลการศึกษาเปนแนวทาง สําหรับการกําหนดกลยุทธการตลาด
ใหเหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหไดมากที่สุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทาง ออนไลน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวน บุคคลของคนในจังหวัดยะลา กับปจจัย ทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและ บริการผานชองทางออนไลน 
 
 
 

928



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่เคยซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน มีอายุ 15 ป
ขึ้นไป ในเขตจังหวัดยะลา 
  2. กลุมตัวอยาง 
   การกําหนดกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดย
แบงกําหนดกลุมประชากรตามเขตการปกครอง จํานวน 6 กลุม จากนั้นสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random 
Sampling) โดยการจับฉลากไดรายช่ือเขตที่จะทําการสุมตัวอยาง และนําจํานวนประชากรของแตละเขตที่ไดจากการ
สุมตัวอยาง มาคํานวณเพื่อหาสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรตน 
   ตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการ 
ศึกษา อาชีพ และรายได 
  2. ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ความคิดเห็นที่มีตอสภาพการดําเนินงาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 
2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4) ดานสงเสริมการขาย 
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
  วิธีการสรางเครื่องมือ 
   1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2. นําความรูที่ไดจาก 1 มาสรางแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพการดําเนินงาน 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการขาย 

929



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   3. นําแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 
   4. นําแบบสอบถามจาก 3 เสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 0.92 
   5. นําแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรีที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
   6. นําแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช
สูตร  α-Coefficient ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคา α  = 0.88 
   7. นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที ่6 มาปรับปรุงแกไข และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 400 คน 
 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชการหาคาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยดวยการหาคา ไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ 
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.00 เพศชาย รอยละ 
35.00 อายุ 16-25 ป รอยละ 46.00 อายุ 26-35 ป รอยละ 31.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 54.00 สูงกวา
ปริญญาตรี รอยละ 33.75 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 36.50 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา รอยละ 32.00  
มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ46.00 ตํ่ากวา หรือเทากับ 10,000 บาท รอยละ 27.50 
 ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน มณีรัตน   
รัตนพันธ การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน พบวา ปจจัยทางการตลาดทุกปจจัยมีความสําคัญ
ระดับมาก การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนดไว โดยเก็บตามสถานที่ทํางาน หางสรรพสินคา สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน ที่อยูอาศัย
ตามจังหวัดตางๆ ที่เปนกลุมตัวอยางที่เลือกไว ในจังหวัดยะลา ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถาม
ดวยตนเอง 
 ยกเวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญระดับปานกลาง ปจจัยดานสินคาและบริการ โดย
ภาพรวม มีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ความหลากหลายของสินคาและบริการ ความครบถวนของขอมูลสินคาและบริการ ช่ือเสียงของสินคา
และบริการเปนที่รูจัก ปจจัยดานราคาภาพรวม มีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีระดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ การแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน รองลงมาคือ ราคาสินคาและบริการ 
ตํ่ากวาราคาตามทองตลาด ปจจัยดานการจัดการจําหนาย ภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ความสะดวกในการคนหาขอมูลและส่ังซ้ือ รองลงมาคือ ความงายใน
การเขาสูชองทางออนไลน ปจจัยดานกระบวนการ ภาพรวมมีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
ปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ มีคําอธิบายขัน้ตอนการส่ังซ้ือและการชําระเงินที่ชัดเจน รองลงมาคือ ความ
นาสนใจของหนาราน (หนาแรกของเว็บไซต เฟสบุค) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมมีระดับความ 
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สําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีเพียง 2 ปจจัยที่มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก คือ มีการสง
ขอมูลขาวสารใหทราบผานส่ือออนไลนและการรับประกันสินคา 
 
อภิปรายผล 
 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลน ทุกปจจัยมีความ 
สําคัญระดับมาก ยกเวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญระดับปานกลาง สอดคลองกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO ที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
ใชบริการ และดานกระบวนการ อยูในระดับมาก (สุภาวรรณ  ชัยทวีวุฒิกุล. 2555) 
 ปจจัยดานสินคาและบริการ มีปจจัยที่มีระดับความสําคัญระดับมากคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ ความ
หลากหลายของสินคาและบริการ ความครบถวนของขอมูลสินคาและบริการ ช่ือเสียงของสินคาและบริการเปนที่รูจัก 
สอดคลองกับสวนประสมการตลาดของการซ้ือสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่พบวา ปจจัยดานการมีรายละเอียดสินคาหรือบริการอยางครบถวนเปนสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคมากที่สุด (ปยะวัฒน  ชนาธิปนพชัย. 2550) ปจจัยดานราคาที่มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
การแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน ปจจัยดานการจัดการจําหนายที่มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความสะดวกในการคนหาขอมูลและส่ังซ้ือ ปจจัยดานกระบวนการที่มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีคําอธิบายขั้นตอนการส่ังซ้ือและการชําระเงินที่ชัดเจนและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการสงขอมูลขาวสารใหทราบผานส่ือออนไลน รองลงมาคือ การรับประกัน
สินคา สอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยในการซ้ือ สินคาและบริการทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค สวนใหญใหความ สําคัญตอราคาของสินคาและบริการ รูปแบบของสินคาและ
บริการที่แสดงบนเว็บไซต ความปลอดภัยในการชําระคาบริการ ระยะเวลาที่ใชในการส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ัง การ
รับประกันสินคา ความหลากหลายในตัวสินคา และความสะดวกในการใชบริการ (ทวีวรรณ  นอยน้ําคํา. 2548) 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการทาํการตลาดออนไลน 
  1. ผลิตภัณฑ การเลือกสินคาหรือบริการที่จัดจําหนายผานชองทางออนไลน ควรมีความหลากหลาย 
เพราะผลิตภัณฑทุกประเภทสามารถทําการซ้ือขายผานออนไลนได 
  2. การกําหนดราคาสินคาหรือบริการไมให สูงกวาราคาทองตลาด แสดงราคาที่ชัดเจน 
  3. การเขาถึงชองทางออนไลนที่งายและสะดวกสําหรับการคนหาขอมูลและส่ังซ้ือสินคา 
  4. โปรแกรมการสงเสริมการตลาดที่เนน การรับประกันสินคาเพื่อสรางความนาเช่ือถือ และความ
ม่ันใจใหแกลูกคา 
  5. การออกแบบหนาแรกของรานใหมีความโดดเดน ดึงดูดความสนใจของลูกคาในการเขามาดู
รายละเอียดตางๆ ตลอดจนการมีระบบปฏิบัติการตางๆ ที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา และ สรางความม่ันใจดาน
ความปลอดภัยของขอมูลสวน ตัวของลูกคา 
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NBUS101: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หน้าถ้ า อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
AN EFFECTIVE MANAGEMENT OF REVENUE COLLECTION OF NATHAM SUB-
DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUANG DISTRICT, YALA PROVINCE 
 
อุบลวรรณ หมดภัย 1 สุทธิกานต์  บุญรักษ์ 2 อริสา ล่ิมพิทักษ์ 3 วัชระ ขาวสังข์ 4 ฟาริดา เอ็ลลาฮี 5 และฟารียะห ์ดอเลาะ 6 
1-6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูล จ้านวน 
25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียอยู่ระดับ
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติ และด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉล่ียต่้าสุด ยกเว้นด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก  
 
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิภาพ, การจัดเก็บรายได้ 
 
Abstract 
 Effective management of revenue collection of Natham Sub-district Administrative Organization, 
Yala province. The purpose of this research was to study 1) the efficiency of income collection of Natham 
Sub-district Administrative Organization, Yala province, and 2) the problems and obstacles in collecting 
revenue of the Administrative Organization. The instrument used to collect data from 25 persons using 

questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage, mean (µ), Standard Deviation (), and 
content analysis. 
 The results showed that the effective management of revenue collection of the Natham sub-
district  Administrative Organization, Yala province at a “moderate” level. Considering the income on 
each aspect, found the inspection aspect, the practice aspect, and the improvement aspect at moderate 
level, except for the planning aspect was at a “high” level.  
 
Keywords: Effective, revenue collection 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประสิทธิภาพเป็นส่ิงส้าคัญต่อทุกองค์กรและองค์กรต่างๆ ต้องค้านึงถึงความมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้ง
ระดับผู้บริหารลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติที่ต้องมีประสิทธิภาพในการท้างานใช้ทรัพยากรในการท้างานน้อยที่สุด เพื่อให้
เกิดผลส้าเร็จและการด้าเนินการนั้นเป็นไปอย่างประหยัด การจัดเก็บรายได้ขององค์กรท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญที่เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นองค์ประกอบส้าคัญ
ที่เสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต้าบล มีความเข้มแข็งในการด้าเนินงานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า มีหน้าที่ส้าคัญตามกฎหมายในการจัดท้าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ให้บริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การด้าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างมากส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
กฎหมายได้ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบล มีรายได้บางประเภทเป็นของตนเองเพื่อให้สามารถบริหารกิจการ
ภายใต้ ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ท่ีก้าหนดไว้ได้ เช่น รายได้จากภาษีอากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเกาะหนึ่งที่มีน้้าล้อมรอบไม่มีคนอาศัยอยู่ ต่อมา ในสมัยศรี
วิชัยมีการแบ่งการปกครองเป็นหัวเมือง ในสมัยนั้นรัฐกลันตัน ตรังกานู ยังเป็นของไทย ทางการได้ให้หัวเมืองทางใต้
คือ เกาะตูนัน โดยทางเรือที่บริเวณภูเขาบ้านหน้าถ้้า  ต่อมาอีกหลายร้อยปี บริเวณนั้นเกิดน้้าแห้งแปรสภาพเป็น
พื้นดินจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ เรียกว่า “หน้าถ้้า” หรือ “บ้านหน้าถ้้า” เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1 และที่ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหน้าถ้้าปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลุ่ม ซึ่งมีน้้าท่วมทุกปี ทั้ง 4 
หมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 1, 4 มีภูเขา 2 ลูก ซึ่งเป็นที่เนินสูงอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และภายในต้าบลหน้าถ้้ายังมีการขุด
พบหินอ่อนและหินปูนในบริเวณ หมู่ที่ 4 พร้อมกันนี้ต้าบลหน้าถ้้ามีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สร้างในสมัยศรีวิชัย 
ภายในมีถ้้าต่างๆ เช่น ถ้้ามืด ถ้้า ภปร. และหินงอกหินย้อย ถ้้านางมณโท ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหน้าถ้้าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวส้าคัญอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดยะลาและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ท้านา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา
บางส่วน มีจ้านวนประชากร ทั้งส้ิน 3,280 คน แยกเป็น ชาย 1,652 คน หญิง 1,628 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 339 
คน/ตารางกิโลเมตร สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้าง  (บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา. 2560) 
 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมา บางปีก็จัดเก็บได้มาก บางปีจัดเก็บได้น้อย ท้าให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ ในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการ
สรุปแนวทางการปฏิบัติที่เอื้อให้องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้าสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่เพียงพอที่บริหาร
จัดการหรือเล้ียงตัวเองได้และเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตและจะเป็นประโยชน์ในด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล รองนายก 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ้านวน 25 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการ
จัดเก็บรายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท (Likert) (Best; & Kahn. 1993: 246-250, อ้างอิงใน กาญจนา หาญศรีวรพงศ์. 2551: 61-62) คือ 
   ก้าหนดให้ 5 คะแนน หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   ก้าหนดให้ 4 คะแนน หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
   ก้าหนดให้ 3 คะแนน หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   ก้าหนดให้ 2 คะแนน หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
   ก้าหนดให้ 1 คะแนน หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยด้าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. จัดท้าหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ส่งหนังสือพร้อมน้าแบบสอบถามไปท้าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน้ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อน้าผลการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ น้าแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน ตาม
น้้าหนักของแต่ละข้อเพื่อน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยด้าเนินการ
ดังนี้  
   1. น้าแบบสอบถามที่ได้คนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
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   2. น้าข้อมูลมาลงรหัส (coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล 
   3. ตรวจสอบผลการท้าบันทึกรหัส 
   4. น้าข้อมูลที่ได้บันทึกแล้วไปประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
   1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) บรรยายลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท้างาน 
   2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
บริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล พนักงานส่วนต้าบล ผู้น้าชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน้า
แบบสอบถาม มาด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ส้าหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมทั้งน้าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้จ้าแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
  2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 ประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร บุคลากรให้ค้าชี้แจงในการกรอกเอกสาร บุคลากร
สามารถให้ความกระจ่างมีเรื่องกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาษีในระดับปานกลาง ยกเว้น บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการประเมินภาษี โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82  หรือมี
ประสิทธิภาพระดับปานกลาง   
 ประสิทธิภาพด้านอัตราภาษี/ประเภทภาษี ประเภทภาษีที่เก็บมีความเหมาะสมไม่ซ้้าซ้อน อัตราภาษีที่
จัดเก็บเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีการเรียกเก็บภาษีอย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดในระดับ
มาก ยกเว้น อัตราภาษีแต่ละประเภทไม่สูงเกินความสามารถที่ท่านจ่ายได้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 หรือมีประสิทธิภาพระดับมาก 
 ประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์ การจัดท้าแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช้าระภาษี และ
การส่งจดหมายให้เจ้าของทรัพย์สินทราบว่าต้องมาช้าระภาษีในเวลาที่ก้าหนด โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และ
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.89 หรือมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง  
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 ประสิทธภิาพด้านการบริการ บุคลากรให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส การช้าระภาษีที่ง่าย
และรวดเร็ว และจัดเก็บไปตามขั้นตอน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 และส่วนเบี่ยงแบมาตรฐานเท่ากับ 0.75 หรือมี
ประสิทธิภาพระดับมาก 
 ประสิทธิภาพด้านการท้าประโยชน์เพื่อสังคม การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดการศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการศึกษา การป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.37 
และส่วนเบี่ยงแบมาตรฐานเท่ากับ 0.79 หรือมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามหลักของ
ความแน่นอน สรุปผลได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีตามหลักของความแน่นอน เพราะได้ก้าหนดอัตราในการเสียภาษตีามที่กฎหมายก้าหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการ
จัดเก็บไว้และได้ท้าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะมีการจัดเก็บภาษีมีการประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ นักวิชาการจัดเก็บรายได้และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกครั้ง เพื่อจะได้วางแผนใน
เรื่องของวัน เวลา สถานท่ี และการก้าหนดอัตราภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายตามกฎหมายทุกครั้ง 
 ปัญหาการจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามหลักของการ
ประหยัดสรุปผลได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีปัญหาตามหลักของการ
ประหยัดเพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานภายนอกมาเป็นผู้จัดเก็บ
เพิ่มเติม เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บ สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
 ปัญหาการจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามหลักของการ
ยอมรับสรุปผลได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ 
กฎหมายได้ก้าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่จ่ายภาษีตามอัตราที่ก้าหนดการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทจะท้า
ได้ง่ายขึ้นถ้าประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษีก่อนที่จะออกกฎหมายเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทนั้นองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา จะต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชน ยอมรับการเสียภาษีจาก
ประชาชน และขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างการเสียภาษีและประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีได้รับจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยสามารถแสดงให้เห็นว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บภาษีไปนั้น ในที่สุดก็
กลับคืนเป็นผลประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีเองในอนาคต ก็จะช่วยให้ประชาชนยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น 
 ปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี  เป็นเพราะการที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่ได้ให้ความส้าคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
เท่าที่ควร เช่น การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นเด่นชัด ท้าป้ายประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจถึง
ขั้นตอนการช้าระภาษีซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่เข้าใจหลักการและกฎหมายในการช้าระภาษีท้าให้
เกิดการหลีกเหล่ียงการช้าระภาษี 
 ปัญหาการจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามหลักของการ
ยืดหยุ่นสรุปผลได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีปัญหาในหลักของกา ร
ยืดหยุ่นเพราะภาษีที่จัดเก็บในแต่ละปีไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประชาชนก็มีรายได้คงที่ไม่
เพิ่มขึ้นมากเท่าใดและฐานภาษีขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่จัดเก็บในแต่ละปี
ยังคงเป็นอัตราเดิมเพราะประชาชนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา รู้ถึงหน้าที่ในการจ่ายภาษีทุกปี 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  การศึกษา เรื่องประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ศึกษาน้ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
   จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของส่วนองค์การบริหารส่วนต้าบล
หน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งจากการส้ารวจความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับความพอใจระดับปาน
กลาง สรุปได้ว่าความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา จะ
พิจารณาจากระดับทรัพยากรจากท้องถิ่นเองทั้งรายได้ปกติ ทั้งที่มาจากแหล่งภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากร การระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลจะสามารถด้าเนินกิจการตามภารกิจ
และหน้าที่ได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ทั้งในด้านความพร้อมและความสามารถของบุคลากร การจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองได้มีข้อสรุปเชิง
แนวความคิดว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองของประเทศก้าลังพัฒนามีทรัพยากรไม่เพียงพอ
ส้าหรับการปฏิบัติงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องก็ประสบกับภาวการณ์ที่ไม่สามารถ
จัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับภาษีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บเอง (Levy Taxes) ให้พอเพียงกับ
ความต้องการทางการคลังทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีมีความอ่อนแอ มากและการด้าเนินการ
ต่างๆ ของท้องถิ่น จะต้องพึ่งพิงหน่วยงานที่มีอ้านาจสูงกว่า (ซีมาร์ ซาร์บริ . 1984: 18-19) ในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในปัจจุบัน จะต้องมีการขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการพัฒนา
ทางด้านบริการพื้นฐานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพราะความต้องการทางด้านพื้นฐานต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
  1. ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือเชิงคุณภาพในเรื่องบทบาท 
  2. ควรมีการศึกษาสาเหตุ อุปสรรคและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  3. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้รับบริการ 
  4. ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรให้บุคลากร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานสามารถ
แนะน้าหรือให้ค้าปรึกษาในการปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด้าเนินงานต่อสาธารณชน 
  5. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความส้าเร็จในการด้าเนินงาน เช่น ภาวะผู้น้าของ
ผู้บริหาร ขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น เพื่อวัดระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานของ
องค์กร 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วน 
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ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  2. ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  4. ควรศึกษาผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีต่อการจัดเก็บรายได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายสามารถ
น้าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ต่อไป 
  5. ควรศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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NBUS102: ปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม
สุขภาพของกลุมผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE HEALTH 
SUPPLEMENTS AMONG THE ELDERLY IN BANGNA BANGKOK 
 
ศรัญญา  แจงขํา 1   รองศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ 2   วัฒนา  เอกปมิตศิลป 3   รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  
ทีฆทรัพย 4 และผูชวยศาสตราจารยประสงค  อุทัย 5 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสุขภาพของกลุมผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตบางนา จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ียของระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในแตละดานอยูระดับมาก 
คาเฉล่ียเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 เม่ือพิจารณาปจจัยแตละดาน พบวา 1) ดานราคา มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 รองลงมา 2) ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก 
คาเฉล่ียเทากับ 3.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 รองลงมา 3) ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
รองลงมาและดานสุดทาย คือ 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจ 
 
คําสําคัญ: ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ซ้ือผลิตภัณฑ อาหารเสริม 
 
Abstract 
 This research aims to study the option of Marketing mix and factors affecting the decision to 
purchase health supplements among the elderly in Bangna. Bangkok samples used in the study The 
population sampling in this research were 400 elderly in Bangna The statistics used for data analysis, 
percentage, Standard Deviation, the marketing mix factors that influence buying behavior supplements 
for the health of older people in Bangna, Bangkok. The average level of the respondents to the products 
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factor affecting the decision to purchase health supplements on each side were level. Average of 4.34 
and standard deviation of 0.80, considering the questions that affect the price of 1) The decision to 
purchase health supplements at a high level. Average of 4.08 and standard deviation of 0.57, followed by 
the 2) products. Affect the decision to purchase health supplements at a high level. Average of 3.92 and 
a standard deviation of 0.42, followed by 3) the distribution. Affect the decision to purchase health 
supplements at a high level. Average of 3.56 and standard deviation of 0.61 second and the last one is  
4) Promotion marketing. Influence the decision. 
 
Keywords: Factors Marketing mix affecting purchase health supplements 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เนื่องมาจากประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการวางแผนครอบครัว และผลจากเทคโนโลยีทางการแพทยที่
ทันสมัย ทําใหอัตราการเกิดลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องในขณะเดียวกันอัตราตายก็ลดลงดวย สงผลใหอายุเฉล่ีย
ของประชากรไทยสูงขึ้น คนมีอายุยืนยาวขึ้น ทําใหสัดสวนวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากผลของการทําสํามะโน
ประชากรและเคหะที่รายงานจํานวนประชากรสูงอายุ (ต้ังแต 60 ป ขึ้นไป) พ.ศ. 2533 มีจํานวนประชากรสูงอายุ 4.0 
ลานคน คิดเปนรอยละ 7.4 ของประชากรทั้งหมด พ.ศ. 2543 มีจํานวน 5.8 ลานคน คิดเปนรอยละ 9.5 ของประชากร
ทั้งประเทศ และจากการประมาณประชากรของประเทศไทย ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มชาลงไปเร่ือยๆ อีกไมเกิน 20 
ปขางหนา อัตราเพิ่มของประชากรไทยจะใกลเคียงกับศูนย และอาจเปนไปไดวาอัตราเพิ่มประชากรลดลงไปจนตํ่ากวา
ศูนยหรือติดลบ จํานวนประชากรไทยใกลจะถึงจุดคงตัวแลว เม่ืออัตราเพิ่มประชากรใกลเคียงกับศูนย ประชากรก็จะมี
จํานวนคงตัวที่ประมาณ 65 ลานคน ในแตละป ประชากรไทยจะไมเพิ่มหรือลดไปจากจํานวนนี้มากนัก ประชากรไทย
มีจํานวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปเทานั้น ในขณะที่จํานวนประชากรไทยกําลังเพิ่มชาลงนั้น ไดเกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เม่ืออัตราเกิดลดตํ่าลงอยางมากและผูคนมีอายุยืนยาวนั้น 
สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผูสูงอายุประมาณรอยละ 10 
ของประชากรทั้งหมด แตในอีก 30 ปขางหนา ผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจํานวนมากถึง 
16 ลานคน เม่ือถึงเวลานั้น ประชากรสูงอายุจะมีจํานวนมากกวาประชากรวัยเด็กเสียอีกถึงแมปจจุบันสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปดเผยผลสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ซ่ึงจัดทําเปนคร้ังที่ 5 โดยนิยาม “ผูสูงอายุ” 
หมายถึง ผูมีอายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
ผลสํารวจป 2557 มีจํานวนผูสูงอายุ 14.9% ของประชากรทั้งหมด แบงเปนชาย 13.2% และหญิง 16.1% ซ่ึงเปนอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นจากการสํารวจคร้ังที่แลว เม่ือป 2554 ซ่ึงมีสัดสวนผูสูงอายุ 12.2% ของประชากรทั้งหมด และเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ต้ังแตการสํารวจคร้ังแรกเม่ือป 2537 และพบวามีแนวโนมที่ผูสูงอายุจะอาศัยอยูตามลําพังมากขึ้นถึงแมมนุษยเรา
มีอายุเฉล่ียเพิ่มมากขึ้น แตการที่มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุก็เปนส่ิงสําคัญกวา จากการติดตาม
ความรูและประสบการณที่คลินิกชายและหญิงวัยทอง พบวา สุขภาพที่แข็งแรงไดนั้น สวนหนึ่งจะสามารถเสริมสรางได
ดวยการปฏิบัติอยางงายๆ ดวยตนเอง ต้ังแตวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคเปนส่ิงที่
สําคัญมากและมีประโยชนสูงสุด การบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดี 
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การวิวัฒนาการตามยุคสมัยทําใหเกิดการพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑของอาหารสําเร็จรูปมากมาย แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเจ็บไขไดปวยก็มีเปนจํานวนมาก 
 จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพของกลุมผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพของ
กลุมผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ นั้นเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ใชการสุมตัวอยางแบบอยางงาย 
(Sample Random Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 
94,315 คน ซ่ึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยเปนลําดับ ดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เก่ียวของเร่ืองปญหาและปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
   2. รวบรวมรายละเอียด จัดหมวดหมูประเด็นตางๆ ที่ไดจากการแจกแบบสอบถามและจาก
การศึกษาเอกสารอื่นๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางขอคําถามตอไป 
   3. สรางขอคําถามของแบบสอบถามโดยสรางลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคาได จํานวน 28 ขอ 
   4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข ถอยคําความหมาย ลําดับเร่ือง และ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
   5. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบหาความตรงของ
เนื้อหาพรอมทั้งวิจารณ และขอเสนอแนะอีกคร้ังหนึ่ง 
   6. นําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด หาความนาเช่ือถือ (Reliability) 
สถิติที่ใช คาความถี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   7. นําแบบสอบถามที่มีคุณภาพดีแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางจริงในการเตรีมความพรอมและการ
ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุใน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิจัย 
 ดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 เพศหญิง จํานวน 258 คน 
คิดเปนรอยละ 64.5 
 ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 40-45 ป จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.20รองลงมา 
อายุ 46-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ 51-55 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 อายุ 56-60 ป 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52.00 และอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ตามลําดับ 
 ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 169 คน คิดเปน
รอยละ 42.20 รองลงมาคือ ขาราชการ มีจํานวนคน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80 ธุรกิจสวนตัว มีจํานวนคน 57 คน 
คิดเปนรอยละ14.20 รัฐวิสาหกิจ มีจํานวนคน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ครู-อาจารย มีจํานวนคน 29 คน คิดเปน
รอยละ 7.20 เกษตรกร มีจํานวนคน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.20 และไมไดประกอบอาชีพ มีจํานวนคน 13 คน คิดเปน
รอยละ 3.20 ตามลําดับ 
 ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 203 คน คิดเปน
รอยละ 50.8 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 มัธยมศึกษา มีจํานวนคน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 10.20 ปริญญาโท มีจํานวนคน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ประถมศึกษา มีจํานวนคน 29 คน คิดเปน
รอยละ 7.20 และสูงกวาปริญญาโท มีจํานวนคน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 
 ดานรายไดสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 47.20 รองลงมาคือ รายได 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.20 รายได 5,001-10,000 
บาท มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.20 รายไดมากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.80 
และรายไดตํ่ากวา 5,000 มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ 
 
ตาราง 1 ความพึงพอใจผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุมผู สูงอายุในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 
 

ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด จัดลําดับ X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ดานผลิตภัณฑ 2 3.92 0.42 มาก 
2. ดานราคา 1 4.08 0.57 มาก 
3. ดานการจัดจําหนาย 3 3.56 0.61 มาก 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 4 3.49 0.57 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม  4.34 0.80 มาก 
 
 จากการวิจัยในดานภาพรวม พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ียของระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในแตละดานอยูระดับมาก 
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( X = 4.34 และ S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณารายขอคําถาม พบวา 1) ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก ( X = 4.08 และ S.D. = 0.57) รองลงมา 2) ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก ( X = 3.92 และ S.D. = 0.42) รองลงมา 3) ดานการจัดจําหนาย 
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก ( X = 3.56 และ S.D. = 0.61) รองลงมา
และดานสุดทาย คือ 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ในระดับปานกลาง ( X = 3.49 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ ผลการวิจัยคร้ังนี้ของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี 
 
อภิปรายผล 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุม
ผูสูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นอภิปรายได ดังนี้ 
  1. ดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือของกลุมตัวอยาง พบวา มีความสนใจในผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ โดยมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพแบบชนิดเม็ด และย่ีผลิตภัณฑอาหารเสริมมากที่สุด คือ สกอต
ซุปไกสกัดสูตร 100% สถานที่ที่นิยมไปซ้ือ คือ หางสรรพสินคา ส่ือที่ผูสูงอายุเปดรับขอมูลขาวสาร คือ ส่ือโฆษณา 
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ พบวา เฉล่ียประมาณเดือน 1-2 คร้ัง/เดือน เหตุผลสําคัญที่ทําให
ผูสูงอายุตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม คือ ความจําเปนตอรายกายในการไดรับการอาหาร 
  2. ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน 
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพดานความสนใจผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
ดานส่ือขาวสารที่เปดรับขอมูล และดานความถ่ีในการซ้ือตอคร้ังของบุคคลที่แตกตางกัน 
  3. สามารถระดับความสําคัญในปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดังนี ้1) ปจจัยดานราคา 2) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3) ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย 
และ 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย สายพิณ  วิศัลยางกูร และ อิทธิกร  ขําเดช 
(2554) พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร บทคัดยอ วัตถุประสงคของ
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ คนวัยทํางานที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป จํานวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถามที่แจกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน
คอมพิวเตอร ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรคู โดยคาสถิติ t-test (Independent Sample t-test), F test (One-Way ANOVA) 
และ MRA (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางดานสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ผลการศึกษาระดับความสําคัญของสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
ระดับมากตอทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงตามลําดับ คือ ดานชองทางการจําหนาย เนนความสะดวกใน
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การหาซ้ือ ดานราคา เนนราคาเหมาะสมกบคุณภาพ ดานสงเสริมการตลาด เนนใหมีพนักงานขายใหขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ และดานผลิตภัณฑ เนนคุณภาพของผลิตภัณฑ ในสวนพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
พบวาโดยทัว่ไป กลุมตัวอยางเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะอยากมีสุขภาพดี สวนใหญซ้ือเพื่อ
บริโภคเอง สถานที่ซ้ือ คือ หางสรรพสินคา และจะซ้ือเปนประจํา จะซ้ือใหมเม่ือของเดิมหมด โดยเลือกผลิตภัณฑย่ีหอเดิม
ที่เคยซ้ือ เลือกแหลงผลิตในประเทศ และมีคาใชจายเฉล่ียตอคร้ังมากกวา 500 บาท สําหรับการวิเคราะหสมมติฐาน
ความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่แตกตางกัน 
ไดแก ประเภทผลิตภัณฑที่เลือก วัตถุประสงคในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ การเลือกซ้ือคร้ังใหม ชวงเวลา
ในการซ้ือ และคาใชจายเฉล่ียในการซ้ือตอคร้ัง มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การศึกษาคร้ังนี้ผูทําการศึกษาไดเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางในเขตบางนาเทานั้น ดังนั้น ในการศึกษา
คร้ังตอไปควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดวย เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของความตองการ
ตลอดจนพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม 
 2. การเจริญเติบโตของตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปจจุบันมีสูงมาก ควรมีการศึกษาในกลุมของ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมที่มีการเจาะจงเฉพาะตัวผลิตภัณฑเปนอยางๆ ตอไปเพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค
ที่แตจริงได 
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NBUS103: ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ่อน้ าพุร้อนเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
BEHAVIOR AND SATISFACTION OF TOURISTS THAT AFFECT HEALTH TOURISM HOT 
SPRINGS AT BETONG DISTRICT, YALA PROVINCE 
 
ศุภาวิณ ี กิตวิินิต 1   อัสลัมคาน  ปาทาน 2   อามีร ์ อีซอ 3   นูรือมา  อามูซอ 4   สาวิณี  เจะมะ 5   นูรฮูดา  แกะซิ 6    
ซูซัน  หามะ 7   และวัชระ  ขาวสังข์ 8 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษาบ่อน้้าพุร้อนเบตง อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยท้าการเก็บข้อมูล จ้านวน 400 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักท่องเที่ยวไทย จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมาท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวจากนั้นน้าเสนอในรูปของร้อยละ ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวให้พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว รองมาคือ ด้านที่พัก 
ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกสาธารณะ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความ
คุ้มค่าของเงินที่จ่ายในการมาเที่ยวน้้าพุร้อน ด้านอัธยาศัยและมิตรไมตรีคนท้องถิ่น และด้านระบบการคมนาคม/
ขนส่ง ตามล้าดับ โดยความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจด้านสถานที่ให้
ความส้าคัญในระดับมาก เรียงตามล้าดับดังนี้ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง ความหลากหลายของ
กิจกรรม และความสวยงามของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ความพึงพอใจด้านที่พักมี ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความพึง
พอใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายใน
การมาเที่ยวเมืองพัทยาในครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านอัธยาศัยและมิตรไมตรีคนท้องถิ่น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.68 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจด้านระบบการคมนาคม/ขนส่ง ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยความพึง
พอใจย่อยด้านระบบการคมนาคม/ขนส่งให้ความส้าคัญในระดับมาก 
 
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 This study aimed to study the behavior and satisfaction of tourists. Betong Hot Spring, Betong 
District, Yala, collected 400 samples. Then the information was analyzed. Using descriptive statistics to 
describe the general characteristics Factors affecting tourism. Tourism behavior and tourist satisfaction 
were then presented in terms of percentages. The satisfaction that tourists are most satisfied with is the 
tourist attractions. Secondary is the accommodation. Public facilities Food and drink Safety in life and 
property the value of money paid to come to hot springs. Friendly and friendly people and the 
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transportation/transportation system. Respectively, by the satisfaction of the sights. Which is very high the 
satisfaction in the place of importance at the high level in the following order. The attraction of tourist 
attractions. Variety of activities and the beauty of the natural environment. Which is very high Safety in life 
and property. Which is very high Satisfaction of the value of money paid to visit Pattaya this time. Which is 
very high Satisfaction and friendly local people the mean score was 3.68, which was at a high level. And 
transportation/transportation satisfaction at a high level, satisfaction with sub-systems of transport / 
transportation is very important. 
 
Keywords: Tourist behavior, Satisfaction 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เน้นส่ิงที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการเร่งด่วน การปรับเปล่ียน 
วิธีคิด การวางรากฐานจัดระบบวิธีการท้างานใหม่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ก้าหนดเป้าหมายทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งก้าหนดทิศทางการตลาดน้าการพัฒนา การขับเคล่ือนสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 
(Quality Destination) ด้วยการบูรณาการอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ให้สามารถแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา. 2558) สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2558 พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้นในระดับสูง จ้านวน 28.88 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีรายได้เข้าประเทศ 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24 และตลาดในประเทศไทย คนไทยให้ความสนใจเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ไทยเที่ยวไทยสดใสตลอดปี 
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายของรัฐที่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผนวกกับมาตรการการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการท้าการตลาดที่หลากหลายของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 
138.8 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีรายได้เข้าประเทศ 0.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 (กรมการ
ท่องเที่ยว ณ 21 ธันวาคม 2558) อัตราการเข้าพักเฉพาะพักแรม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
ทั้งประเทศพบว่า มีจ้านวนร้อยละ 65 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ซึ่งในปี 2559 คาดว่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของ
คนไทยจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักด้านเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวผนวกกับเงินบาทที่อ่อนค่าลง 
และภัยก่อการร้ายในต่างประเทศ รวมถึงการรุกการส่งเสริม ไทยเที่ยวไทย (ศูนย์วิจัยตลาดด้านการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2559) ในการจะกระตุ้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้ามาสู่การท่องเที่ยวแต่ละ
แห่ง จะต้องควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่  
เข้ามาโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆ และยังมีอีกหลายแห่งที่ได้รับความนิยมของของนักท่องเที่ยว เช่น จังหวัด
ยะลา มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย เช่น บ่อน้าพุร้อนเบตง ที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของความเป็นธรรมชาติร่มรื่นสงบ 
อีกทั้งยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เดิมเป็นบ่อน้้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นบ่อน้้าร้อนที่
ประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายมีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ่อน้้าร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ 
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางเส้นทางหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณกิโลเมตรที่ 4 
และแยกเข้าไปตามเส้นทางแอลฟัลท์คอนกรีตอีกเกือบ 9 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง
สัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัยเป็นอย่างมาก บ่อน้้าพุร้อนจะมีน้้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้้า
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ประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถลวกไข่ให้สุกภายใน 10 นาที และมีสระน้้าขนาดใหญ่ไว้กักน้้าจากน้้าพุร้อน 
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบและแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ้าบัดรักษา
สุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการบ้าบัดรักษาสุขภาพ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีโปรแกรมการท้ากิจกรรม
บ้าบัดรักษาโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพต่างๆ การอาบน้้าพุร้อนเป็นน้้าธรรมชาติที่เกิดจากการท่ีน้้าซึมผ่านชั้นของดินและหิน 
โดยจะมีแร่ธาตุต่างๆ สะสมอยู่ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ร่างกาย เช่น โซเดี่ยม แคลเซี่ยม ฟลูออไรด์ โปแตสเซียม 
น้้าแร่แบ่งเป็นทั้งชนิดเย็น (Cold) มีอุณหภูมิต่้ากว่า 20 ซ. ชนิดอุ่น ชนิดร้อน และชนิดร้อนจัด(Hyper Thermal)  
ซึ่งอุณหภูมิมากกว่า 42 ซ. ขึ้นไป น้้าแร่ชนิดร้อนนั้นเรียกว่า “น้้าพุร้อน” (Natural Hot Springs) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีน้้าร้อนไหลขึ้นมาจากชั้นใต้ดินของโลกที่ยังคงมีความร้อนอยู่ ประเทศไทยพบแหล่งน้้าพุร้อนกระจาย  
อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีอุณหภูมิน้้าร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40-100 องศาเซลเซียส 
น้้าแร่นั้นสามารถน้ามาใช้ดื่มและอาบได้ ประโยชน์ของน้้าพุร้อนท้าให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดทั้งร่างกาย
และจิตใจและยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกได้ ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ท้าให้เลือด
ในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นและยังมีการดูดซึมและแลกเปล่ียนออกซิเจนในร่างกายดีขึ้นระบบไหลเวียนเลือดที่ดี
สามารถท้าให้ร่างกายเผาผลาญและท้างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยขับส่ิงอุดตันที่อยู่ตามใต้ผิวหนังและรูขุมขน
ต่างๆ มีแร่ธาตุบ้ารุงผิวพรรณให้สดใส มีน้้ามีนวลขึ้นดังทีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็นถึงศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นทีทีสามารถ พัฒนา ฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของพื้นทีบ่อน้้าพุร้อน อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ แห่งใหม่ทีมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์โดยใช้ทรัพยากรที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และพัฒนาองค์ความรู้และ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าอันก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น การพัฒนาควรได้มาตรฐานตามหลัก
สากล ควรมีการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เพื่อมองหาจุดแข็งจุดอ่อน ของแหล่ท่องเที่ยว และหาแนว
ทางการด้าเนินการเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการการ
บริหารจัดการพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถท้าให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และสนใจที่จะ
กลับมาเยือน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของพระราชวังบางปะอินให้มีประสิทธิภาพตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเทีย่วบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลของของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ต้าบล
ตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้ 
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 นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่มากับบริษัทท่องเที่ยวหรือ มาด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง ส่ิงที่นักท่องเที่ยวแสดงออกมาหรือมีความรู้สึกนึกคิดและปฏิบัติ
หรือแสดงออกมาให้เห็น ได้แก่ จ้านวนครั้งที่มาเที่ยว การรับรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง จ้านวน 
วันพัก เดินทางท่องเที่ยวในช่วงใด ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว เหตุผลที่มาเที่ยวและแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การค้นหาในการมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกของผู้มารับบริการที่มีต่อการบริการที่บ่อน้้าพุร้อน 
ได้แก่ ด้านท่ีพัก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสถานท่ี ด้านการอ้านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระบบการคมนาคม/ขนส่ง ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ด้านอัธยาศัยและมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น และ
ด้านความคุ้มค่าของเงินท่ีจ่ายในการมาเที่ยว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวชมบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ 
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
  2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวชมบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ 
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ้านวน 100 คน จากการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค้านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการค้านวณของ ยามาเน (Yamane. 1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 100 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาเทีย่วบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ 
อ้าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเทีย่ว  
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่การเดินทาง 
    มาท่องเที่ยว 
3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเทีย่ว 
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   ตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ 
  2. ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว 2) ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่การเดินทางมาท่องเที่ยว และ 3) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. น้าความรู้ที่ได้จาก 1 มาสร้างแบบสอบถาม 
  3. น้าแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข 
  4. น้าแบบสอบถามจาก 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน้ามาหา ค่า IOC ได้ค่า IOC = 0.89 
  5. น้าแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน้าไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน 
  6. น้าแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน้าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร  

-Coefficient ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า  = 0.92 
  7. น้า แบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงแก้ไข และนา ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ต้าบลตาเนาะแมเราะ 
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
   ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ท้าการศึกษาทั้งหมด 100 คน เป็นเพศหญิง จ้านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเป็นเพศชาย จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี จ้านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อายุ 51 ปี ขึ้นไป 
มีจ้านวนน้อยที่สุด จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่้ากว่า 10,000 บาท จ้านวน 38.00 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.00 รองลงมามีรายได้ 10,001-15,000 บาท จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และมีรายได้ 30,000 
บาท ขึ้นไป มีจ้านวนน้อยที่สุด จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ้านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ สมรส จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ้านวน 12 คน  
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่้าปริญญาตรี จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ42.00 รองลงมาศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และปริญญาเอก จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่ 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และอื่นๆ จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
  2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
   ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ส่วนใหญ่มาเที่ยว 1-2 ครั้ง 
จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาที่เคยมา มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง 4-6 ครั้ง จ้านวน 32 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.00 มากกว่า 12 ครั้ง จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 เลือกแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจากประสบการณ์
ส่วนตัวในการมาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ส่วนจ้านวน 50 คน จ้าคิดเป็นร้อยละ 50 เลือกแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจาก
โทรทัศน์ จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ใช้รูปแบบในการเดินทางกับครอบครัวในการมาเที่ยว จ้านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42 เลือกการเดินทางกับเพื่อน จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 นักท่องเที่ยวที่มาพักบ่อน้้าพุร้อน
มาพัก และส่วนใหญ่มาพัก 2 วัน จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา พัก 3 วัน จ้านวน 34 คน คิดเป็น 
ร้อยล่ะ 34.00 มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตงในวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนใหญ่จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มาเที่ยว
วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล จ้าวนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ในวันที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง กับยานพาหนะ
ส่วนตัว จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รถโดยสาร จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 นักท่องเที่ยวมี
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จ้านวน 64 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 64.00 มา ประชุม/
สัมมนา จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
  3. จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง 
พบว่า ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวในการเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รองมาคือ 
ด้านการอ้านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอัธยาศัยและ
มิตรไมตรีคนท้องถิ่น ด้านความปลอดภัย 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน 
ต้าบลตาเนาะแมเราะ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา  สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษาทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 54 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 54.00 มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี จ้านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่้ากว่า 10,000 บาท 
จ้านวน 38.00 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 สอดคล้องกับงานวิจัย มงคล  อภิณหวัฒน์ พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่
ส้าคัญเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ และ 4) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วน
ใหญ่ มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ 2 -5 
คน เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมาครั้งนี้ 101-500 บาท และทราบข้อมูลจากครอบครัว
ที่พามาเที่ยว/เพื่อนแนะน้า ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน 
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และเดินทางโดยรถน้าเที่ยว มาเป็นหมู่คณะ เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 2 -3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครั้งนี้ 
501-1,000 บาท และทราบข้อมูล จากการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2) นักท่องเที่ยวที่เข้าชม
พระราชวังบางปะอิน โดยรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านอ้านวยความสะดวก และด้านท้าเลที่ตั้ง  และ 3) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในด้านการวางแผนให้บริการ ด้านการจัดองค์การเพื่อบริการ ด้านการจูงใจมาใช้
บริการ และด้านการควบคุมคุณภาพบริการ 
  2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
   กลุ่มตัวอย่างไปเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ส่วนใหญ่มาเที่ยว 1-2 ครั้ง จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.00 เลือกแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจากประสบการณ์ส่วนตัวในการมาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ส่วนจ้านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 และรูปแบบในการเดินทางกับครอบครัวในการมาเที่ยว จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 เลือกการ
เดินทางกับเพื่อน จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 นักท่องเที่ยวที่มาพักบ่อน้้าพุร้อนมาพัก และส่วนใหญ่มาพัก 2 
วัน จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรพิน  บุญแย้ม (2544) มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน 
เบตงในวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่ จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 ในวันที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตงกับ
ยานพาหนะส่วนตัว จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จ้านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย มงคล  
อภิณหวัฒน์ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ  2) ศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ  4) 
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5) 
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่ มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน และเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว มีสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ 2-5 คน เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาครั้งนี้ 101-500 บาท และทราบข้อมูลจากครอบครัวที่พามาเที่ยว/เพื่อนแนะน้า ส่วนพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน และเดินทางโดยรถน้าเที่ยว มาเป็นหมู่คณะ 
เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 2-3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครั้งนี้ 501-1,000 บาท และทราบข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2) นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระราชวังบางปะอิน โดยรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านอ้านวยความสะดวก และ
ด้านท้าเลที่ตั้ง 3) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในด้านการ
วางแผนให้บริการ ด้านการจัดองค์การเพื่อบริการ ด้านการจูงใจมาใช้บริการ และด้านการควบคุมคุณภาพบริการ 
  3. จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง 
พบว่า ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยว ในการเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเบตง ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รองมาคือ 
ด้านการอ้านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอัธยาศัยและ
มิตรไมตรีคนท้องถิ่น ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัย บุษบา เชื้อวงศ์ (2545: 20) ที่กล่าวว่า การเข้าถึง
แหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดย ค้านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง ความสะดวก และส่ิงอ้านวยความสะดวกของ
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แหล่งบริการ ที่ผู้รับบริการยอมรับ สอดคล้องกับงานวิจัย มงคล อภิณหวัฒน์ (2551) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ที่ส้าคัญเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ  2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ 4) เปรยีบเทียบระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และ 6) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ จ้านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test, LSD ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่ มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน และเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว มีสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ 2-5 คน เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาครั้งนี้ 101-500 บาท และทราบข้อมูลจากครอบครัวที่พามาเที่ยว/เพื่อนแนะน้า ส่วนพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มาเที่ยวชม เพื่อพักผ่อน และเดินทางโดยรถน้าเที่ยว มาเป็นหมู่คณะ 
เวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม 2-3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครั้งนี้  501-1,000 บาท และทราบข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2) นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระราชวังบางปะอิน โดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านอ้านวยความสะดวก และ
ด้านท้าเลที่ตั้ง และ 3) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในด้านการ
วางแผนให้บริการ ด้านการจัดองค์การเพื่อบริการ ด้านการจูงใจมาใช้บริการ และด้านการควบคุมคุณภาพบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. จากการศึกษาพบว่า บ่อน้าพุร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ควรท่ีจะจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมากขึ้นและมีความหลายหลาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเมืองพัทยาแห่งนี้ 
  2. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
มากที่สุด โดยความส้าคัญของความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงนั้นมีความส้าคัญมากที่สุด เนื่องจากเมือง
พัทยาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงในด้านแหล่งบันเทิงที่สนุกสนานและเร้าใจของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
จีนในระดับประเทศ ท้าให้เป็นท่ีสนใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้น ควรดูแลสถานบันเทิงให้อยู่ในระดบัมาตรฐาน เพราะถือ
ว่าเป็นการหารายได้เข้าเมืองพัทยาทางหนึ่งเพื่อที่จะน้าเงินเหล่านี้ไปพัฒนาเมืองให้น่าดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
สืบต่อไป 
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NBUS105: พฤติกรรมเชิงบวกในการบริโภคน้ าอัดลมในจังหวัดปัตตานี 
POSITIVE BEHAVIORS OF SOFT DRINKS IN PATTANI PROVINCE 
 
อ าภรณ ์ ขุนด า 1   สุนิษา  สตูล 2   วัชระ  ขาวสังข์ 3   และกัลยรัตน ์ พินิจจันทร์ 4 
1, 2, 3, 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมเชิงบวกการบริโภคน้ าอัดลมในจงัหวดัปัตตานี โดยท าการ
เก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นจังหวัดปัตตานี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีน้ าหนัก 
(BMI) น้อยกว่า 18.5 = ต่ ากว่าเกณฑ์ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม จ านวน 
364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 สาเหตุที่ไม่บริโภคน้ าอัดลม ส่วนใหญ่สาเหตุด้านสุขภาพเรื่องน้ าหนัก จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 จ าแนกความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม ส่วนใหญ่บริโภค 1-2 ครั้ง จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 จุดประสงค์หลักในการบริโภค ส่วนใหญ่แก้กระหาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 2) ความรู้
เกี่ยวกับน้ าอัดลมและทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้ าอัดลมน้ าอัดลม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 3) ทัศนคติที่
ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมเชิงบวก, น้ าอัดลม 
 
Abstract 
 This research aims to study the positive behavior of soft drink consumption in Pattani Province 
By data collection. The samples were 400 people in Pattani province. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, Standard Deviation The results were as follows: 1) Most of the 256 female students 
were 64.00% under 18 years of age, or 46.00% with BMI less than 18.5% 42.00% had consumption 
behavior of soft drink, 364 persons or 91.00%. Cause not drinking soft drinks. Most of the 164 weight loss 
causes are accounted for 41.00%. Frequency of consumption of soft drinks. Most of them consumed 1-2 
times, 148 people or 37.00%. Main purpose of consumption the majority of 186 thirst quencherers 
accounted for 46.50 percent. 2) Knowledge about soft drinks and attitude about buying soft drinks, soft 
drinks. Overall, the level is good. 3) Consumers' attitude toward consumption of soft drinks was moderate. 
 
Keywords: Positive behavior, soft drinks 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันน้ าอัดลมนั้นได้รับความนิยมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาบริโภค
น้ าอัดลมแทนน้ าเปล่า น้ าอัดลมมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ น้ า (น้ านี้จะต้องเป็นน้ าสะอาดสามารถใช้น้ าประปา 
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากน้ าบาดาลที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน) น้ าตาล สารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน้ าเชื้อ
ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ให้กล่ินและสี และกรดคาร์บอนิกซึ่งถูกอัดเข้าในภาชนะบรรจุ บางครั้งมีส่วนผสมของน้ าผลไม้
เล็กน้อย น้ าอัดลมแต่ละยี่ห้อก็มีส่วนผสมลับเฉพาะของตนเอง กรดคาร์บอนิกในภาชนะบรรจุเมื่อสัมผัสอากาศจะแยกตัว
เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ าเป็นฟองที่เกิดขึ้นเวลาเปิดขวดหรือกระป๋องการเขย่าก็เป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาของ
กรดคาร์บอนิกให้เกิดเร็วขึ้นและมากขึ้นฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดมากขึ้นจนล้นภาชนะได้ 
 น้ าอัดลม ในประเทศไทยนิยมดื่มกันมากในทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีจ าหน่ายอยู่ทั่วไปหลายยี่ห้อ น้ าอัดลมไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด (ในแง่ของวิตามิน และแร่ธาตุ) แต่จะมีส่วนผสมของน้ าตาลสูง มีกรดสูงมาก และ 
มีสารปรุงแต่งจ าพวกวัตถุกันเสียและสีมากกว่า บางคนชอบดื่มน้ าอัดลมเย็นๆ หลังทานอาหารแต่ละมื้อ ร่างกายของ
คนเราขณะย่อยอาหารจะมีอุณหภูมิ 37 องศา แต่น้ าอัดลมเย็นๆ ที่ดื่มเข้าไปมีอุณหภูมิเกือบจะ 0 องศา เช่นนี้จะท าให้
ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของร่างกายต่ าลง การย่อยอาหารท าได้ยากขึ้น และย่อยอาหารได้น้อยลง อาหารใน
ร่างกายจะเสีย และส่งแก๊สซึ่งมีกล่ินเหม็นออกมา อาหารจะเน่าเปื่อย และท าให้เกิดสารพิษซึ่งจะถูกดูดซึมในล าไส้ และ
จะไหลเวียนในระบบเลือดไปทั่วร่างกาย สารพิษซึ่งแพร่ออกไปทั่วร่างกายนี้จะส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆ เจริญเติบโตได้ดขีึ้น 
 คุณค่าทางโภชนาการของน้ าอัดลมอยู่ที่น้ าตาลซึ่งร่างกายสามารถน าไปใช้เป็นพลังงานได้ แต่จุดอ่อนของ
น้ าอัดลมอยู่ที่ผู้ดื่มได้พลังงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีก เรียกว่าพลังงานที่
ว่างเปล่า หรือ Empty calories ดังนั้น ถ้าดื่มน้ าอัดลมมาก และรับประทานอาหารอื่นน้อย ก็อาจขาดสมดุลทางโภชนาการ 
ที่ส าคัญ คือ ในเด็กยิ่งเด็กเล็กๆ ยิ่งน่าเป็นห่วง ถ้าปล่อยให้ดื่มแต่น้ าอัดลม ไม่ได้ดูแลให้รับประทานอาหารให้ครบตาม
หลักโภชนาการ อาจขาดสารอาหารได้ บางครั้งก็ให้ดื่มในเวลาที่ใกล้จะถึง หรือในระหว่างรับประทานอาหารมื้อหลัก 
ท าให้อิ่มและกินอาหารได้น้อยลง ข้อเสียอีกประการหนึ่ง เนื่องจากน้ าอัดลมมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก 
และมีสภาวะเป็นกรดด้วย อาจเป็นเหตุให้ฟันผุ นอกจากนี้น้ าอัดลมยังอาจท าให้ท้องอืด เพราะเกิดก๊าซในกระเพาะ
อาหาร และสภาวะที่เป็นกรดของน้ าอัดลมก็ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารด้วย แม้แต่ความเชื่อที่ว่าน้ าอัดลม
ช่วยชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียจากการออกก าลังกายแท้จริงแล้วกลับไม่ได้เกลือแร่ใดๆ เลยเพราะในน้ าอัดลมมีเกลือแร่
น้อยมาก ดังนั้น หากต้องการความสดชื่น นอกจากน้ าเปล่าที่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วน้ าผลไม้มีน้ าตาลไม่เกิน  
5% ก็สามารถเลือกดื่มได้ ที่มา: (http://www.bloggang.com), (http://natui.com.au) 
 จากข้างต้นที่กล่าวมา กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความสนใจว่านักศึกษาคณะบริหารศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มน้ าอัดลมอย่างไร โดยแยกเป็นด้านความรู้และการเลือกบริโภคเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงบวกการบริโภคน้ าอัดลมของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ 
 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ 
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล 
เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการประมาณค่าวา่ชอบหรือไม่ชอบ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก
หรือเชิงลบต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ 
 น้ าอัดลม หมายถึง เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผสมก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ มีรสหวานซ่า 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองปัตตานี จ านวน 62,428 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการเทศบาลเมือง จ านวน 400 คน จากการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการค านวณของ Yamane (1973) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 400 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น 
   ตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก 
  2. ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม 2) ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มน้ าอัดลม 3) ทัศนคติที่ผู้บริโภค 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมเชิงบวกในการบริโภคน้ าอัดลมใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ้
1. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่น้ าอัดลม 
2. ความรู้เกีย่วกับเครื่องดื่มน้ าอดัลม 
3. ทัศนคติที่ผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ส่วนสูง 
4. น้ าหนัก 
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 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. น าความรู้ที่ได้จาก 1 มาสร้างแบบสอบถาม 
  3. น าแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข 
  4. น าแบบสอบถามจาก 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน ามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC = 0.90 
  5. น าแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  6. น าแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร 

-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า  = 0.88 
  7. น าแบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ใช้การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาพฤติกรรมเชิงบวกในการบริโภคน้ าอัดลมในจังหวัดปัตตานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค 
   กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
และเป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.00 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก (BMI) น้อยกว่า 18.5 = ต่ ากว่าเกณฑ์ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 เกณฑ์น้ าหนัก (BMI) 18.5-23.4 = อยู่ในเกณฑ์ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 เกณฑ์น้ าหนัก (BMI) มากกว่า 
23.4 = มากกว่าเกณฑ์ 78 คน คิดเป็นร้อยละ19.50 ตามล าดับ 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม 
   กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่บริโภคน้ าอัดลม จ านวน 364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.00 ผู้ที่ไม่บริโภคน้ าอัดลม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 สาเหตุที่ไม่บริโภคน้ าอัดลม ส่วนใหญ่สาเหตุ
ด้านสุขภาพเรื่องน้ าหนัก จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาสาเหตุท าให้ปวดท้อง จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.00 สาเหตุท าให้ฟันผุ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 สาเหตุอื่นๆ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
เมื่อจ าแนกความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม ส่วนใหญ่บริโภค 1-2 ครั้ง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 
รองลงมาบริโภค 3-4 ครั้ง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 บริโภคมากกว่า 4 ครั้ง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 และบริโภคน้อยกว่า 1 ครั้ง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 จ าแนกจุดประสงค์หลักในการบริโภค ส่วนใหญ่
แก้กระหาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาชอบจนติดเป็นนิสัย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
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30.75 แก้เครียด จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 พฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
ราคาไม่แพง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 มั่นใจในคุณภาพและความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับน้ าอัดลมและทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้ าอัดลมน้ าอัดลม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับด ี
  4. ทัศนคติที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีน้ าหนัก (BMI) น้อยกว่า 18.5 = ต่ ากว่าเกณฑ์ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 สาเหตุที่ไม่บริโภคน้ าอัดลม 
ส่วนใหญ่สาเหตุด้านสุขภาพเรื่องน้ าหนัก จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 จ าแนกความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่ม
น้ าอัดลม ส่วนใหญ่บริโภค 1-2 ครั้ง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 จุดประสงค์หลักในการบริโภค ส่วนใหญ่
แก้กระหาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
 ความรู้เกี่ยวกบัน้ าอัดลมและทัศนคตเิกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้ าอัดลมน้ าอัดลม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
สอดคล้องกับงานวิจัย บดินทร์  อินต๊ะจักร (2556) ที่ได้ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2556 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ระดับชั้นละ 50 คน รวมทั้งหมด 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับน้ าอัดลม อยู่ในระดับดี 
2) นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้ าอัดลมน้ าอัดลม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย พรวีนัส  
ข่วงสิมมา (2547: บทคัดย่อ) การศึกษาเชิงสถิติพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยม ในจังหวัดขอนแก่น 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อหาสัดส่วนในการบริโภคน้ าอัดลม
ของ 2 เครื่องหมายการค้า เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาวัตร และโรงเรียนขอนแก่นวิทยา 
จ านวน 500 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาการทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ปัจจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังนี้ 63.80% เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 15 ปี และมีรายได้เฉล่ีย 
1888.55 บาท ร้อยละ 90.60 ของนักเรียนตัวอย่างทั้งหมด เลือกดื่มน้ าอัดลมแระเภทน้ าด า โดยใช้เหตุผลว่าชอบรสชาติ 
สี และกลิ่น ในจ านวนนี้ดื่มโค้กและแป๊ปซี่ พอๆ กัน สัดส่วนของนักเรียนท่ีดื่มแฟนต้ามีมากกว่ามิรินด้า และดื่มสไปร์ท
มีมากกว่าเซเว่นอัพ ในการซื้อน้ าอัดลมแต่ละครั้งนักเรียนเจาะจงเครื่องหมายการค้าเป็นบางครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.60 และความถี่ในการดื่มน้ าอัดลม คือ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.60 ประเภทน้ าอัดลมที่เลือกดื่ม คือ 
น้ าด า คิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยให้เหตุผลว่า ชอบรสชาติ สี และกล่ิน ของน้ าอัดลมมากที่สุด ประเภทของภาชนะที่บรรจุ
ส่วนใหญ่ คือ ภาชนะประเภทแก้ว คิดเป็นร้อยละ 42.00 สถานที่ดื่ม คือ ที่โรงเรียนและที่บ้านมีจ านวนใกล้เคียง คือ 
ดื่มที่โรงเรียน ร้อยละ 37.40 และดื่มที่บ้าน ร้อยละ 31.20 ดื่มขณะมีงานเล้ียง งานรื่นเริงและรับประทานอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 35.80 และ 31.00 ตามล าดับ สถานท่ีซื้อส่วนใหญ่ คือ มินิมาร์ทและร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 38.40 โดย
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ให้เหตุผลว่า มีความสะดวกในการซื้อมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 82.40 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ าอัดลม
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ค่านิยมและความสะดวก 2) การส่งเสริมการขาย 3) คุณสมบัติ
ของน้ าอัดลม 4) ภาพลักษณ์ของน้ าอัดลมและความสะดวก โดยปัจจัยทั้ง 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทั้งหมดซึ่งมีจ านวน 18 ตัวแปร ได้ร้อยละ 55.90 สอดคล้องงานวิจัย วราภรณ์  วชิราตรียากุล (2549: บทคัดย่อ) 
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
(ภาคปกติ) โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์ปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเพื่อบรรยายข้อมูล ค่าที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สามารถกระท าได้หลายค่าไม่ว่าจะเป็นค่ากลางเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม 
พบว่า จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมบริโภคน้ าอัดลมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ 
โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า นักศึกษามีระดับการปฏิบัติการพฤติกรรม โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ บริโภคน้ าอัดลมกับน้ าแข็ง รองลงมาคือ ซื้อน้ าอัดลมในสถานที่ใกล้บ้าน และบริโภคน้ าอัดลมเมื่อกระหาย 
ส่วนน้อยที่สุด คือ บริโภคน้ าอัดลมเวลาสูบบุหรี่ นักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมในเรื่องบริโภค
น้ าอัดลมเป็นขวด บริโภคน้ าอัดลมเป็นกระป๋อง บริโภคน้ าอัดลมหลังรับประทานอาหาร บริโภคน้ าอัดลมผสมกับ
เครื่องดื่มอื่นๆ บริโภคน้ าอัดลมหลังจากออกก าลังกาย บริโภคน้ าอัดลมตอนเช้า (ก่อนมาเรียน) บริโภคน้ าอัดลมเพื่อ
ส่งชิงโชค บริโภคน้ าอัดลมขณะเล่นเกมส์ และบริโภคน้ าอัดลมเวลาสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง  นักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมในเรื่องบริโภคน้ าอัดลมเป็นขวด บริโภคน้ าอัดลมเมื่อกระหาย บริโภค
น้ าอัดลมเพราะหาซื้อง่าย บริโภคน้ าอัดลมเวลาดูภาพยนตร์ บริโภคน้ าอัดลมเวลาอากาศร้อน บริโภคน้ าอัดลมเพราะ
สะดวกในการพกพา ซื้อน้ าอัดลมในสถานท่ีใกล้บ้าน บริโภคน้ าอัดลมกับน้ าแข็ง ซื้อน้ าอัดลมจาก 7-Eleven ใกล้บ้าน 
บริโภคน้ าอัดลมบนรถประจ าทาง ซื้อน้ าอัดลมใส่ถุงและบริโภคน้ าอัดลมในงานเล้ียงแตกต่างกัน ชั้นปีของนักศึกษามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมแตกต่างกัน และรายได้ของนักศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมแตกต่างกันในเรื่องการซื้อน้ าอัดลมจาก 7-Eleven ใกล้บ้าน และบริโภคน้ าอัดลมขณะเล่นเกมส์ 
มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญที่ก าหนดหรือค่าวิกฤตที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกันกับพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมที่แตกต่างกัน 
 ทัศนคติที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัย อริยา  ไชยภูมิ และคณะ (2554: บทคัดย่อ) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคน้ าอัดลม ประชาชน
มักจะซื้อน้ าอัดลมที่มีการซื้อ 1 แถม 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณา ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม ประเภทน้ าอัดลมของวัยทวีน 
อลิศรา  เกิดธรรม (2548: บทคัดย่อ) ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีทัศนคติ
ต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย บดินทร์  อินต๊ะจักร (2556)  
ที่ได้ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวิทยา 2  
ปีการศึกษา 2556 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ระดับชั้นละ 50 คน รวมทั้งหมด 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม  
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับน้ าอัดลม อยู่ในระดับดี 2) นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
น้ าอัดลมน้ าอัดลม อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย อลิศรา  เกิดธรรม (2548: บทคัดย่อ) พฤติกรรม
การเปิดรับส่ือโฆษณา ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมของวัยทวีน มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาของเครื่องดืม่ประเภทน้ าอัดลม ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภท
น้ าอัดลม ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมของวัยทีน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เยาวชน
ที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนทั้งส้ิน 403,108 คน  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติมากที่สุด เป็นจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 ปัจจัย
ทางส่ือโฆษณาไม่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลม โดยในส่วนของปัจจัยทางส่ือโฆษณา พบว่าส่ือโฆษณา 
ทางวิทยุโทรทัศน์มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมในระดับมาเพียงส่ือเดียว และส่ือประเภทอื่นๆ มีผลต่อการ
บริโภคอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ส่ิงที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างจดจ าเครื่องดื่มน้ าอัดลมได้จากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ ตรา
สัญลักษณ์ สี รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่เห็นโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เคยเห็นทุกวัน 
จ าแนกตามยี่ห้อน้ าอัดลมที่จดจ าได้ เป็นอันดับหนึ่งมากที่สุด คือ แป๊ปซี่ ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภท
น้ าอัดลม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีทัศนคติต่อโฆษณาเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค 
  2. ควรท าการวิจัยซ้ าอีกครั้งภายหลังจากให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อย่างไร 
  3. ควรศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลม 
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NBUS106: การใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเท่ียว เพื่อสงเสริมการตลาดหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวดัราชบุรี  
APPLYING TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT TO PROMOTE MARKETING OF OTOP, 
THE CASE STUDY OF DRAGON JARS, RATCHABURI PROVINCE 
 
ภัทรวดี  นารอด * 
* คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาปญหา การใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริม
การตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการใชประโยชนจาก
การจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้คือ ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ทาน นักวิชาการ
ดานการทองเที่ยว จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ทาน นักวิชาการดานการจัดการ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ทาน นายกสมาคม
เคร่ืองเคลือบดินเผา จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ทาน ผูประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 3 ทาน และนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง สําหรับการสัมภาษณ นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
 ผลการวิจัยพบวา เพศชาย อายุ 40-49 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา พนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ชอบเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง โดยรถสวนตัว พรอมครอบครัว ต้ังแต 5 คน 
ขึ้นไป เที่ยวชมฟารมแกะ อําเภอสวนผ้ึง อยางนอย 5 คร้ัง/ป แตซ้ือของฝากประเภทศิลปะ พื้นเมือง ดังนั้น การใช
ประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร 
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 1) ดานการจัดเสนทางทองเที่ยว และยานพาหนะทองเที่ยว ควรมีจุดบริการระหวางเสนทาง มีปาย
แนะนําเสนทาง แหลงทองเที่ยว การมีระบบคมนาคมขนสงที่ดี จะชวยดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 2) ดานการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ที่มีเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดแรงจูงใจ และ
กอใหเกิดการตัดสินใจ 3) ดานเอกลักษณ หรือจุดเดนของแหลงทองเที่ยว เชน การเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชน โดยนําเอา
ความเปนชาติพันธุ เขามาผสมผสานกับความเปนศิลปะอยางโองมังกร 4) ดานผลิตภัณฑ โองมังกรควรมีการพัฒนา
ขนาด รูปแบบ รูปทรง สีสัน และลวดลายใหมีความหลากหลาย ตรงตามความตองการของลูกคา 5) ดานราคา สามารถ
ตอรองราคาได และมีราคาหลายระดับใหเลือก 6) ดานการจัดจําหนาย การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อลดตนทุน 
7) ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการสรางศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยการเรียนรู และพัฒนาสินคา
โองมังกรใหมีลักษณะเปนของที่ระลึก 
 
คําสําคัญ: การจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โองมังกร 
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Abstract 
 The study is aimed at 1) studying problems of applying tourism logistics management to 
promote marketing of One Tambon One Product (OTOP), the case study of dragon jars, Ratchaburi 
province and 2) studying providing guidelines on applying tourism logistics management to promote 
marketing of One Tambon One Product (OTOP), the case study of dragon jars, Ratchaburi province. The 
samples of the study consist of the Chairperson of Tourist Industry, Ratchaburi province, Ratchaburi 
province, the tourist scholar, the management scholar, the Director of Ratchaburi Porcelain Association, 
three of porcelain entrepreneurs in Ratchaburi province and four hundreds of tourists. Data gathering 
tools used in the study are questionnaire and structured interviews. The analyzing statistics are 
frequency, percentage, mean and Standard Deviation. Presented in tabular format and arranged for 
interview. Presented in a sorted form. 
 The result shows that males between 40-49 years old, each of which are holding Bachelor’s 
degree or equivalent and most of which are Private employees with average salary at 20,001-40,000 
bahts. Travel by yourself with private car and family of 5 or more. Visit the sheep farm Suan Phueng at 
least 5 times a year, but buy souvenirs of local art, so the use of logistics management, tourism. To 
promote marketing One Tambon One Product, the case study of dragon jars, Ratchaburi province as 
follows; 1) Travel arrangements And travel vehicles There should be service points between routes. There 
is a route guide. tourist area The transportation system is good. It will help to attract more tourists; 2) 
Information service Information should be publicized. The content of the information that motivates. And 
make a decision; 3) The uniqueness or prominence of attractions such as the way of life of the community. 
By ethnicity, blending with art; 4) products Glazed water jar with dragon pattern is a developed a pattern 
of shapes, colors and textures provide a wide range And meet customer needs; 5) The price was a 
bargain. And a variety of prices to choose from; 6) The distribution channels with technology help with 
distribution with will reduce the cost of distribution channels; 7) Promotion Marketing It should promote 
the creation of a cultural arts center. Ratchaburi A learning center for young people to learn from. The 
product development is a souvenir. 
 
Keywords: tourism logistics management, One Tambon One Product (OTOP), dragon jars 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง จากโครงการ 12 เมือง
ตองหามพลาด ที่คัดเลือก 12 จังหวัด จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เปนโครงการที่มุงเนนสรางการรับรูดานการทองเที่ยว
ของจังหวัดที่เปนเมืองรองดานการทองเที่ยว ซ่ึงเกิดจากแนวคิดในการนําจุดเดนของแตละจังหวัดมาประชาสัมพันธ 
อยางไรก็ตาม จังหวัดราชบุรียังคงเปนเมืองผานในการเดินทางไปยังจังหวัดหลักของการทองเที่ยว แมวาจะมีศักยภาพ
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ดานการทองเที่ยว มีเอกลักษณเฉพาะ มีจุดเดนทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม มีความพรอม
ในการรองรับนักทองเที่ยว รวมทั้ง สงเสริมการเดินทางทองเที่ยว (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2559) 
 ตามนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี อาทิ ดานการทองเที่ยว ไดแก การพัฒนาเสนทาง
ใหเช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งเชิงนิเวศและวิถีชุมชน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สรางเอกลักษณ พัฒนาและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว สวนดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค เปนการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา และพัฒนาสินคาชุมชน ไดแก สงเสริมการใชศิลปะเช่ือมโยง
การทองเที่ยว การพัฒนาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือสินคาเชิงสรางสรรคเช่ือมโยงการทองเที่ยว เชน โองมังกร ซ่ึง
ไดรับการยอมรับวาเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (สํานักงานจังหวัดราชบุรี. 2559) 
 ตอมาในป พ.ศ. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนโองมังกร จังหวัดราชบุรี เปนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 ดานสาขางานชางฝมือด้ังเดิม ซ่ึงในอดีตโองมีความสําคัญอยางมาก เพื่อใช
เปนภาชนะกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง ด่ืม และปรุงอาหาร โองที่นิยม คือ โองมังกรเคลือบ และดินที่ดีที่สุดในการปน อยูที่
ตําบลหลุมดินและตําบลหนองกลางนา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนดินเหนียวแหงเดียวของประเทศไทยที่นํามา
ปนโองใหมีความคงทน น้ําไมร่ัวซึม ไมเกิดตะไคร ทําความสะอาดงาย สีสวย และทนไฟ (สิริมงคล  ไกรวงศวิชญ. 2559) 
แตจากสภาพและปญหาทางเศรษฐกิจ เชน ปญหาดานคาแรงงาน ที่มีการปรับสูงขึ้นจากเดิม วันละ 180 บาท เพิ่มเปน 
300 บาท ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาไมสามารถแบกรับภาระไวได และบางรายไดปดกิจการ 
ปจจุบันเหลือเพียง 24 แหง จากเดิมมี 49 แหง (มติชนออนไลน. 2559) 
 ความสําคัญของการศึกษาคร้ังนี ้เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกส
ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี สอดคลองกับ โกศล  
ดีศรีธรรม (2551) กลาววา การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวเปนการบูรณาการแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสกับ
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวเขาดวยกัน ประกอบดวย ดานกายภาพ เชน การเดินทาง การขนสงนักทองเที่ยว ดานการเงิน 
เชน การจายชําระคาสินคา หรือชําระคาบริการ และดานสารสนเทศ การใหขอมูลขาวสาร เชน ปาย คําแนะนํา และ
คําเตือน สอดคลองกับ กฤษณา  ปุณยางกูร (2554) กลาววา 1) โลจิสติกสเปนกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
ใหมีประสิทธิภาพ ในเร่ืองของเวลา และสถานที่ ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคา และการใหบริการ 2) การเขาถึง
แหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาถูก รวมทั้งการไดรับเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารที่มีคุณภาพ 3) เปนเคร่ืองมือเพิ่มความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และสามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืน และ 4) ประหยัดตนทุน กระบวนการจัดการโลจิสติกสสงผล
ตอภาพรวมขององคกร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาปญหาการใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

966



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

นิยามศพัทเฉพาะ 
 โลจิสติกส (Logistics) หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ รวมทั้งการ
เคล่ือนยาย การขนสงวัสดุ หรือส่ิงของจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยมีตนทุนตํ่าที่สุด มีระบบการส่ือสารขอความเปน
ตัวเช่ือม และมีเทคโนโลยีเปนสวนสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ 
โดยมีเปาหมายที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
 โลจิสติกสการทองเที่ยว (Tourism Logistics) หมายถึง การเดินทางของนักทองเที่ยว หรือการขนสง
นักทองเที่ยว ดวยยานพาหนะทีมี่ความปลอดภัย ทันสมัย ไปยังสถานที่อันเปนเอกลักษณที่นักทองเที่ยวนิยม รวมทั้ง
การส่ือสารขอมูลขาวสารที่ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 
 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาที่สามารถสัมผัสได อาทิ น้ําหนัก รูปราง ขนาด และบรรจุภัณฑ 
 ราคา (Price) หมายถึง การกําหนดมูลคาสินคา หรือมูลคาการใหบริการ 
 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการกระจายสินคา เชน ผานผูคาสง ผูคาปลีก หรือการขายตรง 
อาทิ อินเทอรเน็ต โทรศัพท ไปรษณีย แคตตาล็อค เพื่อนําผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค 
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การขายโดยใชบุคคล การลดราคา การแลกซ้ือ การแจก
สินคาตัวอยาง หรือแถมสินคาฟรี การใหขาว การประชาสัมพันธ และการโฆษณา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 

การใชประโยชนจากการจัดการ 
โลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริม
การตลาด หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร 
จังหวัดราชบุรี 

1. การใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว จังหวัด
ราชบุรี 
1.1 การจัดเสนทางทองเที่ยว และยานพาหนะทองเที่ยว 

จังหวัดราชบุรี 
1.2 การใหบริการดานขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยว 

จังหวัดราชบุรี 
1.3 เอกลักษณ หรือจุดเดนของแหลงทองเที่ยวของจังหวัด

ราชบุรี 
2. สงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (4P’s) 
กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 
2.1 ดานผลิตภัณฑของโองมังกร จังหวัดราชบุรี 
2.2 ดานราคาของโองมังกร จังหวัดราชบุรี 
2.3 ดานการจัดจําหนายโองมังกร จังหวัดราชบุรี 
2.4 ดานการสงเสริมการตลาดของโองมังกร จังหวัดราชบุรี 

ปจจัยสวนบุคคล 
1.   เพศ 
2.   อายุ 
3.   ระดับการศึกษา 
4.   อาชีพ 
5.   รายไดตอเดือน 
6.   รูปแบบการเดินทาง 
7.   พาหนะที่ใชในการเดินทาง 
8.   กลุมผูรวมเดินทาง 
9.   จํานวนผูรวมเดินทาง 
10. ความถ่ีในการเดินทาง 
11. วัตถุประสงคในการเดินทาง 
12. ส่ิงแรกที่นึกถึงจังหวัดราชบุรี 
13. ของฝาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาปญหา 
 ขั้นที่ 2 สรางกรอบแนวคิดในการศึกษาปญหา 
 ขั้นที่ 3 สรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาปญหา ไดแก การสรางแบบสอบถาม โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ต้ังแต 0.50-1.00 (ยุทธ  ไกยวรรณ. 2555) ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1 และนําแบบสอบถามไป
ทดลอง (Try Out) จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามดวยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาเทากับ .949 แจกแบบสอบถามแกนักทองเที่ยว จํานวน 400 ชุด วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2557) และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 
 ขั้นที่ 4 หาแนวทางการใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี โดยผูวิจัยเลือกเฉพาะขอคําถาม หรือตัวแปรที่ผูตอบแสดงความ
คิดเห็นวา เห็นดวยกับประเด็นตางๆ ต้ังแตคาเฉล่ีย 3.51-5.00 มาเปนหัวขอในการออกแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
และกําหนดผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอเขาสัมภาษณ และนําผลสัมภาษณมาวิเคราะหเชิงขอมูลเนื้อหา โดยพิจารณาตาม
กรอบแนวคิดเบื้องตน 
 สรุปแนวทาง และขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ และนํามาเรียบเรียงเนื้อหา
ความสัมพันธของขอมูล โดยผูวิจัยจะเปนผูวิเคราะหตีความ เพื่อนําไปสูขอสรุปการใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกส
ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุง ความเปนไปไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอสถานประกอบการ
ที่จะนําไปใชไดอยางแทจริง 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.75 ที่มีอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 
36.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 60.50 เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 
41.00 มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.75 ชอบเดินทางเพื่อทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 87.75 
เดินทางดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 91.00 เปนกลุมครอบครัว คิดเปนรอยละ 51.50 และเดินทางต้ังแต 5 คน ขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 47.75 โดยรถสวนตัว คิดเปนรอยละ 87.75 ทองเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนอยกวา 5 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 
84.75 นิยมทองเที่ยวฟารมแกะ อําเภอสวนผ้ึง คิดเปนรอยละ 42.50 และซ้ือของฝากประเภทศิลปะพื้นเมือง คิดเปน
รอยละ 43.75 ดังนั้น การใชประโยชนจากการจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี 1) ดานการจัดเสนทางทองเที่ยว และยานพาหนะทองเที่ยว ควรมีจุดบริการระหวาง
เสนทาง คิดเปนรอยละ 4.52 และควรมีปายแนะนําเสนทาง คิดเปนรอยละ 4.51 2) ดานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ควรมีเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คิดเปนรอยละ 4.66 และขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดการตัดสินใจ 
คิดเปนรอยละ 4.65 3) ดานเอกลักษณ ของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ของจังหวัดราชบุรี 
คิดเปนรอยละ 4.77 และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 4.76 4) ดานผลิตภัณฑ โองมังกรมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะ คิดเปนรอยละ 4.64 และขนาด รูปแบบ รูปทรง สีสัน ความสวยงามของโองมังกรมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
คิดเปนรอยละ 4.63 5) ดานราคา สามารถตอรองราคาได คิดเปนรอยละ 4.50 และมีราคาหลายระดับใหเลือก คิดเปน
รอยละ 4.36 6) ดานการจัดจําหนาย จําหนายโดยผานผูคาปลีก ผูคาสง ตัวแทนจําหนาย หรือทีมงานของบริษัท คิดเปน
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รอยละ 4.50 และสามารถส่ังซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต แคตตาล็อค หรือโทรศัพท คิดเปนรอยละ 4.36 จะชวยลดตนทุน
ดานชองทางการจัดจําหนาย 7) ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการสรางศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 
4.62 มีการสาธิต หรืออธิบายรายละเอียดสินคาจุดเดนของโองมังกร ใหลูกคาเกิดความสนใจอยากซ้ือ และตัดสินใจซ้ือ 
คิดเปนรอยละ 4.56 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดนําประเด็นมาอภิปราย ดังนี ้นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชายที่มีอายุระหวาง 40-49 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ชอบเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองเปนกลุมครอบครัวต้ังแต 5 คน ขึ้นไป โดยรถสวนตัว ทองเที่ยวจังหวัดราชบุรีนอยกวา 5 คร้ัง/ป 
และนิยมทองเที่ยวฟารมแกะ อําเภอสวนผ้ึง แตซ้ือของฝากประเภทศิลปะพื้นเมือง ดังนั้น แนวทางการใชประโยชนจาก
การจัดการโลจิสติกสทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา โองมังกร จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
  1. ดานการจัดเสนทางทองเที่ยว และยานพาหนะทองเที่ยว ควรมีจุดบริการระหวางเสนทางและปาย
แนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโลจิสติกสการทองเที่ยวของ ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคมสัน  สุริยะ (2551) 
กลาววา 1) การเดินทางของนักทองเที่ยวไปยังสถานที่ที่เปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว 2) การใหขอมูลขาวสาร 
แกนักทองเที่ยวที่ละเอียดชัดเจน และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการจัดการโลจิสติกส สําหรับการทองเที่ยวในอําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา (เถกิงศักด์ิ  ชัยชาญ. 2555) ผลการวิจัยพบวา มีความพึงพอใจตอองคประกอบเกือบ
ทุกดาน มีความสัมพันธตอการกลับมาเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแนวทางการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวใหดีขึ้น ไดแก การทําใหนักทองเที่ยวเขามาในแหลงทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
  2. ดานการใหบริการขอมูลขาวสาร ควรมีเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดแรงจูงใจ และกอใหเกิด
การตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโลจิสติกสการทองเที่ยวของ Lumsdon and 
Page และคมสัน  สุริยะ (2551) กลาววา การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยํา และรวดเร็ว เขาใจงาย จะสามารถ
วางแผนการเดินทางลวงหนาได และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองแนวทางการบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย (ศรัญญา  หงสแพง. 2553) 
ผลการวิจัยพบวา การใหบริการแบบไมทั่วถึงในชวงฤดูกาลทองเที่ยว เชน การบริการดานขอมูลขาวสาร และสอดคลอง
กับงานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวแบบซาฟารี กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติซาโวตะวันตก 
(Akama; & Kieti. 2002) ผลการวิจัยพบวา เกิดชองวางของคุณภาพการบริการ เชน การประชาสัมพันธใหขอมูลตางๆ 
  3. ดานเอกลักษณ หรือจุดเดน คือ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ ในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโลจิสติกสการทองเที่ยวของ Lumsdon and 
Page และคมสัน  สุริยะ (2551) กลาววา 1) แมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยว 2) ถนนคนเดิน 3) จุดทําเงิน สอดคลองกับ
งานวิจัยเร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ในกรุงเทพมหานคร (ทัศตะวัน  ดวนตระกลูศิลป. 2554) ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญตัดสินใจมาทองเที่ยว
ในดานส่ิงดึงดูดใจ คือ เอกลักษณในความเปนไทย 
  4. ดานผลิตภัณฑ โองมังกรมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ และขนาด รูปแบบ รูปทรง สีสัน ความสวยงาม
ของโองมังกรมีผลตอการตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการตลาดเพื่อการจัดการโลจิสติกสของ ไชยยศ   
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ไชยม่ันคง และมยุขพันธ  ไชยม่ันคง (2557) กลาววา ผลิตภัณฑ ตองมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค ประกอบดวย น้ําหนัก ขนาด รูปราง และบรรจุภัณฑ และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ
โองมังกรในจังหวัดราชบุรี (รุจิพร  เจริญศรี; และทรงศักด์ิ  เกษมรุจิภาคย. 2555) ผลการวิจัยพบวา ลูกคาใชซ้ือผลิตภัณฑ
โองมังกรในจังหวัดราชบุรี โดยสวนมากเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษานอยกวาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ
สวนตัว รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก 
  5. ดานราคา สามารถตอรองราคาได และมีราคาหลายระดับใหเลือก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
การตลาดเพื่อการจัดการโลจิสติกสของ สิทธิชัย  ฝร่ังทอง (2553) กลาววา การต้ังราคา โดยคํานึงถึงความคุมคาที่ลูกคา
ไดรับ ทําใหยินดีจาย และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา 
ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม (ศิรประภา  แพงวงษ. 2556) ผลการวิจัยพบวา ซ้ือของที่ระลึกเพื่อนําไปใชสวนตัว
มากที่สุด เดินทางเปนหมูคณะ ในวันเสารและวันอาทิตยมากที่สุด คาใชจายในการซ้ือของที่ระลึกในแตละคร้ังประมาณ 
50-2,000 บาท 
  6. ดานการจัดจําหนาย โดยผานผูคาปลีก ผูคาสง ตัวแทนจําหนาย หรือทีมงานของบริษัท และ
สามารถส่ังซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต แคตตาล็อค หรือโทรศัพท จะชวยลดตนทุนดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการตลาดเพื่อการจัดการโลจิสติกสของ ไชยยศ  ไชยม่ันคง และมยุขพันธ  ไชยม่ันคง (2557) 
กลาววา ชองทางกระจายสินคา เปนการเลือกวิธีการสงมอบสินคาใหถึงผูบริโภค เพื่อใหรวดเร็วในการขนสง รวมทั้ง
ลดตนทุนคาขนสง สอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองกลยุทธการสงเสริมการตลาดของรานคาปลีกขนาดใหญ ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี (วรสิทธิ์  สันตะพันธุ. 2552) ผลการวิจัยพบวา 1) กลยุทธการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากทั้ง 
5 ดาน ไดแก ดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย และดานการขาย
โดยพนักงานขาย 2) ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได ตางกัน ใหความสําคัญตอกลยุทธการสงเสริมการตลาดดานการ
โฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย และดานการขายโดยพนักงานขาย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ สวนผูบริโภคที่มีเพศ สถานภาพสมรส และ
ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญตอกลยุทธการสงเสริมการตลาดดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธ 
ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย และดานการขายโดยพนักงาน ไมแตกตางกัน 
  7. ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการสรางศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยการเรียนรู มีการ
สาธิต หรืออธิบายรายละเอียดสินคาจุดเดนของโองมังกร ใหลูกคาเกิดความสนใจอยากซ้ือ และตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีการตลาดเพื่อการจัดการโลจิสติกสของ สิทธิชัย  ฝร่ังทอง (2553) กลาววา การสงเสริมการตลาด หรือ
การส่ือสารทางการตลาด อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ รวมทั้งการลด แลก แจก แถม ที่เรียกวา การสงเสริม
การขาย และสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนากลยุทธการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในจังหวัด
นครปฐม (พงษสันต์ิ  ตันหยง; และคณะ. 2549) ผลการวิจัยพบวา สินคาทุกกลุมเนนที่คุณภาพเปนหลัก ใชกลยุทธ
การบอกปากตอปาก สวนการโฆษณาในหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ เปนกลุมเคร่ืองประดับตกแตง สินคาศิลปะประดิษฐ 
และของที่ระลึก เนื่องจากเปนสินคาที่ใชความคิดสรางสรรคประกอบกับการประชาสัมพันธของทางรัฐบาล ทําใหส่ือ
สนใจในการนําเสนอ ซ่ึงก็ชวยใหสินคาเปนที่รูจัก และขายสินคาไดเพิ่มขึ้น สวนปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ 
คือ การตลาดไมกวาง รัฐบาลใหการสนับสนุนไมเพียงพอ มีคูแขงมาก มีปญหาเร่ืองเงินทุน ตัวสินคาเสียหายงาย และ
บรรจุภัณฑที่ตองพัฒนา 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการทําการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม เพื่อนําแนวทางการใช
ประโยชนจากโลจิสติกสทองเที่ยวไดดีย่ิงขึ้น ผูวิจัยเห็นวาควรปรับปรุง ดังนี้ 
  1. ควรมีการบริการดานยานพาหนะ ใหเขาถึงแหลงทองเที่ยว ใหมีการเช่ือมตอระหวางแหลง
ทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกแหลงทองเที่ยวหนึ่ง 
  2. ควรมีการจัดเสนทางการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 
  3. ควรสงเสริมใหมีบริษัททัวรนําเที่ยว เพื่อสรางราย ไดแก ชุมชน และทองถ่ิน 
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NBUS107: การลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
กรณีศึกษา บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
COST REDUCTION OF MATERIAL HANDLING COMPRESSOR PART BY AUTONOMOUS 
GUIDED VEHICLE: A CASE STUDY THE CALSONICKANSEI (THAILAND) COMPANY LIMITED 
 
ธนะโรจน ์ พงศ์กิตติอิสรา 1   ศักดิ์  กองสุวรรณ 2   และเชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ 3 
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2,3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดย
การใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 2) ศึกษาหลักการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และค่าตอบแทน
ของการลงทุนโดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 3) หาแนวทางการตัดสินใจใน
การลงทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ประเภทเดียวกัน ประชากรการวิจัย ได้แก่ รองประธานฝ่ายโรงาน ผู้อ านวยการโรงงานผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
หัวหน้างานฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า และพนักงานปฏิบัติการ รวมทั้งหมดจ านวน 12 คน ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และผลการตอบแทนการลงทุน การขนถ่าย
ชิ้นส่วนโดยการใช้รถอัตโนมัติ และการสนทนากลุ่ม เพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการด าเนินงานการขนถ่ายชิ้นส่วนด้วยรถโฟร์คลิฟท์มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน คิดเป็นเงินเท่ากับ 443,000 บาท/เดือน ส าหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนถ่ายด้วยรถอัตโนมัติตามที่ต้องการ 
จ านวน 2 คัน คิดเป็นราคาทั้งหมด 1,860,000 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนในการจ่ายครั้งเดียวในการซื้อรถอัตโนมัติในการขนถ่าย 
และต้นทุนผันแปรท่ีจ่ายทุกเดือนนิดเป็นเงินเท่ากับ 58,000 บาท/เดือน จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการขนถ่ายด้วยรถ
อัตโนมัติตามที่ต้องการ จ านวน 2 คัน สามารถคืนต้นทุนภายใน 5.39 เดือน และผลการตอบแทนในการลงทุนการลด
ต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ ผลตอบแทนเท่ากับ 89.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
มากกว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุน 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ ซึ่งความเป็นไปได้ในการประสบความส าเร็จ
มีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และช่วยให้ประหยัดต้นทุน คิดเป็นเงิน 62,000 บาท/เดือน คิดเป็นเงิน 744,000 บาท/ปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ในการขนถ่ายชิ้นส่วน 
 
ค าส าคัญ: รถขนถ่ายอัตโนมัติ ชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ การขนถ่าย 
 
Abstract 
 Research Objectives 1) To study cost reduction of materials handling the compressor components 
by using autonomous guided vehicle (AGV) of Calsonic Kansei (Thailand) Company Limited 2) To study 
break even point analysis principle and remuneration for investment by using autonomous guided vehicle 
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(AGV) of Calsonic Kansei (Thailand) Company Limited 3) To find decision making guidelines for an investment 
of materials handling the compressor components by using autonomous guided vehicle (AGV) of produce 
automotive part company in the same category business Population for research such as VP Factory, 
Plant Director, Production Manager, Engineering Manager, Planning & Warehouse Manager, Maintenance 
Manager, Quality Manager, Financial Accounting Manager, Production Supervisor, Warehouse Supervisor 
and the employees total 12 persons which purposive sampling and tools used in research such as break 
even point analysis and return on investment of materials handling the compressor components by using 
autonomous guided vehicle (AGV) of Calsonic Kansei (Thailand) Company Limited and focused group 
interviewing to bring content analysis. 
 Research results found the operating cost of materials handling the components by using 
forklift had a cost of operating are amount 443,000 baht for cost of materials handling the components by 
using autonomous guided vehicle as requirement 2 cars are amount 1,860,000 baht which were cost of 
pay in a lump sum or one time pay for purchasing autonomous guided vehicle of materials handling and 
variable cost that paid every month are amount 58,000 baht From break even point analysis of materials 
handling by using autonomous guided vehicle as requirement 2 cars can payback and the return on 
investment of Cost reduction of materials handling the compressor components by using autonomous 
guided vehicle (AGV). The value of the return on investment are 89.2 percent which more than ratio of the 
return on investment 20 percent executive are expected that executive are expected. It was possible in 
succeed are over 50 percent and help to save cost are 62,000 baht per month and amount 744,000 baht 
per year compared with using forklift for materials handling of components. 
 
Keywords: Autonomous guided vehicle, compressor components, materials handling 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการเปิดการค้าที่เสรีจากทุกประเทศ
ที่มีมากขึ้น ท าให้นักลงทุนสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบกับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพ และลักษณะการ
ใช้งานท่ีรองรับกับความต้องการของลูกค้าใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงต้นทุนราคาวัสดุ ต้นทุนขนส่ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงท าให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับศักยภาพของตัวเองเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนต่างๆ 
โดยมุ่งผลก าไรและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญควบคู่กันไปด้วย การน าพาให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จไม่ได้แค่มุ่งสู่
การสร้างผลก าไรด้วยการเพิ่มยอดขายเท่านั้น ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง การบริหารจัดการ การผลิตให้อยู่ภายใต้ต้นทุน
ที่สามารถแข่งขันได้ หรือมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ก็ถือเป็นหัวใจหลักของแต่ละองค์กรในปัจจุบันด้วย 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประ เทศ
สามารถน าเข้าเงินตราต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนไป

975



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

จ าหน่ายยังต่างประเทศ และก าลังพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกที่ส าคัญในภูมิภาค จากการเข้า
มาลงทุนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก โดยทั่วไปการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์มีการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการในสองลักษณะ คือ ชิ้นส่วนส าหรับประกอบรถยนต์ เป็นชิ้นส่วน
ที่ผู้ประกอบรถยนต์ท าการผลิตเอง หรือว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นท าการผลิตให้เพื่อน าไปใช้ในการประกอบรถยนต์ โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในลักษณะนี้จะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของผู้ผลิต และชิ้นส่วนส าหรับการเปล่ียนหรือซ่อม เป็น
ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เปล่ียนชิ้นส่วนที่ติดมากับรถ ซึ่งเส่ือมสภาพ หรือเสียหายเนื่องจากการใช้งาน 
 บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ระดับโลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอุณหภูมิและความเย็น ผลิตภัณฑ์เปล่ียนถ่ายความร้อน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์หรือเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ซึ่งมีลูกค้า ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) เพื่อตอบสนองความต้องการการจัดหาที่เหมาะสมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกด้วยคุณภาพ และความรวดเร็ว 
และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอโดยมีศูนย์กลางที่ประเทศญี่ปุ่น และเน้นให้ความส าคัญในทวีปอเมริกา
เหนือ ยุโรป จีน และเอเชีย ที่มีมากกว่า 50 ศูนย์ มีฐานการพัฒนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 
จีน และญี่ปุ่น ซึ่งสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุด จากปัญหาที่บริษัทได้เช่ารถโฟร์คลิฟท์ จ านวน 4 
คัน และแฮนด์ลิฟท์ จ านวน 4 คัน ขนถ่ายชิ้นส่วน ไปยังสายการผลิต เริ่มตั้งแต่ฝ่ายคลังสินค้าจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อ
ขนถ่ายให้แก่แผนกซีวาย แผนกโรเตอร์ แผนกบีบี แผนกซีบี แผนกโค้ดติ้ง และแผนกประกอบคอมเพรสเซอร์หลังจาก
แผนกประกอบคอมเพรสเซอร์ประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้ว จึงขนถ่ายมายังแผนกจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปที่ฝ่าย
คลังสินค้าแต่ละเดือนมีการเกิดอุบัติเหตุในการขนถ่ายถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ ประมาณ 5 ครั้ง/เดือน 
จากการรวบรวมสถิติค่าใช้จ่ายในการท าลายสินค้า ค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ ปี 2554-2558 ท าให้สามารถ
เห็นค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 ค่าใชจ้่ายในการท าลายสินคา้ ค่าเชา่รถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ ปี 2554-2558 
 
 จากภาพประกอบ 1 ค่าใช้จ่ายในการท าลายสินค้า ค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ ในปี 2554-2558 
พบว่า บริษัทจ่ายค่าท าลายสินค้า เช่ารถโฟร์คลิฟท์และแฮนด์ลิฟท์ ในปี 2554 รวมทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 3,600,000 บาท 
ปี 2555 จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 3,840,000 บาท ปี 2556 จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 3,900,000 บาท  
ปี 2557 จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 3,960,000 บาท และ ปี 2558 จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 4,080,000 บาท 
ซึ่งมีอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากระยะเวลา 5 ปี จ่ายค่าท าลายสินค้า ค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ เป็นเงินจ านวน 
19,380,000 บาท ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อีกทั้งท าให้องค์กรเกิดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ  ดังนั้น 
ความจ าเป็นในการลดต้นทุนการผลิต โดยลดค่าท าลายสินค้าและค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์และแฮนด์ลิฟท์ จึงมีความจ าเป็น
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ในการผลิต เพราะหากมีการจ่ายค่าท าลายสินค้า และค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ มากเกินความจ าเป็นจะส่งผล
ให้ขาดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาหาแนวทางด าเนินการ 
ด้านลดค่าท าลายสินค้าและค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์และแฮนด์ลิฟท์เพื่อให้สามารถในการแข่งขันทางการตลาด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสนใจศึกษาค้นคว้าโดยมุ่งที่จะศึกษาการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์
ไปยังสายการผลิต และรับสินค้าส าเร็จรูปกลับไปยังพื้นที่จัดเก็บโดยใช้รถอัตโนมัติ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงลดต้นทุนการ
ขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ของ บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ  ของบริษัท 
คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาหลักการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และค่าตอบแทนของการลงทุนโดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท 
คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. เพื่อหาแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
ของบริษัท ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ประเภทเดียวกัน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 รถอัตโนมัติประเภท หมายถึง รถขนส่งเคล่ือนที่อัตโนมัติมีระบบควบคุมเส้นทางและน าทางการขับเคล่ือน
ด้วยการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กที่ฝังอยู่ในพ้ืนผิวทางเดินรถอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คนขับ 
 เวลาการขนถ่ายชิ้นงาน หมายถึง เวลาการขนถ่ายชิ้นงานจากพื้นที่จัดเก็บชิ้นงานให้ทันเวลาพอดีกับ
ขั้นตอนของการผลิต 
 คอมเพรสเซอร์ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ประเภทแอร์รถยนต์ หรือระบบปรับอากาศภายในห้อง
โดยสารของรถยนต์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สูบความร้อนภายในห้องโดยสารรถ แล้วน าความร้อนมาคายทิ้งภายนอก 
 การวิเคราะห์ หมายถึง แนวทางวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นวิธีการ
จัดการและเสนอผลการวิเคราะห์ ในสภาวะที่อยู่กับที่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาส้ันๆ ของธุรกิจ 
 ผลตอบแทนการลงทุน หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นดัชนีท่ีใช้วัดศักยภาพของกิจการ 
ในการท าก าไรต่อการลงทุนในสินทรัพย์รวม 
 การลดต้นทุน หมายถึง ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด ท าให้ปริมาณน้อยลง หรือตัดงานที่ไม่จ าเป็นออกไป 
โดยที่ต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที ่
 การจัดส่งชิ้นงานด้วยรถอัตโนมัติ หมายถึง การจัดส่งชิ้นงานคอมเพรสเซอร์ไปยังสายการผลิตที่มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ทั้งมีความปลอดภัยในการจัดส่งชิ้นงานด้วยรถอัตโนมัติ 
 การหยิบ และวางชิ้นงาน หมายถึง การน าชิ้นงานออกจากที่จัดเก็บเพื่อขนถ่ายไปยังสายการผลิต โดยมี
การหยิบ และวางชิ้นงานในจ านวนที่ต้องการจากที่เก็บชิ้นงาน 
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 การออกแบบระบบรางล าเลียงชิ้นงาน หมายถึง ระบบล าเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้
เป็นแบบระบบที่ใช้ทางเดินน าร่อง ได้แก่ แถบสีติดตามพื้นการฝังเส้นลวดหรือโลหะตัวน าใต้พื้นที่มีความปลอดภัย
และสะดวกรวดเร็ว 
 บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด หมายถึง บริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ประกอบรถยนต์ระดับโลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอุณหภูมิและความเย็นผลิตภัณฑ์
เปล่ียนถ่ายความร้อน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ หรือเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการลดต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ค่าตอบแทนของการลงทุน และการตัดสินใจ
การลงทุน การขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ รายละเอียดการศึกษาดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการขนถ่ายวัสดุโดยรถการใช้รถอัตโนมัติ 
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ ฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มี
การรวบรวมไว้แล้ว เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ การขนถ่ายวัสดุชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
มากยิ่งขึ้น 
 ขั้นท่ี 2 สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์
โดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารใน
ขั้นท่ี 1 สร้างเป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) การออกแบบระบบรางล าเลียงชิ้นงาน 2) การเลือกใช้รถอัตโนมัติ 3) 
จ านวนรถอัตโนมัติที่ใช้ 4) เกณฑ์การหยิบ และวางชิ้นงาน 5) เวลาการขนถ่ายชิ้นงาน และ 6) การจัดส่งชิ้นงานด้วย
รถอัตโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การลดต้นทุนการขนถา่ยชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติกรณีศกึษา 
บริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สภาพการด าเนินงานการขนถา่ยชิ้นส่วน
ประกอบคอมเพรสเซอร ์
1. การออกแบบระบบรางล าเลียงชิ้นงาน 
2. การเลือกใช้รถอตัโนมัต ิ
3. จ านวนรถอัตโนมัติทีใ่ช ้
4. กฎเกณฑ์การหยิบ และวางชิ้นงาน 
5. เวลาการขนถา่ยชิ้นงาน 
6. การจัดสง่ชิ้นงานดว้ยรถอตัโนมัติและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 ขั้นที่ 3 เก็บข้อมูลสถิติต้นทุนค่าใช้จ่ายการท าลายชิ้นส่วน และค่าใช้จ่ายต้นทุนการเช่ารถ ย้อนหลัง 5 ปี โดย
ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ 
และข้อมูลความเสียหาย ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยเก็บข้อมูล
สถิติจากฝ่ายการเงิน ฝ่ายด้านความปลอดภัย และฝ่ายคลังสินค้าในข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการขนถ่ายแบบเดิม และแบบรถอัตโนมัติ เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางการตัดสินใจในการลงทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าตอบแทนในการลงทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการ
ใช้รถอัตโนมัติ น าข้อมูลสถิติต้นทุนการท าลายชิ้นส่วน ค่าเช่ารถโฟร์คลิฟท์ และแฮนด์ลิฟท์ จากการขนถ่ายชิ้นส่วน
ประกอบคอมเพรสเซอร์สายการผลิต และรับสินค้ากลับไปยังพื้นที่จัดเก็บโดยใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มาท าการวิเคราะห์ เพื่อหาต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยการใช้รถอัตโนมัติ บริษัท คาลโซนิคคันเซ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และค านวณ ดังนี้ 
  1. การค านวณหาจุดคุ้มทุน ดังนี ้
   สูตรที่ใช้ในการหาจุดคุ้มทุน 
    N* = Cf/(Pu-Cu) 
    N* = ปริมาณการผลิตที่ท าให้เกิดการคุ้มทุน 
    Cf = ต้นทุนคงที ่(Fixed cost) 
    Pu = ราคาขายต่อหน่วย (Unit price) 
    Cu = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสินค้า (Unit cost) 
   หรือ 
    จุดคุ้มทุน  =              ต้นทุนคงที ่
     รายได้ - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
  2. การค านวณค่าการตอบแทนการลงทุน [1] ประกอบด้วย 
   2.1 ค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จากสูตรการค านวณ ดังนี ้
 

       
1 2 3 n

CF1 CF2 CF2 CFn
NPV = + + +...+

1+r 1+r 1+r 1+r
 

 

    โดยที่ CF1 ถึง CFn คือ ค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับแต่ละปีที่ใช้ในการค านวณหาค่า
ปัจจุบันสุทธ ิ(NPV) 
     r คือ อัตราส่วนลดหรืออตัราผลตอบแทนของการลงทุน 
     n คือ จ านวนปีท้ังหมดที่ใช้ในการค านวณค่า 
   2.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากสูตรการค านวณ ดังนี ้
 

       
1 2 3 n

CF1 CF2 CF3 CFn
IRR = + + +...+

1+r 1+r 1+r 1+r
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    โดยที่ CF1 ถึง CFn คือ ค่ากระแสเงินสดสุทธิส าหรับแต่ละปีที่ใช้ในการค านวณหาค่า อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 
     r คือ อัตราผลตอบแทนภายใน 
     n คือ จ านวนปี ทั้งหมดที่ใช้ในการค านวณค่า 
   2.3 ช่วงเวลาการช าระคืน 
    ค่าช่วงเวลาการช าระคืน = การลงทุนตอนเริ่มแรก/(NPV ในการลดค่าใช้จ่าย/จ านวนปีทั้งหมด
ที่คิดค านวณ 
   2.4 ค่าการตอบแทนการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
    ค่า ROI = (ค่า NPV ในการลดค่าใช้จ่าย x 100)/การลงทุนตอนเริ่มแรก 
 ขั้นท่ี 5 ยืนยันความเหมาะสมในการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถ
อัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการยืนยันความ
เหมาะสมลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์การใช้รถอัตโนมัติ กับผู้เชี่ยวชาญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท 
คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด สรุปผลการวิจัย ดังนี ้
  1. ปัญหาต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ พบว่า ต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้
รถโฟร์คลิฟ ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟร์คลีฟ จ านวน 4 คัน โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน คิดเป็นเงินเดือนละ 
50,000 บาท/คัน รวมคิดเป็นเงินทั้งหมด 200,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆ เดือนเพื่อน า
รถโฟร์คลิฟมาขนถ่ายชิ้นส่วน และต้นทุนแปรผันที่ต้องจ่ายทุกเดือนส าหรับรถโฟร์คลิฟ ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษารถโฟร์คลีฟ 
คิดเป็นเงิน 10,000 บาท/คัน รวมคิดเป็นเงินทั้งหมด 40,000 บาท/เดือน ค่าจ้างพนักงานควบคุมรถโฟร์คลีฟ จ านวน  
4 คน คิดเปน็เงิน คนละ 20,000 บาท รวมคิดเป็นเงินท้ังหมด 80,000 บาท/เดือน และค่าท าลายชิ้นส่วนที่ได้รับความ
เสียหายจากการใช้รถโฟร์คลีฟในการขนถ่าย เฉล่ียคิดเป็นเงิน 123,000 บาท/เดือน ส าหรับค่าใช้จ่ายต้นทุนการขนถ่าย
ชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยใช้รถอัตโนมัติ พบว่า ต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้รถอัตโนมัติ ต้นทุนคงที่ ได้แก่ 
ค่าซื้อรถอัตโนมัติโดยจากความต้องการ จ านวน 2 คัน คิดเป็นเงิน คันละ 930,000 บาท รวมทั้งหมด 1,860,000 บาท 
โดยเป็นการจ่ายในครั้งเดียว เนื่องจากเป็นการซื้อขายโดยไม่ต้องจ่ายค่างวด และต้นทุนแปรผันที่ต้องจ่ายทุกเดือน
ส าหรับรถอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษารถอัตโนมัติ คิดเป็นเงิน 9,000 บาท/คัน รวมคิดเป็นเงินทั้งหมด 18,000 บาท/
เดือน ค่าจ้างพนักงานควบคุมรถอัตโนมัติ เนื่องจากต้องการรถแค่ 2 คัน พนักงานควบคุมจึงลดลง เหลือแค่ 2 คน คิดเป็น
เงินคนละ 20,000 บาท รวมคิดเป็นเงินทั้งหมด 40,000 บาท/เดือน และค่าท าลายชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจาก
การใช้รถอัตโนมัติในการขนถ่ายชิน้ส่วน ไม่มีชื้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการใชร้ถอัตโนมัติในการขนถ่ายชิ้นส่วน 
  2. จุดคุ้มทุน และค่าตอบแทนของการลงทุนโดยการใช้รถอัตโนมัติ พบว่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการ
ใช้โฟร์คลิฟมีการจ่ายค่าเช่ารถ ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแปรผันในทุกๆ เดือนที่ต้องจ่าย 
รวมทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่ากับ 443,000 บาท/เดือน แต่ถ้าหากซื้อรถในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ 
ตั้งแต่ระยะเวลาในการซื้อเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 มีก าไรสะสมที่ติดลบอยู่ โดยเดือนที่ 1 ติดลบ เท่ากับ 1,515,000 บาท 
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เดือนที่ 5 ติดลบ เท่ากับ 135,000 บาท ซึ่งหลังจากเดือนที่ 5 เข้าสู่เดือนที่ 6 บริษัทเริ่มมีก าไร เท่ากับ 210,000 บาท และ
เดือนที่ 7 มีก าไร เท่ากับ 555,000 บาท ฉะนั้น การใช้รถรถอัตโนมัติในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์สามารถ
คืนต้นทุน เท่ากับ 5.39 เดือน และผลการตอบแทนในการลงทุนการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์
โดยการใช้รถอัตโนมัติ ค่าผลตอบแทน (ROI) มีค่าเท่ากับ 89.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุน  
20 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ ความเป็นไปได้ในการประสบความส าเร็จมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การคิด
ค านวณค่าผลตอบแทน (ROI) เป็นวิธีหนึ่งในการวัดผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ นอกเหนือไปจากการค านวณในเรื่อง
ของค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารตัดสินใจในการลงทุนซื้อรถอัตโนมัติประเภท ในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  3. แนวทางการตัดสินใจในการลงทุนขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติ 
โดยการตัดสินใจในการลงทุน ได้เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุน พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า
รถโฟร์คลิฟ จ านวน 4 คัน คิดเป็นเงินเท่ากับ 200,000 บาท/เดือน กรณีซื้อรถรถอัตโนมัติ จ านวน 2 คัน คิดเป็นเงิน 
เท่ากับ 1,860,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งเดียวที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผันใน
การขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้รถโฟร์คลิฟมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงาน จ านวน 4 คน รวมคิดเป็นเงิน 
80,000.00 บาท/เดือน ค่าบ ารุงรักษารถโฟร์คลีฟ รวมคิดเป็นเงิน 40,000 บาท/เดือน และค่าท าลายชิ้นส่วนที่ได้รับ
ความเสียหายจากการขนถ่ายโดยรถโฟร์คลิฟ เฉล่ียคิดเป็นเงิน 123,000 บาท/เดือน รวมค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผัน
ทั้งหมดคิดเป็นเงิน 223,000 บาท/เดือน ส่วนการขนถ่ายชิ้นส่วน โดยใช้รถอัตโนมัติ ค่าค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันที่เกิดขึ้น 
จากค่าใช้จา่ยในการจัดจา้งพนักงานท่ีลดเหลือ จ านวน 2 คน รวมคิดเป็นเงิน 40,000.00 บาท/เดือน ค่าบ ารุงรักษารถ
อัตโนมัติ จ านวน 2 คัน รวมคิดเป็นเงินเท่ากับ 18,000 บาท/เดือน ซึ่งรวมค่าโสหุ้ยทั้งหมดคิดเป็นเงิน เท่ากับ 58,000 
บาท/เดือน ดังนั้น การเปรียบเทียบกันระหว่างการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้รถโฟร์คลิฟ และการขนถ่ายโดยใช้รถอัตโนมัติ 
ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เกี่ยวกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การขนถ่ายโดยใช้รถอัตโนมัติ  ในครั้งแรก
เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เป็นการจ่ายรอบเดียว ซึ่งหลังจากซื้อมาใช้งานแล้วไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งท าให้
ประหยัดกว่ารถโฟร์คลิฟท์ และค่าโสหุ้ยหรือค่าแปรผัน การขนถ่ายโดยใช้รถอัตโนมัติ ประหยัดกว่าการขนถ่ายชิ้นส่วน
ด้วยรถโฟร์คลิฟท์ เนื่องจากปัจจุบันค่าเช่าโฟร์คลีฟท์มีราคาแพงกว่าค่าซื้อรถอัตโนมัติ ท าให้ประหยัดต้นทุนต่อเดือน 
คิดเป็นเงิน 62,000 บาท และประหยัดต้นทุนต่อปี คิดเป็นเงิน 744,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์
ในการขนถ่ายชิ้นส่วน ซึ่งการแนวทางในการยืนยันการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยการใช้
รถอัตโนมัติ การสนทนากลุ่ม พบว่า มีมติรับรองในการศึกษาความเป็นได้ในการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ ของบริษัท คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด จากข้อมูลทั้งหมดต้นทุนความ
คุ้มค่าในการลงทุนใช้รถอัตโนมัติจะให้ความคุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งควรศึกษาต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะใช้ส าหรับรถ
อัตโนมัติด้วย ซึ่งเบื้องต้นมีมติเห็นด้วยในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์โดยใช้รถโฟร์คลีฟมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่สูงสมควรที่จะหาเทคโนโลยีขนถ่ายชิ้นส่วนมาช่วย เพื่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการพิจารณาในระดับ
ผู้บริหารรับสูงที่จะพิจารณาในการส่ังซื้อรถอัตโนมัติ และน าข้อมูลผลงานวิจัยนี้ประกอบการพิจารณา ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 1. ต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ พบว่า ต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้รถโฟร์คลิฟ 
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟร์คลีฟ ค่าบ ารุงรักษารถโฟร์คลีฟ ค่าจ้างพนักงานควบคุมรถโฟร์คลีฟ 
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และค่าท าลายชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้รถโฟร์คลีฟในการขนถ่าย รวมต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดส าหรับ
การใช้รถโฟร์คลิฟขนถ่ายชิ้นส่วน คิดเป็นเงิน 443,000 บาท/เดือน และค่าใช้จ่ายต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์โดยใช้รถอัตโนมัติ พบว่า ต้นทุนคงที่ มาจากค่าซื้อรถอัตโนมัติ รวมทั้งหมดคิดเป็นเงิน 1,860,000 บาท 
และต้นทุนแปรผันท่ีต้องจ่ายทุกเดือนส าหรับรถอัตโนมัติ คิดเป็นเงินทั้งหมด 58,000 บาท/เดือน ซึ่งต้นทุนการขนถ่าย
ชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผันสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี จุดคุ้มทุน ได้กล่าวไว้ว่า 
จุดคุ้มทุน หมายถึง ระดับของยอดขายของกิจการที่เท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นจุดที่กิจการไม่มีผลก าไร
หรือขาดทุนนั่นเอง โดยจุดคุ้มทุนจะสามารถหาได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการสามารถแยกได้ว่าค่าใช้จ่ายของธุรกิจนั้นมีอะไร
เป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรอย่างละเท่าไรบ้าง และสอดคล้องกับงานวิจัย [8] ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ใน
การประยุกต์ใช้รถอัตโนมัติประเภท ในการล าเลียงชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ ซึ่งต้นทุนในการใช้รถอัตโนมัติประเภท 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์จะได้ เมื่อเทียบกับการใช้รถเข็นต่อวัน จะท าให้การลงทุนส าหรับรถอัตโนมัติประเภท จะคืนทุนกลับ
ภายใน 1 ปี ซึ่งต่ ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทโดยสรุปแล้ว การใช้รถอัตโนมัติประเภท ในบริษัทถือว่า
เหมาะสม และเป็นประโยชน์มากกว่า 
 2. จุดคุ้มทุน และค่าตอบแทนของการลงทุนโดยการใช้รถอัตโนมัติ พบว่า จุดคุ้มทุนในการใช้โฟร์คลิฟมีการ
จ่ายค่าเช่ารถ ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแปรผันในทุกๆ เดือนที่ต้องจ่าย รวมทั้งหมดคิดเป็นเงิน 
เท่ากับ 443,000 บาท/เดือน แต่ถ้าหากซื้อรถอัตโนมัติ ในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยตั้งแต่ระยะ-
เวลาในการซื้อที่เริ่มตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 จะมีก าไรสะสมติดลบอยู่ เท่ากับ 1,515,000 บาท ในเดือนที่ 1 และ
ในเดือนท่ี 5 ติดลบ เท่ากับ 135,000 บาท ซึ่งหลังจากเดือนที่ 5 เข้าสู่เดือนที่ 6 บริษัทเริ่มมีก าไร เท่ากับ 210,000 บาท 
และเดือนที่ 7 มีก าไร เท่ากับ 555,000 บาท ฉะนั้น การใช้รถรถอัตโนมัติ ในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์
สามารถคืนต้นทุน เท่ากับ 5.39 เดือน และผลการตอบแทนในการลงทุนการลดต้นทุนการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์โดยการใช้รถอัตโนมัติ ค่าผลตอบแทน (ROI) มีค่าเท่ากับ 89.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทน
การลงทุน 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ ความเป็นไปได้ในการประสบความส าเร็จมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
การคิดค านวณค่าผลตอบแทน (ROI) เป็นวิธีหนึ่งในการวัดผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ นอกเหนือไปจากการค านวณ
ในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารตัดสินใจในการลงทุนซื้อรถอัตโนมัติ ในการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์ สอดคล้องแนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเป็นการวาง
แผนการท าก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโดยมองที่ราคาขาย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดยหากต้องการให้มี
จุดคุ้มทุนที่ต่ าลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรก็สามารถท าได้โดย เพิ่มราคาขาย หรือลดต้นทุนผันแปรและ
ต้นทุนคงที่ลง ซึ่งใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการวางแผนระยะสั้นๆ เช่น ต่อเดือนหรือต่อป ีเป็นต้น และสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี ผลตอบแทนการลงทุน การด าเนินการทางธุรกิจมีการลงทุนในปัจจัยการผลิตหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทุน แรงงานและเวลาต่างก็เพื่อหวังว่าจะได้ผลก าไรตอบแทนจากการลงทุนไปนั้น จะคุ้มค่ากับที่ได้ท าลงไป 
การบริหารจัดการเรื่องการลงทุนขององค์กรน้ันมีการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ในการประเมินโครงการส่ิงที่เป็นมาตรการในการวัดเรื่องของปัจจัยด้านการเงิน คือ ผลตอบแทนการลงทุน หรือ (ROI) 
มีเหตุผลหลักๆ 2 ประการในการค านวณผลตอบแทนการลงทุน คือ Business Case Assessment และ Post-Project 
Assessment ในโครงการหนึ่งๆ มีการใช้ตัววัดค่าเพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์ท่ีจะได้รับจากโครงการ ได้แก่ ค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ช่วงเวลาการช าระคืน และผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มีการประเมินค่าใช้จ่าย
ในการใช้กับโครงการ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าใช้จ่าย
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ที่เกิดขึ้นใหม่อีกได้ หลังจากวัดผลด้านการเงินมาใช้กับโครงการแล้ว ควรวิเคราะห์ผลลัพธ์ซึ่งในที่นี้เน้นในเรื่องที่สามารถ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ช่วยให้ ROI สามารถประเมินค่าความเส่ียงและผลได้ หรือผลเสียทีเกิดขึ้นกับโครงการได้ 
 3. แนวทางการตัดสินใจในการลงทุนขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้รถอัตโนมัติโดย
การตัดสินใจในการลงทุน ได้เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุน พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถอัตโนมัติ 
มีค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันที่เกิดขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานที่ลดเหลือจ านวน 2 คน รวมคิดเป็นเงิน 
40,000.00 บาท/เดือน ค่าบ ารุงรักษารถอัตโนมัติ จ านวน 2 คัน รวมคิดเป็นเงินเท่ากับ 18,000 บาท/เดือน ซึ่งรวมค่าโสหุ้ย
ทั้งหมดคิดเป็นเงิน เท่ากับ 58,000 บาท/เดือน การเปรียบเทียบกันระหว่างการขนถ่ายชิ้นส่วนโดยใช้รถโฟร์คลิฟท์  
และการขนถ่ายโดยใช้รถอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เกี่ยวกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การขนถ่าย
โดยใช้รถอัตโนมัติ ในครั้งแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง แต่เป็นการจ่ายรอบเดียว ซึ่งหลังจากซื้อมาใช้งานแล้วไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งท าให้ประหยัดกว่ารถโฟร์คลิฟท์ และค่าโสหุ้ยหรือค่าแปรผัน การขนถ่ายโดยใช้รถอัตโนมัติ 
ประหยัดกว่าการขนถ่ายชิ้นส่วนด้วยรถโฟร์คลิฟท์ เนื่องจากปัจจุบันค่าเช่าโฟร์คลีฟท์มีราคาแพงกว่าค่าซื้อรถอัตโนมัติ 
ท าให้ประหยัดต้นทุนต่อเดือน คิดเป็นเงิน 62,000 บาท และประหยัดต้นทุนต่อปี คิดเป็นเงิน 744,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ในการขนถ่ายชิ้นส่วน สอดคล้อง แนวคิด ทฤษฎี การขนถ่ายวัสดุชิ้นส่วน 
ได้กล่าวไว้ว่า การขนถ่ายวัสดุ เป็นการจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้าย 
หรือเก็บรักษา ซึ่งการท่ีจะท าให้เกดิสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศยัศิลปะในการสรรหาเครื่องมือเละอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุมา
ใช้ให้เหมาะสมกับงานนอกจากนั้นยังต้องมีศิลปะในการออกแบบสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม และ
เป็นไปอย่างมีระบบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการก าหนดวิธีการขนถ่ายวัสดุ ได้กล่าวไว้ว่า การขนถ่ายวัสดุ 
เป็นการที่จะให้ได้มา ซึ่งผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการนั้น จะเห็นว่าในระบบการผลิตต้องมีการเคล่ือนที่ จึงมีระบบ
การขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้น ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้าย
หรือเก็บรักษา ซึ่งการท่ีจะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ
มาใช้ให้เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักทางวิทยาศาสตร์ในการก าหนดวิธีการขนถ่ายวัสดุ สอดคล้องกับ
งานวิจัย ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการเปล่ียนแปลงปัจจัยในการใช้งาน รถอัตโนมัติประเภท ต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมรถอัตโนมัติ
ประเภท ในระบบการผลิต โดยมีวิธีสร้างแบบจ าลองปัญหาด้วยโปรแกรมอเรน่า ร่วมกับวิธีการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทรอเรียล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยในการควบคุมรถอัตโนมัติประเภท ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  
3 ปัจจัย ได้แก่ จ านวนรถอัตโนมัติประเภท กฎเกณฑ์การหยิบชิ้นงาน และกฎเกณฑ์การวางชิน้งาน ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะ
ถูกน าไปท าการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยใช้ค่าวัดประสิทธิภาพการท างาน พบว่า ปัจจัย
ส่งผลกระทบต่อค่าวัดประสิทธิภาพทุกๆ ค่าอย่างมีนัยส าคัญการเพิ่มจ านวนรถอัตโนมัติประเภท ส่งผลให้ผลผลิตที่
ได้รับ และเวลางานเสร็จเร็วกว่าก าหนดรวมเพิ่มขึ้นในขณะที่เวลาล่าช้ารวม เวลาเฉล่ียใช้ในการผลิต จ านวนชิ้นงานที่
ค้างในระบบ และค่าวัดประสิทธิภาพการใช้งาน รถอัตโนมัติประเภท มีค่าลดลง ในขณะที่จะให้ค่าวัดประสิทธิภาพ
เวลางานเสร็จเร็วกว่าก าหนด และผลผลิตที่ได้รับเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบ FCFS 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
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  1. การขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากหากเกิด
ความเสียหายกับชิ้นส่วน จะไม่สามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้เลย 
  2. ควรก าหนด และจัดตั้งตารางในการขนถา่ยชิ้นส่วนให้สัมพันธ์กับสายการผลิตเพื่อเป็นการใช้รถได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสูญเสียระหว่างการรอคอยงาน 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย คร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบจ าลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมใช้งานรถอัตโนมัติ ในการ
ขนถ่ายชิ้นส่วน 
  2. ควรศึกษารูปแบบพื้นที่ขนถ่ายชิ้นส่วนในการใช้รถอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
คาลโซนิคคันเซ (ประเทศไทย). (2557). รายละเอียดข้อมูลบริษัท. สืบค้นจาก http://www.calsonickansei.co.th/ 

th/corporate-profile/company-profile.html, access on 24/04/2015. 
_______. (2558ก). ข้อมูลการค่าใช้จ่ายรถโฟร์คลีฟและแฮนด์ลีฟท์ ประจ าปี 2554-2558. ฝ่ายการเงิน. 
_______. (2558ก). ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจ าปี 2554-2558. ฝ่ายความปลอดภัย. 
จักรพันธุ์  สุริยกุล ณ อยุธยา. (2555). การศึกษาผลกระทบของปัจจัยในการใช้งาน AGV ต่อประสิทธิภาพของ

ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะสถิติประยุกต์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ชัยพร  วงศ์พิศาล. (2557). ความส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ. สืบค้นจาก http://www.pnkreis.com/index.php? 
lay=show&ac=article&Id=418828&Ntype=3, access on 21/02/2014. 

ฐานันดร  ปรีดากัญญารัตน์. (2554). เศษรฐศาสตร์วิศวกรรม. สืบค้นจาก http://www2.feu.ac.th/acad/ac/ 
articles_detail.php?id=112, access on 30/08/2015. 

ธนาคารกสิกรไทย. (2558). ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. สืบค้นจาก http://www.kasikornbank.com/SME/ 
Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_AutoAndParts_2015.pdf,access on 24/04/2015. 

ยุพราช  ชาวย่อง. (2553). ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใช้รถอัตโนมัติในการล าเลียงชิ้นส่วนประกอบ
ฮาร์ดดิสก์. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม. 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วัชรพล  มาส าราญ. (2552). ผลกระทบจากปัจจัยที่ใช้การควบคุมรถขนถ่ายอัตโนมัติในระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

วิชัย  สุรเชิดเกียรติ. (2540). การจ าลองสถานการณ์. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
สุทธิพงศ์  แสนละเอียด. (2553). ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการใช้งาน AGV ต่อประสิทธิภาพของ

ระบบการผลิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

อนุชา  หิรัญวัฒน์. (2557). ความหมายและองค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ. สืบค้นจาก http://www. 
thaimht.net/knowledge_detail.php?id=15, access on 21/02/2014. 

985



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์. (2554). การค านวณค่าการตอบแทนของการลงทุน (ROI). สืบค้นจาก http://www.arip.co.th/ 
articles.php.id=406314, access on 02/08/2013. 

อรยา  วงศ์สุขศรี. (2553). การศึกษาการจ าลองสถานการณ์เพื่อล าดับการขนส่งของรถเอจีวีที่เหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ. (2554). แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

986



การประชุมวิชาการระดับชาต“ิการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUS108: ทักษะการสื่อสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
THE COMMUNICATION SKILL FOR SOLVING THE ONBOARD PERFORMANCE OF IN-
FLIGHT ATTENDANTS FOR THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY, 
LIMITED 
 

วัลยลดา สหัสทัศ 1   ดร.เนตรศิริ เรืองอริยภักด์ิ 2 
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบินมหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบินมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนา ดานการส่ือสารแบบสองทาง ดานการเลือกชองทาง
และส่ือ ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารและ2) คนหาแนวทางในการปรับปรุงทักษะการส่ือสาร
เพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน เคร่ืองมือคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ 
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน จํานวน 362 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมี 1) ทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวาง
ปฏิบัติงานดังนี้ 1.1 ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนา คือการใหความชวยเหลือผูโดยสารในการแกปญหา อยูในระดับ
มาก ( Χ = 4.08) 1.2 ดานการส่ือสารแบบสองทาง คือการใชภาษาอังกฤษระหวางปฏิบัติหนาที ่อยูในระดับมากที่สุด 
( Χ = 4.24) 1.3 ดานการเลือกชองทางและส่ือ คือการใชส่ือขอความในการส่ือสารกับผูโดยสาร อยูในระดับมากที่สุด 
( Χ = 4.22) และ 1.4 ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสาร คือสามารถประเมินความเขาใจการรับรู
ของผูโดยสาร อยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.10) และ 2) แนวทางในการปรับปรุงทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหา
ระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินโดยผูบริหารฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ควรทําการ
ปรับปรุงเรงดวนเก่ียวกับการฝกอบรมในดาน 2.1 พฤติกรรมการใหบริการ 2.2 ทักษะการวิเคราะห ปญหา 2.3 ทักษะ
การใหคําแนะนํา 2.4 การนําหลักการควบคุมอารมณดวยหลัก พรหมวิหาร 4 และ 2.5 การควบคุมผลกระทบการ
ปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ: ทักษะ, การส่ือสาร, พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to investigate the communication skills for solving the 
onboard performance of in-flight attendants, and 2)to find ways of improvingcommunication and practical 
skills concerning the onboard performance of in-flight attendants employed by Thai Airways International 
Public Company, Limited. The instrument used in this research was the open-ended questionnaire  
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surveywith 362 samples. Mean, Standard Deviation and percentage were used to analyze and compare 
the communication skills of the respondents descriptively. 
 The research findings revealed that 1) In-flight attendants were found to be deficit in 
communication skills for solving the onboard performance that have respectively been subordinated to 
their wants 1.1 Face-to-Face Communication prioritizes the needs of passenger above any 
requiredassistance ( Χ =4.08),1.2 Two-way Communication in the workplace that is English for the 
onboard performance. ( Χ =4.24), 1.3 the selection of channels and media when they use a form of text 
media transmission as both parties involved in transmitting information. ( Χ =4.22), 1.4the capability of 
receiving end of that sender-message audience in a dialogue; however, evaluating each coming 
message to assess whether a receiver perceives( Χ =4.10);  and2) Practical suggestions demonstrated 
that relevant department executives should review substantially more at ad hoc trainings regarding their 
service behavior, skills of problem Solving Analysis, advisory skills and emotional self-regulation through 
the principle of four cardinal virtues, as well as a monitoring of performance impacts. 
 

Keyword: skill, communication, Thai Airways International Public Company, Limited. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนจะตองพบกับกระบวนการส่ือสารตลอดเวลาในทุกบทบาทหรือสถานภาพ
การทํางานเพื่อสรางความเปนระเบียบในการอยูรวมกันสรางความเขาใจความชวยเหลือและความสามัคคีภาษาที่
มนุษยนิยมใชในการส่ือสารระหวางกันมี 2 ประเภทคือภาษาที่ใชคําพูดหรือวัจนภาษาเชนภาษาพูดและ 2) ภาษา
เขียนภาษาที่ไมใชคําพูดหรืออวัจนภาษาเชนสัญลักษณสัญญาณหรืออากัปกิริยาตางๆการย้ิมการขมวดค้ิวการโบก
มือเปนตน (Hoveland. 1953) การส่ือสารหมายถึงการถายทอดสารดวยภาษาพูดภาษาเขียนที่ชัดแจงและแสดง
เจตนารมณรวมถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลตอกันในดานการส่ือความหมาย (Ruesch; & Bateson.2008) 
ความสําคัญของการส่ือสารที่มีตอมนุษย 5 ประการคือ 1) ความสําคัญตอความเปนสังคมเพราะการส่ือสารทําใหเกิด
ความเขาใจและทําความตกลงกันไดมีการติดตอส่ือสารเพื่อสรางระเบียบของสังคมใหเปนที่ยอมรับระหวางสมาชิก
ทั้งนี้เพื่อจะไดอยูรวมกันอยางสงบสุขเปนสังคม 2) ความสําคัญตอชีวิตประจําวันคือการส่ือสารสวนบุคคล 3) 
ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทําใหตองอาศัยการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 4) ความสําคัญตอการปกครองดวยความสามารถในการคิดวิเคราะหความตองการของ
ผูบริหารที่สงสารถึงพนักงานใหเปนไปอยางราบร่ืน(Sheetram.com.) 
 บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมและเปนบริษัทมหาชนโดย
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการบินใหการบริการขนสงผูโดยสาร
สินคาพัสดุภัณฑและไปรษณียภัณฑไปยังเมืองตางๆทั่วโลกทั้งแบบเที่ยวบินประจําเที่ยวบินเชาเหมาลํา โดยมีรายได
จากการขนสงผูโดยสารและสินคารอยละ 95 (thaiairways.com.) ในสวนการใหบริการผูโดยสารหัวใจสําคัญคือ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินซ่ึงเปนบุคคลที่ทําหนาที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารบนเคร่ืองบินและ

9 8 8



การประชุมวิชาการระดับชาต“ิการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

คุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานตอนรับคือเปนผูมีใจรักในงานใหบริการพรอมที่จะใหบริการแกผูโดยสารดวยความ
สุภาพออนโยนเปนมิตรและมีความอดทนตอปญหาตางๆ(thaiairways.com.)การปฏิบัติงานบนเคร่ืองบินเปนการ
ปฏิบัติงานในสภาวะที่จํากัดทั้งในดานเวลาพื้นที่การทํางานการใหบริการขามวัฒนธรรมซ่ึงปจจัยดังกลาวอาจสงผล
ตอการควบคุมอารมณและทักษะการส่ือสารของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินไดดังนั้นจากการประชุมกอนขึ้นบินทุก
คร้ังพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินจะไดรับคําเตือนในปญหาที่ควรระวังคือทักษะการส่ือสารขามวัฒนธรรม 
 จากความสําคัญดังกลาวเปนเหตุทําใหผูวิจัยสังเคราะหสรุปไดวาความสําคัญของการส่ือสารคือการรับรู
ในการส่ือความหมายของผูรับสารผานส่ือหรือชองทางจากพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินและสืบเนื่องมาจากระดับ
ความแตกตางในวัฒนธรรมทักษะความสามารถในความเขาใจทักษะการรับรูการตีความที่แตกตางกันของบุคคลจึง
กอใหเกิดเหตุอันเปนขอสงสัยในสารที่สงผานส่ือกอใหเกิดปญหาที่ไรความจําเปนที่อาจขยายตัวเปนความขัดแยงได
จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจทําการวิจัยเร่ืองทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินโดยเนนศึกษาเก่ียวกับสภาพทักษะการส่ือสารดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาดานการส่ือสาร
แบบสองทางดานการเลือกชองทางและส่ือดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารเพื่อสังเคราะหขอดี
ขอดอยนํามาใชเปนแนวทางในการสรางทักษะการส่ือสารเพื่อแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินอยางย่ังยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาดานการส่ือสารแบบสองทางดานการเลือกชองทางและส่ือดานการประเมิน
ความสามารถรับสารของผูโดยสาร 
 2. เพื่อคนหาแนวทางในการปรับปรุงทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การสรางกรอบแนวคิดการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยยึดทฤษฎีการส่ือสารตามแนวคิดของก่ิงกาญจนวรนิทัศน 
(2556) โดยนํามากําหนดเปนประเด็นหลักในการศึกษาคือการส่ือสารแบบเผชิญหนาการส่ือสารแบบสองทางการ
เลือกชองทางและส่ือการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารโดยกําหนดตัวแปรของการศึกษาดังตอไปนี ้
 ตัวแปรตน 
  ปจจัยสวนบุคคล 
   1. เพศ 
   2. อายุ 
   3. สถานภาพ 
   4. ระดับการศึกษา 
   5. ประสบการณทางาน 
   6. ระดับเงินเดือน 
 ตัวแปรตาม 
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 ทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
   1. ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนา 
   2. ดานการส่ือสารแบบสองทาง 
   3. ดานการเลือกชองทางและส่ือ 
   4. ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสาร 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ทักษะหมายถึงระดับความสามารถในการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
ในดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาดานการส่ือสารแบบสองทางดานการเลือกชองทางและส่ือและดานการประเมิน
ความสามารถรับสารของผูโดยสาร 
 การส่ือสารหมายถึงการสงสารจากพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินถึงผูโดยสารผานส่ือหรือชองทาง
กระบวนการส่ือสารประกอบดวยการส่ือสารแบบเผชิญหนาไดแกการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อการตัดสินใจการ
ส่ือสารแบบสองทางไดแกการทําการพูดคุยตอบขอซักถามแลกเปล่ียนความคิดระหวางผูสงสารกับผูรับสารการเลือก
ชองทางและส่ือคือการเลือกใชชองทางและส่ือที่เหมาะสมกับชวงเวลาของผูสงสารและผูรับสารและการประเมิน
ความสามารถรับสารของผูโดยสารคือการคนหาผลตอบรับความเขาใจของผลการส่ือสารที่เกิดจากการส่ือสารที่ใช
ภาษาพูดและการส่ือสารที่ไมใชภาษาพูด 
 การแกปญหาระหวางปฏิบัติงานหมายถึงการจัดการความขัดแยงในประเด็นการไมไดรับการตอบสนอง
ความตองการกอใหเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินปญหาที่สําคัญระหวางการ
ปฏิบัติงานคือการตอบสนองความตองการของผูโดยสารทั้งในเร่ืองการใหบริการประเภทอาหารเคร่ืองด่ืมการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตนของผูโดยสารเพื่อความปลอดภัยบนเคร่ืองบินการเตรียมความพรอมของหองน้ําในชวงเรงดวน
ความสามารถในการแกไขระบบบันเทิงบนเคร่ืองบินและการเขมงวดในกฎการบินเพื่อความปลอดภัยดังนั้นแนว
ทางการแกปญหากรณีความขัดแยงที่เหมาะสมไดแกการใชวิธีการโนมนาวเปาหมายการบริการที่เหนือกวาทักษะการ
ส่ือสารสวนบุคคลเทคนิคการเจรจาตอรองและการใชหัวหนาพนักงานมาทาหนาที่คนกลางในบางกรณีเปนตน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางคือพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) 
จํานวน 6,350 คน (ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน. Nov03. 2015) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ตารางการหาขนาดของกลุมตัวอยางอยางงายของ Robert V. Krejcie; &Earyle W. Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 362 คนดานเทคนิคการสุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมตัวอยางที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปนวิธีการแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามโดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอนคือตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของ
ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาประสบการณทางานและระดับเงินเดือนตอนที่2 
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ขอมูลเก่ียวกับทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินแบงออกเปน 4 
สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนา 
  สวนที่ 2 ดานการส่ือสารแบบสองทาง 
  สวนที่ 3 ดานการเลือกชองทางและส่ือ 
  สวนที่ 4 ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสาร 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การตรวจแบบสอบถามดวยคาดัชนีความสอดคลองพบวาคา IOC ไดเทากับ 0.90 และทําการหา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางเปาหมายจํานวน 30 คนพบวาระดับคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.940 
แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันสูง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินกลุมตัวอยางจํานวน 362 คน 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับทักษะการส่ือสารเพื่อการ
แกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาดานการส่ือสารแบบ
สองทางดานการเลือกชองทางและส่ือดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  3. ดeเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินโดยนําใส
ลงในกลองเอกสารสวนบุคคลและรวบรวมเก็บคืนจนครบจํานวน 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินพบวาพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินสวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 82.00 มีอายุระหวาง 41-50 ปรอยละ 58.80 มีสถานภาพสมรสรอยละ 61.60 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีรอยละ 88.10 มีประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ปรอยละ 39.80 และมีเงินเดือนมากกวา40,000 
บาทรอยละ 60.20 มากที่สุด 
  ตอนที ่2 ทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
   2.1 ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาในภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 3.79) จําแนกรายดาน
พบวาทักษะการใหความชวยเหลือผูโดยสารในการแกปญหาการนั่งผิดที่อยูในระดับมาก( Χ = 4.08) เปนลําดับที่ 1
และทักษะการใหคําอธิบายการปฏิบัติตนของผูโดยสารระหวางเดินทางโดยเคร่ืองบินเชนการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนตนอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 3.36) เปนลําดับสุดทาย 
   2.2 ดานการส่ือสารแบบสองทางในภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 3.91) จําแนกรายดานพบวา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางปฏิบัติหนาที่บนเคร่ืองบินอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.24) เปน
ลําดับที ่1และทักษะการเตือนผูโดยสารในกรณีภาวะวิกฤตอยูในระดับมาก ( Χ = 3.64) เปนลําดับสุดทาย 
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   2.3 ดานการเลือกชองทางและส่ือในภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 3.91) จําแนกรายดานพบวา
ทักษะการใชส่ือขอความในการส่ือสารกับผูโดยสารอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.22)เปนลําดับที่ 1และทักษะการใช
บรรยากาศระหวางปฏิบัติการบินเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดจากพฤติกรรมผูโดยสารอยูในระดับมาก ( Χ = 
3.63) และทักษะการแสดงสัญลักษณทางกายเพื่อการเตือนผูโดยสารในการปฏิบัติตนระหวางเดินทางโดยเคร่ืองบิน
อยูในระดับมาก ( Χ = 3.63) เปนลําดับสุดทายเทาๆกัน 
   2.4 ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารในภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 4.00) 
จําแนกรายดานพบวาทักษะการประเมินความเขาใจในการรับรูภาษาของผูโดยสารเพื่อการเลือกภาษาในการส่ือสาร
อยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.10) เปนลําดับที่ 1และทักษะการประเมินความสามารถในการใชอุปกรณบันเทิงบน
เคร่ืองบินอยูในระดับมาก ( Χ = 3.86) เปนลําดับสุดทาย 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินคร้ังนี้
ผูวิจัยทําการอภิปรายผลดวยวิธีการหางานวิจัยที่เก่ียวของมาสนับสนุนผลการคนพบในแตละประเด็นและทําการ
สังเคราะหความคิดเห็นสรุปเพื่อสรางเปนขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาดังนี้ 
  ดานการส่ือสารแบบเผชิญหนาพบวาพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีทัศนคติเก่ียวกับทักษะการให
ความชวยเหลือผูโดยสารในการแกปญหาการนั่งผิดที่อยูในระดับมากและทักษะการใหคําอธิบายการปฏิบัติตนของ
ผูโดยสารระหวางเดินทางโดยเคร่ืองบินเชนการใชเคร่ืองมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนตนอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับแนวคิดของอาทิตยนาคีรักษ (2555) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบจําลองภาวะผูนากัปตันของกัปตัน
บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) พบวาองคประกอบเชิงยืนยันทุกองคประกอบสําคัญของภาวะผูนํา ไดแกความ
เช่ือม่ันในตนเองการมีประสบการณทักษะการแกปญหาและเทคนิคการส่ือสารการประสานงานกลาวคือ
ความสามารถในการส่ือสารกับผูโดยสารนั้นเปนชวงเวลาสําคัญดังนั้นเพื่อความเรียบรอยและความสําเร็จของการ
บริการพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินจําเปนตองมีความเปนภาวะผูนําในการตัดสินใจในชวงเวลาและเหตุการณนั้น
เพื่อสรางความประทับใจและอํานวยความสะดวกปลอดภัยแกผูโดยสารดวยการมีภาวะผูนําที่แฝงในตัวบุคคลเพื่อ
การแกปญหาเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากผูโดยสาร 
  ดานการส่ือสารแบบสองทางพบวาพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีทัศนคติเก่ียวกับทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางปฏิบัติหนาที่บนเคร่ืองบินอยูในระดับมากที่สุดและทักษะการเตือนผูโดยสารใน
กรณีภาวะวิกฤตอยูในระดับมากสอดคลองกับแนวคิดของอาทิตยนาคีรักษ (2555) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
แบบจําลองภาวะผูนํากัปตันของกัปตันบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) พบวาองคประกอบเชิงยืนยันทุก
องคประกอบสําคัญของภาวะผูนํา ไดแกความเช่ือม่ันในตนเองการมีประสบการณทักษะการแกปญหาและเทคนิค
การส่ือสารการประสานงานกลาวคือการส่ือสารแบบสองทางคือส่ิงที่พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตองพบและส่ิงที่
ชวยใหเกิดความราบร่ืนของการปฏิบัติหนาที่ไดคือการมีความเช่ือม่ันในตนเองการมีประสบการณทักษะการ
แกปญหาและเทคนิคการส่ือสารการประสานงานที่ดีอันเปนผลที่ไดรับมาจากการฝกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
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  ดานการเลือกชองทางและส่ือพบวาพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีทัศนคติเก่ียวกับทักษะการใชส่ือ
ขอความในการส่ือสารกับผูโดยสารอยูในระดับมากที่สุดและทักษะการใชบรรยากาศระหวางปฏิบัติการบินเพื่อการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดจากพฤติกรรมผูโดยสารกับทักษะการแสดงสัญญาลักษณทางกายเพื่อการเตือนผูโดยสาร
ในการปฏิบัติตนระหวางเดินทางโดยเคร่ืองบินอยูในระดับมากสอดคลองกับผลวิจัยของพันธิวาชูศรีโสม (2556) ที่
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการส่ือสารและความพึงพอใจในการส่ือสารของขาราชการทหารกรมทหารส่ือสารพบวา
พฤติกรรมการส่ือสารที่สําคัญคือการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาถึงผูใตบังคับบัญชาระหวางผูใตบังคับบัญชากับ
ผูบังคับบัญชาระหวางเพื่อนรวมงานและระหวางหนวยงานสวนชองทางการส่ือสารที่ใชมากที่สุดคือโทรศัพทสวนดาน
ความพึงพอใจในการส่ือสารคือความเพียงพอของขาวสารกลาวคือการเลือกชองทางการส่ือสารระหวางการใหบริการ
ของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินคือการใชภาษากายที่แสดงออกจากกริยาทาทางเชิงสัญญาลักษณเพื่อการ
ใหบริการที่สรางความเปนมิตรเนื่องจากเปนการใหบริการกับผูโดยสารที่แตกตางกันทั้งเพศวัยและสถานะงานของ
ผูโดยสารเชนเดียวกับความสําคัญของพฤติกรรมการส่ือสารเพื่อความพึงพอใจในภาพรวมดังกลาว 
  ดานการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสารพบวาพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีทัศนคติ
เก่ียวกับทักษะการประเมินความเขาใจในการรับรูภาษาของผูโดยสารเพื่อการเลือกภาษาในการส่ือสารอยูในระดับ
มากที่สุดและทักษะการประเมินความสามารถในการใชอุปกรณบันเทิงบนเคร่ืองบินอยูในระดับสอดคลองกับผลวิจัย
ของประนอมสุขสวัสด์ิ (2556) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบสมรรถนะดานการติดตอส่ือสารของผูนําใน
องคการของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอมพบวา 1) สภาพและปญหาดานการติดตอส่ือสารของผูนํา
ในองคการที่มีสภาพและปญหามากคือความสามารถดานการติดตอส่ือสารและ2) องคประกอบสมรรถนะดานการ
ติดตอส่ือสารของผูนาในองคการมี 3 ดานคือความสามารถหลักความสามารถดานการจัดการและความสามารถดาน
การส่ือสารองคการกลาวคือพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินเม่ือเขาทําหนาที่การใหบริการบนเคร่ืองบินจึงเปล่ียนสภาพ
เปนตัวแทนการใหบริการของบริษัทในทันทีและส่ิงสําคัญคือการจัดการตอบสนองใหความชวยเหลือดูแลความ
สะดวกและปลอดภัยดวยทักษะการประเมินความตองการการรองขอความชวยเหลือจากผูโดยสารใหสอดคลองกับ
ชวงจังหวะที่ถูกตองตามความตองการนั้นๆคือความสามารถในการส่ือสารที่สําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองทักษะการส่ือสารเพื่อการแกปญหาระหวางปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
คร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหผูบริหารฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุงดังนี้ 
   1. ควรกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนการใหคําอธิบายการปฏิบัติตนของผูโดยสารระหวาง
เดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินดานการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา 
   2. ควรกําหนดขั้นตอนการเตือนผูโดยสารในกรณีภาวะวิกฤตเปนขั้นตอนมาตรฐานเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินดานการส่ือสารแบบสองทาง 
   3. ควรกําหนดขั้นตอนการใชบรรยากาศระหวางปฏิบัติการบินเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิด
จากพฤติกรรมผูโดยสารและทักษะการแสดงสัญญาลักษณทางกายเพื่อการเตือนผูโดยสารในการปฏิบัติตนระหวาง
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เดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินดานการเลือกชองทาง
และส่ือ 
   4. ควรกําหนดหัวขอการประเมินความสามารถในการใชอุปกรณบันเทิงบนเคร่ืองบินของ
ผูโดยสารเพื่อเปนขอสังเกตสําหรับพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินใชในการประเมินความสามารถรับสารของผูโดยสาร
ระหวางการใหคําแนะนําชวยเหลือหรือตอบสนองความตองการ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ผูที่มีความสนใจทําการวิจัยหรือผลงานวิชาการควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองตอไปนี ้
   1. ทักษะการควบคุมสถานการณการใหบริการ 
   2. ทักษะการวิเคราะหปญหาและการใหคําแนะนําเพื่อลดความขัดแยงระหวางการปฏิบัติงาน 
   3. การควบคุมอารมณดวยหลักพรหมวิหาร 4 
   4. การฝกปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูโดยสารเพื่อการแกปญหาเฉพาะหนาที่เ กิดจาก
พฤติกรรมผูโดยสาร 
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NBUS109: การใชสถานการณจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ชั้นปท่ี 3 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
USING REAL SITUATION TO IMPROVE COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS 
GRADE 3 COMMUNICATION ARTS OF MANAGEMENT SCIENCES, YALA RAJABHAT 
UNIVERSITY 
 
แวอาซีซะห  ดาหะยี 1   นาซือรี  เตะกาแซ 2   มารศรี  ดาหะยี 3   และฮาซัน  ยีมะแซ 4 
1-4 อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การใชสถานการณจริงเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ช้ันปที่ 3 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความต่ืนเตนนอยลง มีความพรอมและสนใจ
มากขึ้น จึงสงผลใหมีพัฒนาการออกเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ และสระ ดีขึ้น ออกเสียง ร กับ ล ตรงมากขึ้น มีการ
เวนวรรคประโยค จังหวะตะกุกตะกักนอยลง ยังมีเสียงลมหายใจและลมพนผานไมโครโฟนในบางราย น้ําเสียงแจมใส  
แตบางรายน้ําเสียงแหบแหง และขึ้นจมูก อานผิดคําหรือตูคําอยูบาง และมีผลคะแนนการทดสอบดีขึ้นกวาการ
ทดสอบทักษะการอานในหองเรียน ทั้งนี้เพราะการทดสอบทักษะการอานโดยใชสถานการณจริงไมมีผูฟงที่อยูตรงหนา
มีเพียงผูสอนที่นั่งดําเนินรายการใหเทานัน้ จึงทําใหนักศึกษาประหมานอยลง เนื้อหาที่อานเปนเนื้อหาเดิมที่นักศึกษา
ใชทดสอบมาแลวในหองเรียน นักศึกษามีเวลาไดฝกทักษะการอานมาลวงหนาจึงทําใหมีความพรอมมากกวา และ
ประการสุดทายนักศึกษาสวนใหญมีความกระตือรือรนและต้ังใจ สังเกตไดจากรองรอยการทําสัญลักษณ การเวน
วรรคของเนื้อหาที่เตรียมมาอาน 
 
คําสําคัญ: การใชสถานการณจริง, ทักษะการส่ือสาร, นักศึกษานิเทศศาสตร 
 
Abstract 
 Using real situation to improve communication skills of 3rd year communication arts students at 
Yala Rajabhat University. The study showed students are less nervous, enthusiastic and more involved in 
the activities, as a result the lexical tones, consonant and vowel had improved drastically. The diphthong 
or the pronunciation of R and L sounds are more accurate, speech spacing correctly, stammer are less. 
However, they are some breathing sounds through microphone. Mostly sound very clear but still husky 
and misread at some points. The test score improved compared to reading test in class, this was due to 
they were no audience except the lecturer in the studio and hence students are less nervous. Students 
used the same content that were used in the class, they have more time to practice beforehand therefore 
they are fairly prepared. Finally, students are quite enthusiastic observably from the note they are reading 
contains some symbols for accuracy assurance.  
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Keyword: Using real situations. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือสําคัญที่มนุษยใชสําหรับการดําเนินชีวิต ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต เพราะ
มนุษยเปนสัตวสังคม (social animal) อยูรวมกันเปนกลุมเปนหมูเหลา มีการติดตอสัมพันธกันและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน มีปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) มีกระบวนการสังคมประกิต (socialization) หรือกระบวนการ
เรียนรูและถายทอดความรูความคิดและภูมิปญญาทางสังคม จากบุคคลหรือกลุมคนหนึ่งไปสูอีกบุคคลหรือกลุมคน
หนึ่ง เพื่อใหไดรับรูเร่ืองราวที่เกิดขึ้น เกิดความคิดความเขาใจรวมกัน และนําไปสูการปฏิบัติหรือการตอบสนองตอกัน
ในทิศทางที่พึงประสงคตอไป  ซ่ึงในการถายทอดเร่ืองราวตางๆ ดังกลาวใหรับรูกันนั้นมนุษยตองอาศัยการส่ือสารเปน
สําคัญ และเคร่ืองมือที่มนุษยใชสําหรับการส่ือสารระหวางกันมาทุกยุคทุกสมัยคือภาษา ทั้งที่เปนวัจนภาษา (verbal 
language) และอวัจนภาษา (non–verbal language) ผสมผสานกับเทคนิควิธีและเทคโนโลยีตางๆ ในการส่ือสารที่มี
วิวัฒนาการมาตามลําดับ จนกลายเปนศาสตรสาขาหนึ่ง ที่เรียกวา “นิเทศศาสตร” ซ่ึงเปนศาสตรที่วาดวยกฎเกณฑ
และศิลปะในการส่ือสารระหวางกันของมนุษย  เพื่อถายทอดความรูความคิดใหเกิดความเขาใจรวมกัน และเพื่อโนม
นาวชักจูงใหเกิดการตอบสนองหรือพฤติกรรมในทิศทางที่พึงประสงค (แวอาซีซะห ดาหะยี. 2556)  
 ลักษณะสําคัญของการส่ือสาร แวอาซีซะห ดาหะยี (2553) สรุปดังนี้ 
  1. การส่ือสาร เปนพฤติกรรมการติดตอกันของมนุษย โดยใชภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษา
สัญลักษณเปนส่ือ 
  2. การส่ือสาร เปนกระบวนการถายทอดสารจากผูสงสารผานชองทางตาง ๆ ไปใหผูรับสารไดรับรู 
อาจจะเปนการส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทาง หรือการส่ือสารหลายทางก็ได  
  3. การส่ือสาร เปนปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ที่ทําใหเกิดความสัมพันธและเกิด
ความเขาใจรวมกันของคนในสังคม การส่ือสารที่ดีคือการส่ือสารที่กอใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันและเกิดความ
รวมมือกัน 
  4. การส่ือสาร เปนสวนหนึ่งของชีวิต และเปนทักษะชีวิตที่ทุกคนตองเรียนรู เพราะทุกคนตองอยูรวม
และติดตอสัมพันธกับผูอื่นในสังคม จึงตองใชทักษะในการส่ือสารตลอดเวลา ทั้งการส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสาร
ระหวางบุคคล การส่ือสารภายในกลุม การส่ือสารระหวางกลุมหรือระหวางองคกร 
  5. การส่ือสาร เปนศิลปศาสตร ที่ผูสงสารและผูรับสารที่เปนคูส่ือสารตองใชทั้งศาสตรและศิลปะใน
การถายทอดสารระหวางกัน 
 ในกระบวนการส่ือสารจะประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับ
สาร ประสิทธิภาพในการส่ือสารจึงขึ้นอยูกับคุณภาพขององคประกอบหลักทั้ง 4 ประการดังกลาว ในองคประกอบของ
การส่ือสารแตละตัวจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวติดอยู  ซ่ึงจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการส่ือสารไปในตัว
ดวย นอกจากนั้นประสิทธิภาพในการส่ือสารยังขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมภายนอกอื่นๆ คือ สภาพบรรยากาศและ
สถานการณระหวางการส่ือสารอีกดวย อาจจะเขียนเปนแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ในกระบวนการส่ือสารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการส่ือสารไดโดยสรุป ดังนี้ 
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการส่ือสารประกอบดวย 
  1. ผูสงสาร ผูสงสารเปนองคประกอบแรกในกระบวนการส่ือสารในฐานะผูถายทอดสารที่ทําใหมีการ
ส่ือสารเกิดขึ้น ดังนั้นผูสงสารจําเปนตองมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ทักษะในการส่ือสารคือ การพูด การอาน การฟง 
และการเขียน ทัศนคติ ความรู สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม และสภาพทางกายของผูสงสาร  
  2. สาร สารคือเนื้อหาสาระที่ผูสงสารส่ือไปใหผูรับสารไดรับรูทางหู ตา จมูก ล้ิน หรือผิวกายใน
รูปแบบของรหัสสารหรือส่ือภาษา ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทางหรือสัญลักษณตางๆ ซ่ึงปจจัยที่มีสวน
กําหนดประสิทธิภาพของสารมี 3 ประการ คือ เนื้อหาสาร รหัสสาร และรูปแบบการจัดการ 
  3. ส่ือ ส่ือเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการส่ือสารที่ทําหนาที่เปนเคร่ืองมือหรือชองทางในการ
สงสาร เช่ือมผูสงสารกับผูรับสารเขาดวยกัน ดังนั้นผูสงสารจึงตองรูจักเลือกใชส่ือใหเหมาะสมและสัมพันธกับสาร 
ผูรับสาร และตัวผูสงสารเอง 
  4. ผูรับสาร ผูรับสารเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผูรับขอมูลขาวสารจากผูสงสาร โดยผูรับสารจะ
เปนผูถอดรหัส หรือแปลรหัสสารที่ผูสงสารส่ือสารมาในรูปแบบภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทางหรือภาษา
สัญลักษณตางๆ ดังนั้นผูรับสารจําเปนตองมีคุณสมบัติ 5 ประการเหมือนกับผูสงสาร คือ ทักษะในการส่ือสารคือ การ
พูด การอาน การฟง และการเขียน ทัศนคติ ความรู สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม  และสภาพทางกายของผูรับ
สาร 
  5. บรรยากาศและสถานการณแวดลอมทางการส่ือสาร เปนปจจัยประกอบภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
การส่ือสาร นอกเหนือจากปจจัยที่อยูในตัวของผูสงสาร สาร ส่ือและผูรับสาร ไดแก ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ส่ิงแวดลอมทางสังคม ส่ิงแวดลอมทางเหตุการณการส่ือสารที่ผานมา ส่ิงแวดลอมทางจิตวิทยา และส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม เปนตน 
 จากปจจัยขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการส่ือสารมีทั้งปจจัยที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของผูสงสาร คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูรับสาร คุณสมบัติเฉพาะตัวของสาร คุณสมบัติเฉพาะตัวของส่ือที่เปนพาหนะ
ถายทอดสาร และปจจัยแวดลอมที่เปนบริบทหรือสภาพแวดลอมในขณะส่ือสาร ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ส่ือสารจึงตองพัฒนาปจจัยตางๆ ดังกลาวซ่ึงมีอิทธิพลตอการส่ือสาร รวมทั้งผูส่ือสารเรียนรูที่จะใชปจจัยเหลานี้ให
ถูกตองเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อชุมชน 
มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูดานการส่ือสารไปพัฒนาทักษะการใชภาษาทั้ง 4 ดานคือ การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน และพัฒนาความรูดานเทคนิคการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนเพื่อชุมชนไปประยุกตใชในวิชาชีพนเิทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการส่ือสารประกอบดวยทักษะ
ในการคิด การฟง การอาน การพูด และการเขียน (แวอาซีซะห ดาหะยี. 2556: 50-51) ซ่ึงเปนปจจัยดานคุณสมบัติที่
จําเปนของผูที่ทําหนาที่ส่ือสาร และเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย สอดคลองกับ แวอาซีซะห ดาหะยี 
(2553) การส่ือสารมีความสําคัญเสมือนเคร่ืองมือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกร ถายทอดขอมูล
ขาวสาร ความรู เร่ืองราวทางวัฒนธรรม ตลอดจนความรูสึกนึกคิดที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาอยางเปนรูปธรรม 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสาขาที่เนนการทํางานดาน
การส่ือสารมวลชนในบทบาทของการเปนพิธีกร ผูส่ือขาว นักประชาสัมพันธ ซ่ึงจําเปนจะตองมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาไทยเปนอยางดี ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ผูสอนไดมีการฝกทักษะการส่ือสารและมอบหมาย
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งานการส่ือสารโดยผานบทบาทสมมุติของผูเรียนโดยนําเสนอในหองเรียน พบวา นักศึกษายังขาดทักษะในการส่ือสาร
ภาษาไทย  และใหความสนใจที่จะฝกทักษะการส่ือสารนอยลง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่ไมม่ันใจในการนําเสนองาน
ที่ไดรับมอบหมาย ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบสอนรายวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เพื่อชุมชน จึงสนใจที่จะใชสถานการณจริงเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยเนนการอานผานส่ือวิทยุกระจายเสียง และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ไดทําการฝกทักษะการอานในสถานการณจริงวามีความแตกตางกันหรือไม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของกับการฝกทักษะการส่ือสาร  แบบฝกการ
อานหลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย ซ่ึง
ผูวิจัยไดออกแบบเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสังเกต แบบประเมินทักษะการอาน และแบบสัมภาษณความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ  
 การรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี ้
   1. ขอความรวมมือจากนักศึกษาในการทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบการใชสถานการณ
จริงเนนการปฏิบัติจริง รวมทั้งการทดสอบ 
   2. ผูวิจัยประเมินจากการสนทนาเปนรายบุคคลกับนักศึกษา โดยการสุมตัวอยางจากนักศึกษา 
24 คน 
   3. ผูวิจัยประเมินจากการสังเกตโดยใหนักศึกษาออกมานําเสนองานหนาหองเปนรายบุคคล 
เปนภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อผูวิจัยจะไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับทักษะการใชภาษาไทยของนักศึกษา  
   4. ผูวิจัยประเมินจากการบันทึกเสียง ใหนักศึกษาบันทึกเสียงการแนะนําตนเอง โดยใหนักศึกษา
ไปใชหองบันทึกเสียงของคณะ 
   5. ผูวิจัยประเมินจากการทดสอบทักษะการอานในหองเรียน โดยที่ผูวิจัยกําหนดประเด็นการ
ทดสอบทักษะการอานเปนประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต  และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอม
ลวงหนากอนมาทดสอบทักษะอานในสัปดาหถัดไปในคาบเรียน 
   6. ผูวิจัยประเมินจากการใชสถานการณจริงทดสอบทักษะการอาน คือ ผูวิจัยมอบหมายงานให
นักศึกษาไปอานออกเสียงและรวมดําเนินรายการวิทยุกับผูวิจัย ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยเนนเร่ืองแหลงทองเที่ยวในชายแดนใตโดยขอมูลที่มานําเสนอผานส่ือวิทยุกระจายเสียงใหมีความยาว
ประมาณ 1 หนากระดาษ A 4 
   7. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบการใชสถานการณจริง 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหจากการสนทนาเปนรายบุคคลกับนักศึกษา การสังเกตโดยใหนักศึกษาแนะนํา
ตนเอง และแบบประเมินทักษะการอาน 5 ดาน โดยแตละดานจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ดานอักขรวิธี 2 คะแนน  

998



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   1.1 การออกเสียง ร และ ล 
   1.2 การออกเสียงควบกลํ้า 
   1.3 การออกเสียงพยัญชนะ 
   1.4 การออกเสียงสระ 
  2. ดานความชัดเจน 2 คะแนน  
   2.1 การออกเสียงคํา 
   2.2 เสียงสอดแทรก 
  3. ดานลีลาการนําเสนอ 2 คะแนน  
   3.1 วรรคตอน 
   3.2 จังหวะ 
   3.3 ความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  4. ดานความถูกตอง 2 คะแนน 
   4.1 ความถูกตองตามหลักเกณฑ 
   4.2 ความถูกตองตามบท  
  5. ดานเสียง 2 คะแนน  
   5.1 ลักษณะ/คุณภาพ 
   5.2 ระดับเสียง/การเปลงเสียง 
  ซ่ึงผลการประเมินทั้ง 5 ดานมีคะแนนรวม 10 คะแนน 
 สวนที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา ซ่ึงผูวิจัยได
สัมภาษณเปนรายบุคคล 
 
ผลการวิเคราะห 
 การสนทนาเปนรายบุคคล หลังจากผูวิจัยใหเนื้อหาและทําความเขาใจในเนื้อหาแกนักศึกษา เปดโอกาสให
นักศึกษาไดแลกเปล่ียนในประเด็นการส่ือสารโดยเนนทักษะการอาน และไดมอบหมายงานใหทําในหองเรียน ผูวิจัย
จึงเขาไปสนทนาในประเ ด็นเนื้อหาในรายวิชา และการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อชุมชนกับนักศึกษาโดยการสุมในขณะที่นักศึกษาไมไดเตรียมความพรอมเพื่อ
เก็บขอมูลและสภาพการณการใชภาษาไทยของนักศึกษา ผลการสนทนาพบวา นักศึกษาสวนใหญไมต่ืนเตน มีการ
โตตอบอยางเปนกันเอง บางรายมีขอเสนอแนะใหผูวิจัย ทําใหบรรยากาศสนุกสนานไมเครียด และการใชภาษาไทย
ของนกัศึกษานั้นสวนใหญส่ือสารไดดี แตจะมีบางรายที่ถามคําตอบคําไมคอยกลาที่จะส่ือสารดวยกลับกมหนากมตา
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย จากประเด็นนี้จึงทําใหผูวิจัยมอบงานแนะนําตนเองเปนรายบุคคลโดยไมใหนักศึกษาเตรียม
ความพรอมลวงหนา 
 การสังเกต ผูวิจัยใหนักศึกษาออกมาแนะนําตนเองทั้ง 24 คนหนาช้ันเปนภาษาไทย โดยที่นักศึกษาไมรู
และไมมีการเตรียมตัวลวงหนา ผลการสังเกตพบวา ดานพฤติกรรมการแสดงออกตอกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญ
ต่ืนเตน โวยวายเล็กนอย ลาชาในการนําเสนองาน เสียงหนักเบาไมสมํ่าเสมอ ลําดับการนําเสนอเนื้อหากอนหลังไม
คอยเรียบรอย บางรายมีสําเนียงเพี้ยนเปนภาษามลายูถ่ินและเสียงเออ-อาเปนระยะๆ ของการหยุด 
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 การบันทึกเสียง ผูวิจัยใหนักศึกษาบันทึกเสียงการแนะนําตนเอง ความยาว 2-3 นาที โดยนักศึกษาสามารถ
เพิ่มเนื้อหาอะไรก็ไดที่บงบอกถึงความเปนตัวเองใหมากที่สุดทั้งนี้เพื่อใหผูวิจัยจดจํานักศึกษา นักศึกษาสามารถใช
หองบันทึกเสียงช้ัน 4 ของคณะ หรือที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือนักศึกษาจะใชสมารท
โฟนสวนตัวและบันทึกเสียงที่บานพักของตนเองก็ได โดยผูวิจัยใหเวลาในการบันทึกเสียง 1 สัปดาห แตมีขอแมวา
ผลงานอยูในเกณฑดีเสียงดังฟงชัดโดยเฉพาะน้ําเสียง ผลการบันทึกเสียงพบวา การใชวิธีการบันทึกเสียงแนะนํา
ตนเองนักศึกษาสวนใหญมีความต้ังใจผลิตช้ินงานตามสไตลของตนเอง สวนใหญน้ําเสียงอยูในเกณฑดี แตการออก
เสียงภาษาไทยยังมีความเพี้ยนอยูในบางราย 
 การทดสอบทักษะการอานในหองเรียน โดยใชเคร่ืองขยายเสียงและผูวิจัยกําหนดประเด็นการทดสอบ
ทักษะการอานเปนประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมลวงหนา
กอนมาทดสอบทักษะอานในสัปดาหถัดไปในคาบเรียน ผลการทดสอบทักษะการอานในหองเรียนพบวา นักศึกษา
สวนใหญต่ืนเตนออกเสียงวรรณยุกต พยัญชนะและสระไมตรง ออกเสียง ร กับ ล ไมตรง ไมมีการเวนวรรค จังหวะ
ตะกุกตะกัก มีเสียงลมหายใจและลมพนผานไมโคโฟน น้ําเสียงส่ัน ขึ้นจมูก บางรายหยุดผิดที่และอานผิดคําหรือตูคํา 
และมีผลคะแนนทดสอบสูงสุดอยูที่ 6 จํานวน 1 ราย คะแนน 5 จํานวน 4 ราย คะแนน 4 จํานวน 5 ราย คะแนน 3 
จํานวน 10 ราย และตํ่าสุดที่ 2 จํานวน 4 ราย จากคะแนนเต็ม 10 
 การใชสถานการณจริงทดสอบการอาน ผูวิจัยมอบหมายงานใหนักศึกษาไปอานออกเสียงและรวมดําเนิน
รายการวิทยุกับผูวิจัย ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเนื้อหายังคงเก่ียวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต แตเนนเร่ืองแหลงทองเที่ยวในชายแดนใตโดยขอมูลที่มานําเสนอผานส่ือวิทยุกระจายเสียงใหมีความ
ยาวประมาณ 1 หนากระดาษ A 4 ผลการทดสอบทักษะการอานจากการใชสถานการณจริง พบวา นักศึกษาสวน
ใหญมีความต่ืนเตนนอยลง มีความพรอมและสนใจมากขึ้นจึงสงผลใหมีพัฒนาการออกเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ
และสระดีขึ้น ออกเสียง ร กับ ล ตรงมากขึ้น มีการเวนวรรคประโยค จังหวะตะกุกตะกักนอยลง ยังมีเสียงลมหายใจ
และลมพนผานไมโครโฟนในบางราย น้ําเสียงแจมใส แตบางรายน้ําเสียงแหงและขึ้นจมูก มีอานผิดคําหรือตูคําอยูบาง 
และมีผลคะแนนทดสอบสูงสุดอยูที ่8 จํานวน 2 ราย คะแนน 7 จํานวน 10 ราย คะแนน 6 จํานวน 9 ราย และตํ่าสุดที่ 
5 จํานวน 3 ราย จากคะแนนเต็ม 10  
 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบการใชสถานการณจริง พบวา เปนกิจกรรมที่ทําให
นักศึกษามีความกลา และม่ันใจที่จะอานหรือพูดออกอากาศผานส่ือวิทยุ แมวาจะมีความต่ืนเตนอยูบางแตก็สนุกได
เปล่ียนบรรยากาศจากหองเรียนมาสูสนามจริงคือ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้อยากใหอาจารยฝกทักษะการอานผานส่ือวิทยุกระจายเสียงใหกับนักศึกษาต้ังแตป 1 เพราะ
นักศึกษาจะไดมีเวลาในการฝกทักษะการส่ือสาร มีความม่ันใจกลาพูดกลาอาน และมีความชํานาญกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ และปฏิบัติงานจริง 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการสนทนาเปนรายบุคคลระหวางผูวิจัยกับนักศึกษาโดยการสุมพบวา นักศึกษาสวนใหญส่ือสารพูดคุย
เปนกันเองผสมผสานทั้งภาษาไทยและภาษาถ่ินในบางคํา บางรายเสนอแนะกิจกรรม เนื้อหาใหผูวิจัย ทําให
บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน  แตจะมีบางรายที่ถามคําตอบคําไมคอยกลาที่จะส่ือสารกมหนากมตาทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายอยางต้ังใจ จากประเด็นนี้จึงทําใหผูวิจัยออกแบบงานโดยมอบหมายงานแนะนําตนเองเปน
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รายบุคคล โดยที่นักศึกษาไมทราบลวงหนาเพื่อเปนการหาขอมูลจริงจากตัวนักศึกษา ซ่ึงเม่ือนักศึกษานําเสนอตนเอง
ผูวิจัยทําการสังเกตพบวา นักศึกษาสวนใหญต่ืนเตน โวยวายเล็กนอย ลาชาและเก่ียงในการนําเสนองาน มีน้ําเสียงใน
การนําเสนอหนักเบาไมสมํ่าเสมอ ลําดับการนําเสนอเนื้อหากอนหลังไมคอยเรียบรอย บางรายมีสําเนียงเพี้ยนเปน
ภาษามลายูถ่ิน และมีเสียงเออ-อาเปนระยะๆ ของการหยุด ซ่ึงตางจากงานบันทึกเสียงพบวา การใชวิธีการบันทึกเสียง
แนะนําตนเองนักศึกษาสวนใหญมีความต้ังใจผลิตช้ินงานตามสไตลของตนเอง สวนใหญน้ําเสียงอยูในเกณฑดี  และ
การออกเสียงเพี้ยนภาษาไทยเปนภาษามลายูถ่ินนอยลง สอดคลองกับการศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ัน
เรียนและการสงงาน ซ่ึงรายงานวาภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานแลว ไดทําการ
ทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบวา คะแนนสวนใหญอยูในระดับดี (7-8 คะแนน) รอยละ 23.07 และ 30.76 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) 
แสดงใหเห็นวาหลังจากปรับพฤติกรรมในช้ันเรียนจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ (รจนา กวางรัมย. 2554) สอดคลองกับ
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/6 โดยใชแบบฝกทักษะ พบวา นักเรียน
จํานวนหนึ่งมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นขึ้นโดยใชแบบฝกทักษะตางๆ และใชเวลาในการทํางาน
พอสมควรจึงจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้น (บุศรา  
บุญยงค. 2554) สอดคลองกับการศึกษาผลการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักการบริหารธุรกิจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิธีเรียนแบบกลุมรวมมือ พบวา หลังจากจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือ 
นักศึกษาสวนใหญคิดเปนรอยละ 82.86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนจัดการเรียนดวยวิธีดังกลาว (ชมพูนุท 
ศรีพงษ. 2557) และสอดคลองกับการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 โดยการ
เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ พบวา การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดยให
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบยอยคร้ังที ่1 มากกวา 10 คะแนน จับคูกับนักศึกษากลุมตัวอยางทําหนาที่ชวยสอน และเขา
พบอาจารยผูสอน นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่าเขาใจเนื้อหาและสามารถทําขอสอบไดดี
ขึ้น เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนใชวิธีการเรียนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนสอบยอยคร้ังที ่1 กับคร้ังที ่2 พบวา รอยละของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนแบบเพื่อชวยเพื่อนสูงกวากอนเรียน และเม่ือพิจารณาคะแนนสอบทั้ง 3 คร้ังพบวา รอยละ 
22.22 ของกลุมตัวอยางมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง (วาสนา พิทักษธรรม. 2557) 
 ผลการทดสอบทักษะการอานในหองเรียนพบวา นักศึกษาสวนใหญต่ืนเตนออกเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ
และสระไมตรง ออกเสียง ร กับ ล ไมตรง ไมมีการเวนวรรค จังหวะตะกุกตะกัก มีเสียงลมหายใจและลมพนผาน
ไมโครโฟน น้ําเสียงส่ัน ขึ้นจมูก บางรายหยุดผิดที่และอานผิดคําหรือตูคํา ซ่ึงตางจากการใชสถานการณจริงพบวา 
นักศึกษาสวนใหญมีความต่ืนเตนนอยลง มีความพรอมและสนใจมากขึ้นจึงสงผลใหมีพัฒนาการออกเสียงวรรณยุกต 
พยัญชนะและสระดีขึ้น ออกเสียง ร กับ ล ตรงมากขึ้น มีการเวนวรรคประโยค จังหวะตะกุกตะกักนอยลง ยังมีเสียงลม
หายใจและลมพนผานไมโครโฟนในบางราย น้ําเสียงแจมใส แตบางรายน้ําเสียงแหง และขึ้นจมูก มีอานผิดคําหรือตู
คําอยูบาง เม่ือนํากิจกรรมทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบพบวา นักศึกษาทดสอบทักษะการอานโดยใชสถานการณจริงมี
ผลคะแนนการทดสอบดีขึ้นกวาการทดสอบทักษะการอานในหองเรียน ทั้งนี้เพราะการทดสอบทักษะการอานโดยใช
สถานการณจริงไมมีผูฟงที่อยูตรงหนามีเพียงผูสอนที่นั่งดําเนินรายการใหเทานั้นจึงทําใหนักศึกษาประหมานอยลง 
เนื้อหาที่อานเปนเนื้อหาเดิมที่นักศึกษาใชทดสอบมาแลวในหองเรียน นักศึกษามีเวลาไดฝกทักษะการอานมาลวงหนา
จึงทําใหมีความพรอมมากกวา และประการสุดทายนักศึกษาสวนใหญมีความกระตือรือรนและต้ังใจ สังเกตไดจาก
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รองรอยการทําสัญลักษณ การเวนวรรคของเนื้อหาที่เตรียมมาอาน สอดคลองกับการศึกษาผลของการใชสถานการณ
จําลองที่มีผลตอความสามารถในการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการทํางานกลุมมากขึ้นหลังจากไดรับการ
ใชสถานการณจําลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความสามารถในการทํางานกลุมมากขึ้น
หลังจากที่ไมไดรับการใชสถานการณจําลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความสามารถในการ
ทํางานกลุมมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชสถานการณจําลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สุขสม  
สิวะอมรรัตน. 2552) และสอดคลองกับบทความวิชาการเร่ืองการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ซ่ึงเปน
กระบวนการเรียนการสอนที่ตองการใหผูเรียนรวบรวมทักษะที่มีอยูไปปฏิบัติงานที่ตองอาศัยความคิดที่ซับซอน และ
ความรูสึกที่ลึกซ้ึงเพื่อใชในการแกปญหาและการสรางสรรคงานตางๆ ที่สามารถนําไปใชไดจริงในสถานการณนอก
หองเรียน โดยเนนใหผูเรียนไดสรางความรูผานการสืบสอบทางวิชาการเก่ียวกับประเด็นหรือประสบการณการเรียนรูที่
จัดใหโดยเช่ือมโยงกับสภาพที่เปนจริงภายนอกหองเรียน (วิทวัฒน ขันติยะมาน. 2549)  
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบการใชสถานการณจริง พบวา นักศึกษา
มีความกลา มีความม่ันใจ มีความสุขและสนุกที่ไดเปล่ียนบรรยากาศจากหองเรียนมาสูสนามจริงและการใชวิธีการ
ใหมๆ ในการเรียนการสอน สอดคลองกับการศึกษาการใชกิจกรรมประกวดเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรคสําหรับ
นักศึกษาการตลาดช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวาภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจกิจกรรมการประกวดในระดับมาก ซ่ึงจําแนกเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในดานการบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาการคิดสรางสรรคในระดับมากที่สุด สวนความพอใจดานอื่นๆ นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ทั้งดานการบรรลุประสงคพัฒนาทักษะการทําผลงานการตลาด และสรางจิตสํานึกการเปนนักการตลาดมือ
อาชีพ ดานรูปแบบกิจกรรมประกวด ดานการตัดสินผลการประกวด ดานรางวัลการประกวด ดานพิธีการมอบรางวัล 
ดานระยะเวลาที่จัดกิจกรรม และดานการบูรณาการกิจกรรมประกวดกับกิจกรรมอื่น (อัปสร อีซอ. 2556) และ
สอดคลองกับการศึกษารายงานการสรางและพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนและรอยละช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ือง
อัตราสวนและรอยละช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก (ดุษฎี ชายภักตร. 2553) 
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NBUS110: การบริหารความขัดแยงตอประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษาพนักงานใน
โรงแรม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
CONFLICT MANAGEMENT ON JOB EFFICIENCY: CASE STUDY OF HOTEL’S 
EMPLOYEES IN AYUTTHAYA DISTRICT IN AYUTTHAYA 
 
มนภัทร  บุษปฤกษ 1   สุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน 2 
1 อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารความขัดแยงของบุคลากรตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกกับรูปแบบการจัดการความขัดแยงในธุรกิจโรงแรม ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงรูปแบบของการจัดการความขัดแยง 
ความขัดแยงเชิงบวก และประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม โดยมีกลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด 
400 คน โดยการใชแบบสอบถามไปใหผูตอบดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลและการแสดงคุณลักษณะของขอมูลใช
คาความสัมพันธ งานวิจัยนี้พบวา 1) พนักงานสวนใหญมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี 2) ประสิทธิภาพในการทํางาน
สอดคลองกับรูปแบบของการจัดการความขัดแยงโดยบุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการรวมมือซ่ึงกันและกัน 
การประนีประนอม การยินยอมใหผูอื่นและการหลีกเล่ียงตามลําดับ 3) ความขัดแยงเชิงบวกมีความสัมพันธอยางย่ิง
กับรูปแบบของการจัดการความขัดแยงไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงความขัดแยงที่ลดลงสงผลใหบุคลากรมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่ดีขึ้น 
 
คําสําคัญ: ความขัดแยง การจัดการความขัดแยง ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 This study aims to examine conflict manage of employee on job efficiency and the relationship 
between functional conflict and conflict management style in hotel in Ayutthaya District, Ayutthaya. This 
study used self-administration collecting the data from 400 sample employees of hotels in Ayutthaya. 
Correlation Coefficient was used for data analysis. It is found that 1) Most employees have good job 
efficiency 2) Job efficiency has related on conflict management style, most of employees focus on 
compromising, integrating, obliging and avoiding style respectively. 3) Functional conflict correlated with 
conflict management style in the same direction. Reducing in conflict resulted in high performance in 
work place.  
 
Keywords: Conflict, Conflict Management, Efficiency 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นของอุตสาหกรรมภาคตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถนํารายไดเขาสูประเทศไดปละกวาหลาย
ลานบาท ในแตละปประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวนมากที่เดินทางเขามา เพื่อทองเที่ยว พักผอน 
และทําธรุกิจตางๆ ซ่ึงอัตราการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในป 
พ.ศ. 2558 มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวน 29,881,091 คน เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปน รอยละ 20.44 ดังนั้น 
อาจถือไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนปจจัยที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 การทองเที่ยวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดและนําเงินเขาสูประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังชวย
สรางรายไดและอาชีพใหกับคนในประเทศไดเปนจํานวนมาก รวมทั้งธุรกิจตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจบริการการนําเที่ยว เปนตน แตเนื่องจากในสังคมปจจุบันไดมีการ
รับคานิยมและวัฒนธรรมตะวันตกเขามาสูประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรมที่มีการเติบโตรองรับกับการทองเที่ยว และสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและการบริการ ดังนั้น ปจจัยที่สําคัญตอการอยูรวมกันในสังคมภาคธุรกิจบริการควรมีระเบียบแบบ
แผนปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการแขงขันสูงในสังคมและการทํางาน
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
ความเปนอยูไดเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทําใหอิริยาบถตางๆ ที่มีความเปนไทยไดมีการเปล่ียนแปลงตามวิถีชีวิต ที่มีการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลทําใหบุคลากรในภาคธุรกิจตางๆ มีการปรับตัวเพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาปรับใชมากขึ้น และในดานการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมดีงามแบบไทย
เร่ิมสูญหายไป  ถือวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการละเลยหรือเพิกเฉยตอการปรับตัวเขากับสังคม ซ่ึงโดยสวนใหญยึด
หลักและคานิยมแบบตะวันตกเพิ่มขึ้น โดยแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงได [8] 
ณัฐธัญ ถนัดรบ (2545) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่
มีความสามารถและความพรอม พยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอยางคลองแคลว ดวยความมี
ระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา รวดเร็วถูกตอง มีคุณภาพ และมาตรฐานซ่ึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตองเกิดจากความขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงานพรอมดวยจิตใจที่ซ่ือสัตย และภักดี
ตอองคกร โดยสอดคลองกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายประสิทธิภาพไววา 
หมายถึง ความสามารถที่ทํางานใหเกิดผลในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งกรณีของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542) ไดให
ความหมายวาประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการสนับสนุนใหมีวิธีการบริหารที่จะไดรับผลดีมากที่สุด โดยส้ินเปลือง
คาใชจายนอยที่สุดนั่นคือการลดคาใชจายทางดานบุคลากร ลงในขณะที่พยายามเพิ่มความเร็วและความราบเรียบ 
 Plowman และ Peterson อางถึงใน กชกร เอ็นดูราษฎร (2547) ใหแนวคิดและขอสรุปขององคประกอบ
ของประสิทธิภาพไว 4 ขอดวยกัน คือ 
  1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือ ผูผลิตและผูใชประโยชนคุมคาและมีความ
พึงพอใจ 
  2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 
  3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการเหมาะสม
กับงานและทันสมัย 
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  4. คาใชจาย (Costs) ในการดําเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะตองลงทุน
นอยและไดกําไรมากที่สุด 
 ในฐานะผูวิจัยเปนอาจารยประจําอยู คณะวิทยาการจัดการ สาขาการทองเที่ยว จึงมีความสนใจในการ
บริหารเก่ียวกับความขัดแยงในโรงแรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 อยางไรก็ตามในการทํางานนั้นไมสามารถที่จะหลีกเล่ียงความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดภายในหนวยงานหรือ
องคกร ความขัดแยงที่เกิดขึ้นสามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมาย หรือความลมเหลวได ในงานวิจัยนี้จึงกลาวถึงความ
ขัดแยงเชิงบวกซ่ึงเปนความขัดแยงที่มีความเห็นไมตรงกันในเร่ืองของทัศนคติ ความเช่ือ ความคิดเห็น ความตองการ 
เปาหมาย และพฤติกรรมที่แตกตาง แตความขัดแยงเชิงบวกจะเก่ียวของในดานเชิงสรางสรรคมากกวาความเห็นไมลง
รอยกันและมีการใชอารมณเขามาเก่ียวของ การขาดความรวมมือและประสานงานกันอาจทําใหมีความขัดแยงและ
กอใหเกิดผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได ความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและลบหรือปญหาที่เกิดขึ้นในแต
ละแผนก กลุมบุคคลหรือระหวางบุคคล ในธุรกิจโรงแรม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา นั้น อาจมีที่มา
จากความแตกตางทางดานพื้นฐานการศึกษา วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินที่แตกตางกัน ความหลากหลายทางเช้ือชาติ
และวัฒนธรรม ศาสนาความเขาใจที่ไมถูกตอง ธุรกิจการบริการนั้นไมอาจสามารถปฏิเสธบุคลากรกลุมผูบริหารและ
กลุมแรงงานที่มาจากตางชาติได ซ่ึงกลุมบุคลากรดังกลาวตางมีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินงานและขับเคล่ือน
ประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร 
 ดังนั้นเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้นภายในองคกร วิธีการที่จะบริหารความขัดแยงใหเปนไปในทิศทางที่
สรางสรรคนั้นก็ตองขึ้นอยูกับรูปแบบของการจัดการความขัดแยงของแตละบุคคล แตละกลุมซ่ึงการจัดการความ
ขัดแยงที่เห็นไดชัดนั้นแบงออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ การรวมมือซ่ึงกันและกัน การยินยอมใหผูอื่น การมีอํานาจ
เหนือผูอื่น การหลีกเล่ียง และการประนีประนอม การบริหารความขัดแยงใหมีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสําคัญตอ
การทํางานรวมทั้งยังสงผลในดานตางๆ ในการทํางานทั้งตอบุคลากรและภาพรวมขององคกร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรตอรูปแบบของการจัดการความขัดแยง 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกกับรูปแบบของการจัดการความขัดแยง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโรงแรมในทุกระดับที่มีตอการบริหารความ
ขัดแยงและศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบความขัดแยงกับความขัดแยงเชิงบวก กลุมตัวอยางคือ พนักงานใน
โรงแรมทุกระดับช้ัน ดวยการหาคาจากการคํานวณตามสูตรของ Yamane. 1967 ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่
ระดับความเช่ือม่ัน 95% ขนาดของกลุมตัวอยางเม่ือแทนคาสูตรที่สามารถเช่ือถือได มีจํานวน 384.16 คน แตเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บตัวอยางแบบสอบถามจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน ซ่ึงเปนขนาดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมในการอางอิงกลุมประชากร  
 วิธีการสุมตัวอยางของงานวิจัยช้ินนี้ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และ
สุมโรงแรมที่ต้ังอยูใน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเก็บตัวอยางโดยประเภทของโรงแรม 1) โรงแรมที่
เนนการประชุม สัมนาและจัดงานตางๆ เชน โรงแรมกรุงศรีริเวอร โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนช่ันรีสอรท โรงแรมลิมา
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เพลส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 2) โรงแรมประเภทใหบริการหองพักระดับ 4 ดาว เชน โรงแรมศาลาอยุธยา 
โรงแรมไอยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร พลูธยา รีสอรท แอนด สปา 3) โรงแรมประเภทเนนราคาประหยัดและมีขนาดเล็ก 
เชน บานคุณพระ  บานทายวัง ลอยมณี เฮาส จิดาภา รีสอรท อยุธยา โดยผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามของพนักงานโรงแรม 400 ชุด เพื่อจะไดจํานวนกลุมตัวอยางของประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได แผนก และอายุการทํางาน 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในดานของความขัดแยงเชิงบวกตอการทํางาน 
  ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชการนําแบบสอบถามไปใหผูตอบดวยตนเอง 400 ชุด โดยผานแผนกบุคคล
ของแตละโรงแรมและเก็บแบบสอบถามคืนภายหลังโดยใชระยะเวลาในการเก็บ 1 เดือน 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองชนิด  
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ไดแก ความชํานาญในการทํางานเฉพาะดาน การทํางาน
บรรลุตามเปาหมาย ความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 
   ความขัดแยงเชิงบวก ไดแก ใหความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีการพูดคุยกับ
เพื่อนรวมงานในเร่ืองที่เห็นไมตรงกันไดอยางสบายใจ มีทัศนคติความคิดที่เห็นตางในประเด็นซ่ึงเก่ียวของเฉพาะกับ
งานที่ตองทําใหสําเร็จ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   รูปแบบของการจัดการความขัดแยง ไดแก การรวมมือซ่ึงกันและกัน การยินยอมใหผูอื่น การมี
อํานาจเหนือผูอื่น การหลีกเล่ียง และการประนีประนอม 
 
สรปุผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดของ
บุคลากรในโรงแรม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใชคาความสัมพันธใน
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เม่ือพิจารณาหาความสัมพันธระหวางประสิทธภิาพในการทํางานและรูปแบบการจัดการ
ความขัดแยงพบวามีคาความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและรูปแบบการจัดการความขัดแยง 
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ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและการรวมมือซ่ึงกันและกันโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน 

 
 คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน คาเฉล่ียการรวมมือซ่ึงกันและกัน 

คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน 1 .798** 
คาเฉล่ียการรวมมือซ่ึงกันและกัน .798** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและการยินยอมใหผูอื่นโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

 คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน คาเฉล่ียการยินยอมใหผูอื่น 
คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน 1 .564** 
คาเฉล่ียการยินยอมใหผูอื่น .564** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและการหลีกเล่ียงโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน 
 

 คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน คาเฉล่ียการหลีกเล่ียง 
คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน 1 .280** 
คาเฉล่ียการหลีกเล่ียง .280** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและการประนีประนอมโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

 คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน คาเฉล่ียการประนีประนอม 
คาเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางาน 1 .530** 
คาเฉล่ียการประนีประนอม .530** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรในโรงแรมมีความสัมพันธเร่ืองประสิทธิภาพในการทํางานมีความสัมพันธ
เชิงบวกไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ พนักงานใชวิธีการหลีกเล่ียงโดย หลีกเล่ียงการ
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โตแยง หลีกเล่ียงการอภิปรายที่เปดเผยในเร่ืองที่คิดตาง ใชวิธีการประนีประนอมคือ เดินทางสายกลางเพื่อแกปญหา 
ตอรองกับเพื่อนรวมงานเพื่อเขาถึงการประนีประนอม พยายามหาทางแกปญหาที่นาพอใจสําหรับทั้งสองฝาย และใช
การยินยอมใหผูอื่นโดยมีการตอบสนองความตองการของเพื่อนรวมงาน ชวยเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเสียหนา ยอมรับ
ขอเสนอของเพื่อนรวมงาน และสุดทายใชการรวมมือซ่ึงกันและกันโดยเนนการศึกษาประเด็นตางๆ เพื่อหาวิธี
แกปญหาที่เหมาะสม รวมความคิดของเพื่อนรวมงานเขาดวยกันเพื่อใหบรรลุความคาดหวัง แลกเปล่ียนความรูที่
ถูกตองเพื่อแกปญหารวมกัน และนําทุกประเด็นออกมาเพื่อแกปญหาในทางที่ดีที่สุด 
 เม่ือพิจารณาหาความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกและรูปแบบการจัดการความขัดแยงพบวามีคา
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกและการรวมมือซ่ึงกันและกันโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

 คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก คาเฉล่ียการรวมมือซ่ึงกันและกัน 
คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก 1 .600** 
คาเฉล่ียการรวมมือซ่ึงกันและกัน .600** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกและการยินยอมใหผูอื่นโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน 

 คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก คาเฉล่ียการยินยอมใหผูอื่น 
คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก 1 .476** 
คาเฉล่ียการยินยอมใหผูอื่น .476** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 7 ความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกและการหลีกเล่ียงใหผูอื่นโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน 
 

 คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก คาเฉล่ียการหลีกเล่ียง 
คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก 1 .396** 
คาเฉล่ียการหลีกเล่ียง .396** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 8 ความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกและการประนีประนอมใหผูอื่นโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน 
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 คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก คาเฉล่ียการประนีประนอม 
คาเฉล่ียความขัดแยงเชิงบวก 1 .555** 
คาเฉล่ียการประนีประนอม .555** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรในโรงแรมมีความสัมพันธเร่ืองความขัดแยงเชิงบวกมีความสัมพันธเชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ มีการทํางานรวมกันโดยปรึกษากัน มีสัมพันธภาพที่ดี
ตลอดการทํางาน เคารพในมุมมองของเพื่อนรวมงานแมจะมีคนที่คิดในประเด็นตรงกันขามกับคนอื่นๆ มีความสบาย
ใจที่จะนําเร่ืองที่เห็นไมตรงกันมาพูดคุยกัน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการรวมมือซ่ึงกันและกัน การยินยอมใหผูอื่น 
การประนีประนอม และการหลีกเล่ียง ซ่ึงวิธีการจัดการแกปญหาตางๆ ที่กลาวมานั้น สอดคลองกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานในโรงแรมโดยพนักงานสามารถทํางานไดเสร็จตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพในการทํางาน มี
ความชํานาญในงานเฉพาะดาน สามารถเสนอแนวคิดในการปรับปรุงงานใหสําเร็จไดซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาองคกร
และบุคลากรในโรงแรมและธุรกิจการบริการ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ มนภัทร บุษปฤกษ (2556) พบวา มีความสัมพันธกัน
ระหวางความขัดแยงเชิงบวกและประสิทธิภาพในการทํางานและรูปแบบการจัดการความขัดแยงของพนักงานใน
โรงแรมระดับ 5 ดาว จังหวัดกรุงเทพฯ ในผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาดานการบริหารความขัดแยงตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน กรณีศึกษาพนักงานในโรงแรม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พบวางานวิจัยนี้บุคลากรสวนใหญ
มีประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงปจจัยสงเสริมในดานประสิทธิภาพการทํางานคือ รูปแบบของการจัดการความขัดแยง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Shih และ Susanto พบวารูปแบบการรวมมือซ่ึงกันและกัน และการประนีประนอมมี
ความสัมพันธกันกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ซ่ึงพนักงานใหความสําคัญกับการรวมมือซ่ึงกันและกัน 
รองลงมาคือการประนีประนอม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Chan และคณะ (2008) พบวาการใชการรวมมือซ่ึง
กันและกันซ่ึงเปนรูปแบบของการจัดการความขัดแยงนั้นนําไปสูผลลัพธที่ดีในการทํางานของพนักงาน รวมถึงงานวิจัย
ของ Ojo; & Abolade (2014) กลาววาถาองคมีการจัดการในเร่ืองรูปแบบของความขัดแยงที่ดีขึ้นจะสงผลใหองคกรมี
ประสิทธิภาพในการทํางานภาพรวมไดดีขึ้นดวย รวมทั้งความสัมพันธระหวางความขัดแยงเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทํางานซ่ึงเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ Rum และคณะ (2013) กลาววา
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมีแนวโนมลดลงเม่ือความตึงเครียดของระดับความขัดแยงเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็
ตามงานวิจัยดังกลาวไมไดอางถึงประเภทของความขัดแยง  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางความขัดแยงกับการทํางานที่สรางสรรค ความผูกพันธตอ
องคกร ภาวะเงียบงันของคนทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พฤติกรรมที่กาวราวและความรุนแรง
ในที่ทํางาน 

1010



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความขัดแยงทางการเมืองตอรูปแบบของการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสงผลตอองคกร 
 3. ควรมีการเนนการศึกษาในกลุมที่แตกตางกันไป เชน ระดับการทํางานเปนกลุมตอความสัมพันธของ
รูปแบบการจัดการความขัดแยง ความไวใจ และผลลัพธของการทํางานเปนกลุม 
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NBUS111: แรงจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของ
พนักงานจางประจาํและพนักงานจดัจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมนํ้าโขง 
MOTIVATION AND MORALE IN OPERATIONS OF GROUND SERVICE STAFFS OF 
PERMANENT STAFFS AND THE OUTSOURCING EMPLOYEES IN THREE AIRPORTS OF 
THE MEKONG BASIN GROUPS 
 
เพ็ชร  คชรัตน * 
* วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการภาคพื้น  
ทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง และ 2) เพื่อศึกษาระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการภาคพื้นทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศ
ยานกลุมลุมน้ําโขง กลุมตัวอยางคือพนักงานบริการภาคพื้นทั้งพนักงานจางประจํา และพนักงานจัดจางภายนอกที่
ปฏิบัติงานอยูในทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ีทาอากาศยานสกลนคร และทาอากาศยานนครพนม จํานวน 
200 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 64.5  
มีอายุอยูในชวงระหวาง 20–30 ป คิดเปนรอยละ 81.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
43.5 มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 87.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานบริการภาคพื้น 1-3 ป คิดเปน
รอยละ 64.0 เวลาทํางานเปนกะเวลา (Shift) คิดเปนรอยละ 78.5 ภูมิลําเนาจังหวัดอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 55.5 
ประเภทของพนักงานเปนพนักงานประจํา รอยละ 99.0 2) คําถามระดับความพึงพอใจในแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริการภาคพื้นทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง พบวา 
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสัมพันธระหวางบุคลากร รองลงมา ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา 
ตามลําดับ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ เงินเดือน และ 3) คําถามระดับความพึงพอใจในขวัญและกําลังใจตอ
การปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้นดินประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง พบวา มีความ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ ดานความผูกพันกับองคการ รองลงมา ดานความสามัคคี ตามลําดับ มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
คือ ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ขวัญและกําลังใจ, พนักงานบริการภาคพื้น, พนักงานจัดจางภายนอก 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to investigate the level of motivation on operations of 
ground service staffs of permanent staffs and the outsourcing employees in three airport of the Mekon 
Basin Groups, and 2) to study the level of morale on operations of ground service staffs of permanent 
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staffs and the outsourcing employees in three airports of the Mekon Basin Groups. The samples were 200 
ground service staffs of permanent staffs and the outsourcing employees in Ubon Ratchathani, Sakon 
Nakhon, and Nakhon Phanom airports. The instruments used in this study were a five-rating scale 
questionnaire and analyzed the data by using research statistics of social sciences. The statistics were 
mean, percentage, and Standard Deviation. 
 The results of the research were as follows: 1 the mostly 129 female people who answered the 
questionnaire in average of 64.5 percent, the average ages between 20- 30 years old in average of 81.5 
percent. The average income was between 15,001-20,000 baht in average of 43.5 percent. The highest 
level of education was the bachelor degree in average of 87.5 percent, the period of times in duty 
between 1-3 years in average of 64.0 percent, worked in part time in average of 78.5 percent, the Ubon 
Ratchathani domicile in average of 55.5 percent and the type of permanent staffs  in average of 99.0 
percent, 2) the level of satisfaction towards the motivation on operations of ground service staff of 
permanent staff and the outsourcing employees in three airport of the Mekon Basin Groups found that the 
highest satisfaction was the relation of staffs, the second was responsibility, the administration in 
organizations respectively, and the lowest was the salary, and 3) the level of satisfaction towards the 
morale on operations of ground service staffs of permanent staffs and the outsourcing employees in three 
airports of the Mekong Basin Groups found that the highest satisfaction was the organization relation, the 
second was the unity respectively. 
 
Keywords: motivation, morale, ground service staffs, outsourcing 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการ และถือเปนหัวใจหลักขององคการที่จะนําพา
องคการไปสูความสําเร็จ (สรายุทธ  หอมช่ืน. 2546) เนื่องจากบุคลากรเปนสวนหนึ่งขององคการ โดยบุคลากรทุกคน
จะมีความรูสึกเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งขององคการอยาง แนนแฟน กระทําทุกอยางเพื่อ องคการ โดยตระหนักวา
เปนหนาที่ของตนเสียสละและอุทิศตนใหกับองคการ พรอมที่จะชวยเหลือและปกปอง องคการรวมทั้งเต็มใจ ที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางของ องคการอยางซ่ือสัตย กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยส่ิงเหลานี้ จะเกิดขึ้นได เม่ือ
บุคลากรในองคการมีความผูกพันยึดม่ัน และมีความจงรักภักดีตอองคการเปนอยางมาก ทุกคน ก็จะอยูกับองคการ
ตลอดไป (ปยะฉัตร  แวงโสธรณ. 2548) 
 ปจจุบัน ธุรกิจการบินในประเทศไทย พบวา มีมูลคาอยูประมาณปละ 4-5 แสนลานบาท มีบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการบินกวา 1 แสนคน ซ่ึงก็ยังขาดแคลนเปนจํานวนมาก เชนบุคลากรในกลุมวิศวกรดานการบิน และชาง
อากาศยานที่ผานมาทําใหสถาบันการศึกษา เชนมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชนเรงในการ
ผลิตบุคลากรดานการบิน แตไดเพียงปละ 2,000 คน ยังไมเพียงพอกับความตองการและต้ังเปาผลิตบุคลากรใหได
มาตรฐานตามกฎเกณฑและมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) (หนังสือพิมพเดลินิวส
รายวันที ่3 มีนาคม 2559) 
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 ทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีป 2559 มีจํานวนผูโดยใชบริการ จํานวน 1,726,061 คน เปนลําดับ
ที่ 4 คน และมีเที่ยวบิน 11,697 เที่ยวตอป (กรมทาอากาศยาน. 2559) กรมการพาณิชยไดใหความสําคัญ จังหวัด
อุบลราชธานีที่มีปจจัยดานการทองเที่ยว ประเภทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และประเภทธรรมชาติ ในพื้นที่และ
บริเวณใกลเคียง ที่อํานวยตอการสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยว รวมทั้งอาจเปนประตูที่จะเปดไปสูแหลงทองเที่ยวใน
ประเทศอินโดจีน 
 ทาอากาศยานสกลนคร ป 2556 มีผูโดยสาร จํานวน 109,253 คน ป 2557 มีผูโดยสาร 199,493 คน และ
ป 2558 มีผูโดยสาร 425,455 คน และมีเที่ยวบิน 3,315 เที่ยวตอป (กรมทาอากาศยาน. 2558) ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศในการลงทุน เพื่อเตรียมความพรอมสูการ
พัฒนาเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค ใหมี “มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย”ใหเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจนภายในป 2561 
 ทาอากาศยานนครพนม ป 2556 มีผูโดยสาร จํานวน 197,515 คน ป 2557 มีผูโดยสาร 220,180 คน และ
ป 2558 มีผูโดยสาร 298,015 คน และมีเที่ยวบิน 3,260 เที่ยวตอป (กรมทาอากาศยาน.2558) อยูในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีการสนับสนุนระบบการขนสงที่สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหสมบูรณ ทั่วถึง และย่ังยืน 
 โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region-
GMS) เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ หรือหกเหล่ียมเศรษฐกิจ คือ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศไทย 
ประกอบไปดวย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร นาน 
และตาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี และมุกดาหาร และ 2 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ปราจีนบุรี และสระแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐเวียดนาม สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน) (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2546) 
 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของ
พนักงานจางประจํา และพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง วามีแตกตางกันอยางไร และ
ปญหาในการออกจากงาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการภาคพื้นทั้งลูกจางประจํา และพนักงาน
จัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง 
 2. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการภาคพื้นทั้งลูกจางประจํา 
และพนักงานจัดจางภายนอกใน 3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow. 1954: 80-106) ดังนี้ 
  1. มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอ และไมมีที่ส้ินสุด กระบวนการนี้ไมมีที่ส้ินสุดและ
จะเร่ิมต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 
  2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไปความตองการที่
ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนแรงจูงใจของพฤติกรรม 
  3. ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นความสําคัญ กลาวคือ เม่ือความตองการระดับตํ่าไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะมีการเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 
  4. ตามทฤษฎีของมาสโลวไดแบงลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of Needs) 
 ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg ดังนี้ 
  1. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors): ปจจัยที่สนับสนุนโดยใหมีแรงจูงใจในการทํางานมีอยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับความตองการของพนักงานจะนําไปสูความไมชอบงาน 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. เงินเดือน 
6. ระยะเวลาในการทํางาน 
7. สถานภาพการจาง 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้น
ประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง 
1. การยอมรับนับถือ 
2. ลักษณะของงานที่ทํา 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
5. เงินเดือน 
6. นโยบายและการบริหาร 
7. ความสัมพันธระหวางบุคลากร 
8. การปกครองบังคับบัญชา 

ขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการ
ภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง 
1. ดานความผูกพันกับองคกร 
2. ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน 
3. ดานความสามัคคี 
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  2. ปจจัยจูงใจ (Motivator factor): ปจจัยที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิด
ความชอบงานและรักงาน เปนแหลงที่มาของการทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน (ไมมีก็ได) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร คือ พนักงานบริการภาคพื้นจํานวน 200 คน 
  2. กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริการภาคพื้นทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในทาอากาศยานโดยไมไดแยก 
สายการบิน และไมแยกแผนก ที่เขาปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ไปสอบถามหรือสัมภาษณโดยเปน 200 คนแรก ที่ผูวิจัย
พบหรือบังเอิญไปพบวาประชากรที่กําลังศึกษาขณะนั้นกําลังปฏิบัติงานอยูพอดี จึงนําแบบสอบถามมาสอบถาม 
ที่เรียกวาการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 200 ชุด ณ 3 ทาอากาศยานกลุม
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง 
  3. ขอบเขตดานพื้นที่ 3 ทาอากาศยานของกลุมเศรษฐกิจลุมน้ําโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดวย ทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ีทาอากาศยานสกลนคร และทาอากาศยานนครพนม 
  4. ขอบเขตดานเวลา ใชเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือน พฤศจิกายน 2559–เดือนกุมภาพันธ 2560 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล และ
ศึกษาคนควาทางเอกสาร ซ่ึงมีลําดับ 
   1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม โดยใหกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง รูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด และ Likert Scale โดยจะแบง
แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี ้
    สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้น
ประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง มีดังนี้ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทําความรับผิดชอบ 
ความกาวหนาในหนาที่การงาน เงินเดือน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธระหวางบุคลากร การปกครอง 
บังคับบัญชา 
    สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการ
ภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง มีดังนี้ ดานความผูกพันกับองคการ ดานเจตคติในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสามัคคี 
    สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
   2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหลงขอมูลหลัก เอกสารทางการศึกษาวิจัย วารสาร 
นิตยสาร และเอกสารทางวิชาการ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย 
   3. สถิติที่ใชในการศึกษา 
    ในการทําวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 
200 คน ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ คือ สถิติที่ใชใชในการวิเคราะห ประกอบดวย คาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean: Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

ขอรายการ จํานวน เปอรเซ็นต รวม (คน) 
1. เพศ หญิง 129 64.5 200 
2. อายุ 20-30 ป 163 81.5 200 
3. รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท   87 43.5 200 
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 175 87.5 200 
5. ระยะเวลาปฏิบัติ 1-3 ป 128 64.0 200 
6. เวลาทํางาน เปนกะเวลา 157 78.5 200 
7. ภูมิลําเนา จังหวัดอุบลราชธานี 111 57.5 200 
8. ประเภทของพนักงาน เปนพนักงานประจํา 198 99.0 200 

 
 โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( Χ = 4.08) พิจารณารายดาน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นผลการดําเนินงานตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง 
 

รายขอ Χ  S.D. ความพึงพอใจ 
1. การยอมรับนับถือ 4.15 0.67 มาก 
2. ลักษณะของงานที่ทํา 4.21 0.71 มากที่สุด 
3. ความรับผิดชอบ 4.30 0.72 มากที่สุด 
4. ความกาวหนาในหนาที่การงาน 3.87 0.85 มาก 
5. เงินเดือน 3.45 1.01 มาก 
6. นโยบายและการบริหาร 4.09 0.76 มาก 
7. ความสัมพันธระหวางบุคลากร 4.34 0.66 มากที่สุด 
8. การปกครองบังคับบัญชา 4.24 0.77 มากที่สุด 

รวม 4.08 0.77 มาก 
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 โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( Χ = 4.05) พิจารณารายดาน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นผลการดําเนินงานตอขวัญและกําลังใจ

ตอการปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง 
 

รายขอ Χ  S.D. ความพึงพอใจ 
1. ดานความผูกพันกับองคกร 4.13 0.66 มาก 
2. ดานเจตคติในการปฏบิัติงาน 3.90 0.84 มาก 
3. ดานความสามัคคี 4.12 0.77 มาก 

รวม 4.05 0.60 มาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยแรงจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของพนักงาน 
จางประจําและพนักงานจัดจางภายนอกใน  3 ทาอากาศยานกลุมลุมน้ําโขง คําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดานบริการภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจาณารายดาน พบวา ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร อยูในระดับมาก พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานดานบริการภาคพื้นแตกตางกัน และคําถามเก่ียวกับขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ดานบริการภาคพื้นประจําทาอากาศยานในกลุมจังหวัดลุมน้ําโขง โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือพิจาณาราย
ดาน พบวา ดานความผูกพันกับองคการอยูในระดับมาก พบวา ขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานดาน
บริการภาคพื้นแตกตางกัน ผลการวิจัยพบเชนนี้อาจเนื่องจากพนักงานบริการภาคพื้นมีแรงจูงใจกับขวัญและกําลังใจ
ในทางที่ดี ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร ในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา มีความ 
สัมพันธกับผลลัพธในการดําเนินงานดานประสิทธิผลในการดําเนินงานสูงสุด เนื่องจากมาจากพนักงานบริการภาคพื้น
มีความรักความสามัคคี พรอมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน ส่ิงตางๆ ดานความผูกพันกับองคการ 
พนักงานทุกคนยอมตองการที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ มีสวนทําใหองคการเติบโต เจริญรุงเรือง ยอมทําให 
เขาเกิดความภาคภูมิในและอยากจะอยูในองคการซ่ึงสอดคลองกับ 
 พัชรา  โพชะนิกร และชุติระ  ระบอบ (2557) ที่กลาววา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจและความ
ผูกพันในการทํางานกับปญหาการออกจากงาน และหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับเปนแนวทางการปรับปรุงและ
สงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันในองคการที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดปญหาการออกจาก
งาน ซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรเบิรก (Herzberg’ Two-Factors Theory) ที่เสนอแนะวาสุขอนามัย 
(Hygiene Factors) ปจจัยที่สนับสนุนโดยใหมีแรงจูงใจในการทํางานมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไม
สอดคลองกับความตองการของพนักงานจะนําไปสูความไมชอบงาน เพราะพนักงานจะเปนคนที่เอาเร่ืองราวที่อาจจะ
ไมเปนความจริง เอาไปคุยกับพนักงานคนอื่นๆ ในมุมที่ไมดี เพื่อหาพวกใหมาไมพอใจตอองคการดวยกัน ผลก็คือ 
พนักงานก็จะเร่ิมไมพอใจมากขึ้น เพื่อลดความไมพอใจลงของพนักงานใหยอมรับ ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ 1) 
สภาพการทํางาน ไดแก สภาพหอง อากาศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 2) ความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความสัมพันธกับ
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เพื่อนรวมงาน 3) นโยบายการบริหารขององคการ 4) ความรูความสามารถของผูบริหารโดยตรง และ 5) คาตอบแทน
หรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน เชนเดียวกับ มาสโลว (Maslow) ที่เห็นวา มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอ 
และไมมีที่ส้ินสุด แตส่ิงที่มนุษยตองการนั้นขึ้นอยูกับวา เขามีส่ิงนั้นอยูแลวหรือยังขนาดที่ความตองการใดไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการอื่นจะเขามาแทนที่ กระบวนการนี้ไมมีที่ส้ินสุด และจะเร่ิมต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 
(Maslow. 1954: 80-106) 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 
  บุคลากรควรเขารับการอบรมเรียนรูเพิ่มเติมอยางทั่วถึง สมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการ
ทํางานของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและรองรับภาระงานที่มากขึ้น 
 ขอเสนอแนะดานการวิจัยในครั้งตอไป 
  1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจํากับพนักงานจัดจางภายนอก 
  2. เปรียบเทียบทาอากาศยานระหวางลุมน้ําโขงตอนบนลุมน้ําโขงกับลุมน้ําโขงตอนลาง 
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NBUS112: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสองในอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
FACTORS THAT AFFECT YOUR CAR THROUGH CAR TENT SALE IN THE CITY OF YALA 
 
ไลลา  สาและ 1   บูรฮานูดิง  สาแม 2   ยงยุทธ  มงคลประจักษ์ 3   และวัชระ  ขาวสังข์ 4 
1 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มวีัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์มือสองของลูกค้าใน
จังหวัดยะลา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัด
ยะลา ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ กับ พฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัดยะลา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่
เหมาะสม อันก่อให้เกิดประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสอง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในเขตจังหวัดยะลา 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไค-สแควร์ ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15 ,001-
30,000 บาท อายุ 21-30 ปี มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต้นท์มือสองในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
ค าส าคัญ: รถยนต์มือสอง, เต็นท์รถ 
 
Abstract 
 This study aimed to investigate the factors that influence the buying behavior of customers 
used car in Yala province. Relationships between personal factors, gender, behavior of customers buying 
cars in Yala. The relationship between the strategies and techniques of persuasive communication with 
the operator's vehicle buying behavior of customers in Yala and guidelines for appropriate 
communication strategies and techniques. And being productive in the business car tent used instrument 
was a questionnaire sample. Customers located in the provinces of Yala, 400 data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. Test and chi - square. The study personal information of the 
respondents most. Found that males and females of the same level of education. The average income 
per month 15,001-30,000 baht aged 21-30 years. 
 
Keyword: behavior used car, tent 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันรถยนต์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากรถยนต์นั้นมีความจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตประจ าวัน การท างาน และการประกอบธุรกิจ ซึ่งมนุษย์มี
ความต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อไปยังสถานท่ีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รถยนต์นอกจากจะมีบทบาท
หลักในการเป็นพาหนะอ านวยความสะดวกแก่มนุษย์แล้วรถยนต์ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตขึ้นด้วยนอกจากนี้รถยนต์ยังเป็นตัวบง่บอกฐานะของผู้เปน็เจ้าของอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันรถยนต์มือสอง
ก าลังได้รับความนิยมอยู่โดยเฉพาะในภาคใต้ เนื่องจากราคาไม่สูงมากและราคาระหว่างรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือ
สองมีราคาห่างกันระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับมนุษยท์ี่มีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะซื้อรถใหม่ (ป้ายแดง) 
และราคาก็อยู่ในก าลังที่ผู้ซื้อระดับกลางสามารถจ่ายได้ ซึ่งในสังคมของคนไทยจะมีคนฐานะปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 เหตุผลที่สามารถจูงใจกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โปรโมชันต่างๆ เงื่อนไขและทางเลือกที่หลากหลาย การให้
ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เป็นส่ิงที่ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าที่มาและความส าคัญ
ของปัญหา นอกเหนือจากปัจจัย 4 ประการ ซึ่งได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรคต่างๆที่จ าเป็นต่อมนุษย์อยา่ง
ยิ่งแล้ว ในปัจจุบันส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ กลายเป็นส่ิงค้าอีกประเภทหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทต่อ
การด ารงชีพของมนุษย์ นอกจากความรวดเร็วสะดวกสบายแล้ว การขนส่งเดินทางก็จ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน
ต่อการท างาน แสดงต่อมุมมองที่เปล่ียนไปอดีตว่า รถยนต์เป็นส่ิงที่ฟุ่มเฟือย ปัจจุบันการประกอบการธุรกิจช่วย
อ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนมากที่สุด เนื่องรถยนต์เป็นพาหนะที่ขนส่งทางบกได้รวดเร็ว เป็น
เหตุให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากความต้องการและตลาดที่ขยายเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อใช้ในทางธุรกิจเป็นเหตุให้ตลาดรถยนต์ เตนท์รถมือสอง มีการเพิ่มข้นตามมามีการแข็งขันกันในหมู่ผู้ประกอบการ
รายย่อยๆ จ านวนมาก รถยนต์มือสองนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการประกอบการธุรกิจเป็นตัวชี้วัดถึง
สภาพคล่องสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งสะท้อนความสะดวกสบายที่ได้รับ กระตุ้นภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตราและ
ทางอ้อม โยงเป็นเครื่องข่าย อาทิเช่น ธุรกิจรถยนต์ใหม่ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ เป็น
ต้น 
 ปัจจุบันรถยนต์มือสองเฉล่ียอายุใช้งานอยู่ที่ 1-10 ปี นิยมซื้อขายที่ 3-8 ปี แบ่งเป็นผู้ค้าในตลาดรถยนต์มือ
สอง 3 กลุ่ม คือ 
  1. เต็นฑ์รถยนต์หรือผู้ประกอบการ 
  2. การประมูล 
  3. ผู้ขายโดยตรง (จากผู้ใช้เอง) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลา 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจที่เหมาะสมของ
ผู้ประกอบการ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัดยะลา 
 
 
 

1023



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้า ในจังหวัดยะลา 
 2. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือ
สองของลูกค้าในจังหวัดยะลา  
 3. ท าให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลาและ
สามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
สังคมวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  
 4. ผลจากงานวิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ด้านการบริหาร
จัดการในการด าเนินการประกอบธุรกิจเต็นท์รถมือสอง เพื่อสามารถสนองตอบ ความต้องการของผู้บริโภค และ
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดจากการอ่านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก าหนดเป็นกรอบการวิจัยเพื่อ
เป็นแนวทางในการวิจัยซึ่งแสดงกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ ดังนี ้
   ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

สถานภาพส่วนบุคคล  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. การศึกษา  
4. รายได้  
5. สถานภาพ 

6. วิถีการด าเนินชวีิต  

ส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ราคา  
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด  

กลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

1. บุคลิกภาพพนักงานขาย 
2.ความเป็นกันเอง และให้เกียรตลูิกค้า 
3. การให้ข้อมูลท่ีชัดเจนฯ 
4.การเสนอเงื่อนไขหรือทางเลือกหลากหลาย 
5. การชี้แนะบริการหลังการขาย 

พฤติ กรรมในการ เลื อกซื้ อ 
รถยนต์มือสอง  
1. การตระหนักถึงความต้องการ  
2. การค้นหาข่าวสารข้อมูล  
3. การประเมินทางเลือก  
4. การตัดสินใจซือ้ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผ่าน
เต็นท์รถมือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลา 
 2. กลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลา 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ผ่านเต็นท์รถมือสองของลูกค้าในจังหวัด
ยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ ดังนี้  
  1. ด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง
ของลูกค้าในจังหวัดยะลาผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด และกลยุทธ์และเทคนิค
การส่ือสารท่ีเหมาะสมที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อ
รถยนต์มือสองในด้านต่างๆ  
  2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้ารถยนต์มือสองใน
จังหวัดยะลาใช้เกณฑ์กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากร (Infinite Population) โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
ตัวอย่างที่มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
Cochran จากลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดยะลาโดยตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 384.16 ตัวอย่าง เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  
  3. ด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น  
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพและวิถีการ
ด าเนินชีวิต (lifestyle) วิธีการเลือกซื้อรถยนต์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสาร
โน้มน้าวใจของผู้ประกอบการ ได้แก่ การสื่อสาร และการโน้มน้าวใจ 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลา ได้แก่ การ
ตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข่าวสารข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
  1. แนวคิดทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 
  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 
  3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค  
  4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
  5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  
  6. แนวคิดทฤษฏีปัจจัยส าคัญที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค  
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง  
  8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความส าคัญมากในงานวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างก็มีมากพอก็จะท าให้ผลงานวิจัยนั้นมีคุณค่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับ
งานวิจัย จ านวน 400 คน แจกแบบสอบถาม 400 ชุด ได้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม กับลูกค้าทั่วไป 400 คน 
แบ่งเป็นชาย 200 คน และ หญิง 200 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถผ่านเต็นท์รถมือสอง กรณีศึกษาเต็นท์รถใน
จังหวัดยะลา ได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและงานวิจัย
ที่เกี่ยงข้องของการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะปลายปิด เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
โดยแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
สร้างขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นค าถาม ในแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน 
ดังนี้  
   ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล 
   ตอนที่ 2 ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา โดยในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
   ตอนที่ 3 ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด ที่
มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา โดยในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ 
   ตอนที่ 4 ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา โดยในแต่ละค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
   ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้อย่างเป็นขั้นตอน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน ตาม
ขั้นตอนดังนี้  
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามมีขั้นตอน ดังนี้  
    1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง จ านวน  
400 ฉบับ กับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดยะลา ในเดือนมกราคม 2560 ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ 1 เดือน  
    1.2 ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนน า มาวิเคราะห์สถิติต่อไป 
   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งไม่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง แต่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประกอบการวิจัย  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รายงานการประเมินตนเองฯใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปโดยใช้ห ลัก
ตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (Induction) ตามรูปแบบ ความหมาย ความสัมพันธ์ และผลกระทบของปรากฏการณ์ที่รับรู้และ
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจับประเด็นส าคัญโดยใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการวิจัย  
  3. ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และแบบประเมิน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาค
บรรยาย (Descriptive Statistics) เช่น การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ตามลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และตัวแปรที่ศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 โดยมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าในจังหวัดยะลา  ผู้วิจัย
ได้ศึกษาปัจจัย 3 ประเภท ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาด และกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่
เหมาะสม 
   1.1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชายและหญิงจ านวนเท่ากัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15.001–30,000 บาท อายุ 21-30 ปี 
   1.2 ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการขาย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
    1.2.1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ เลขกิโลเมตร รองลงมาคือ สภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์มือสอง และอันดับสามคือ ขนาด
เครื่องยนต์ 
    1.2.2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านราคา ภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อันดบัแรกคือ ราคาถูกกว่าเต็นท์อื่น รองลงมาคือราคาของรถยนต์มือสองมีหลายระดับให้เลือก และอันดับสามคือ มี
ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน  
    1.2.3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านราคาภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อันดับแรกคือ ราคาถูกกว่าเต็นท์อื่น รองลงมาคือ ราคาของรถยนต์มือสองมีหลายระดับให้เลือก และอันดับสามคือ มี
ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน  
    1.2.4 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย ภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ ท าเล ท่ีตั้งสะดวกใกล้บ้าน/ที่ท างาน หรือเดินทางสะดวก รองลงมาคือ เปิด
ท าการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด และอันดับสามคือ สถานท่ีมีความสะดวกสบาย  
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    1.2.5 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การบริการจัดไฟแนนซ์ รองลงมาคือ การให้บริการหลังการขาย และอันดับสามคือ 
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง  
    1.2.6 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ ด้านราคา และอันดับสามคือ ด้านส่งเสริมการตลาด  
   1.3 เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ประกอบด้วย หลายคุณสมบัติที่พนักงานต้องมี เช่น หน้าตา
เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจจ่มใส พร้อมให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ความเป็นกันเอง ให้เกียรติลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะแต่งกายอย่างไรก็
ตาม ผู้ขายจ าเป็นที่ต้องมีความยินดีบริการชี้แนะแก่ลูกค้าทุกระดับ 
    1.3.1 เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในจังหวัดยะลาในภาพ
รวมอยู่ในระดับที่ถือว่ามาก และพบว่าเมื่อน ามาพิจารณาเป็นข้อๆ อันดับแรก คือ การเสนอโปรโมชั่นและทางเลือกที่
หลากหลายให้ลูกค้าได้พิจารณา อันดับต่อมา คือ การต้อนรับจากพนักงานขาย บุคลิก การพูดจา อันดับสุดท้าย คือ 
การให้บริการหลังการขายที่ลูกค้าจะได้รับ และจากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง ปรากฏผลดังนี้ (1) 
พฤติกรรมการตัดสินใจดา้นการตระหนักถงึความต้องการโดยรวมลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์เพื่อให้ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางให้ตนเองและครอบครัว รองลงมาคือ การน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง
รายได้แก่ครอบครัวและสุดท้ายคือ กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่ค านึงถึงภาพลักษณ์ความแตกต่าง  (2) พฤติกรรมการ
ตัดสินใจด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันค่อนข้างมาก อันดับแรกคือ การซื้อ
รถมือสองต่อจากสมาชกิในครอบครัว ญาติ รองลงมาคือ จากเพื่อนฝูงที่คุณที่รูจัก อันดับสุดท้ายคือ การหาข้อมูลจาก
พนักงานขายเต็นท์รถมือสองโดยตรง (3) พฤติกรรมการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือก จัดว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน พบว่า อันดับแรก การเปรียบเทียบของมาตรฐานและสเปกของแต่ละเต้นท์ถึงความแตกต่าง รองลงมาคือ 
เปรียบเทียบเรื่องของราคาแต่ละเต้นท์ อันดับสุดท้าย เปรียบเทียบเรื่องของชื่อเสียงของเต้นท์รถ (4) พฤติกรรมการ
ตัดสินใจด้านการตัดสินใจซื้อ ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ถึงมากที่สุด อันดับแรกคือ การกลับมา
ซื้อรถยนต์ในครั้งต่อไปจากเตน้ท์เดิม รองลงมาคือ ซื้อเพราะมีความสนใจจะซื้อจากเต้นท์รถมือสอง อันดับสุดท้าย ซื้อ
เพราะได้รับข้อมูลและข้อเสนอได้ตามที่ต้องการ 
  2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในจังหวัด
ยะลาจากการทดสอบสมมติฐาน 
   ส าหรับการตั้งสมมติฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง
จากเต้นท์รถจังหวัดยะลามีสมมติฐานข้อ 1 ดังนี้ 
   ผลจากการศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่าด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซึ่งการ
ตระหนักถึงความต้องการ การหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางการเลือกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้าในจังหวัดยะลา 
   ส าหรับการตั้งสมมติฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในงานวิจัยเรื่องการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถ
มือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา โดยมีสมมติฐานข้อที่ 2 คือ กลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจของ
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ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัด
ยะลา 
   ผลจากการศึกษากลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา พบว่า 
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือก
รถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านบุคลิกภาพพนักงานขาย  พบว่า ด้านการค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ไม่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นด้านการตระหนักถึงความต้องการ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือก
รถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านมีความเป็นกันเอง และให้เกียรติลูกค้า พบว่า ด้าน
การตระหนักถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ไม่มีความสัมพันธ์ กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือก
รถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง 
พบว่า ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ไม่มี
ความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือก
รถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านมีการเสนอเงื่อนไขและโปรโมชั่นให้เลือก
หลากหลาย  พบว่า ด้านการตระหนักถึงความต้องการ และด้านการประเมินทางเลือกไม่มี 
    5. ความสัมพันธ์กันยกเว้น ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือก
รถยนต์มือสองผ่านเต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าในจังหวัดยะลา  ด้านการชี้แนะให้การบริการหลังการขาย พบว่า ด้าน
การตระหนักถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ไม่มีความสัมพันธ์ กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลสรุปข้างต้น สามารถน าไปอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามเป็น
เพศชายและหญิงจ านวนเท่ากัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15.001–30,000 บาท อายุ 21-30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สฤษดิ์พงษ์ เพ่งเล็งผล ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาโท วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่ม
นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาลักษณะตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปัจจุบัน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนักศกึษาปริญญาโท ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั่วไปท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนักศกึษาปริญญาโท คือ ระดับรายได้ ระดับฐานะทางครอบครัว และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 

1029



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของ
ลูกค้าในจังหวัดยะลา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้า 
บริษัท สินการยนต์ จ ากัด พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการขายโดยภาพรวม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือสองในระดับปานกลาง ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
  3. ผลการศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์และเทคนิคในการส่ือสารโน้มน้าวใจที่
เหมาะสมของผู้ประกอบการกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตในจังหวัดยะลา  สอดคล้องกับ โบวี่ 
และคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541 อ้างอิงจาก โบวี่ และคณะ. 1995: 5) ได้กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารทางการตลาด
แบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการ
ส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและจับใจลูกค้า 
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NBUS113: พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษาภาค กศ.บป ป59 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
INTERNET USAGE HABITS OF STUDENTS IN GRADUATE STUDIES. THE PRIMARY 
YALARAJABHAT UNIVERSITY 
 
นูรฟารีดา  แวสแม 1   นูไอนี  มะยูโซะ 2   ตวนฮัสซียะ  อัครเสณีย 3   วัชระ ขาวสังข 4   ฟาริดา  เอ็ลลาฮี 5    
และฟาซียะห  ดอเลาะ 6 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
2-6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา 
เพื่อเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตในทางการศึกษาเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตวาใชเพื่ออะไร  
ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 100 คน 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุงทําการสํารวจเฉพาะกลุมนักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาการ
จัดการ โดยใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
จํานวน 100 คน ที่มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินชีวิตที่ชวยในการติดตอส่ือสารผานทาง Social Network ซ่ึงทําใหสะดวกสบายในการติดตอส่ือสารกันกับ
ทั่วโลกและในปจจุบันอินเทอรเน็ตยังชวยอํานวยความสะดวกสบายตางๆ ในการสืบคนขอมูล รวมทั้งการใหความ
บันเทิง ขาวสารดานตางๆ ในรูปแบบตางๆ 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
 
Abstract 
 This research aims to study the use of the Internet by students from Yala Rajabhat University. 
To compare the use of the Internet in education to understand the behavior of Internet users that use it. In 
this study include the undergraduate studies. The Faculty's research of 100 people who have taken the 
concepts, theories and research related to study as a framework for analysis, which includes the concept 
of using the Internet. 
 This research is a survey research. The survey aimed at specific groups of students in 
graduate studies. The primary Management. Using tools to gather information on a questionnaire survey 
of a sample of 100 students who have experience using the Internet. The study found that the current 
Internet is one factor in the lifestyle. That helps to communicate via Social Network. This makes it 
comfortable to communicate globally and currently has Internet facilities are available. In Search the 
Entertainer News in various forms. 

1031



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

Keywords: Internet usage habits 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีความเจริญกาวหนาอยางย่ิง มีการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเขาถึงแหลงเรียนรูไดสะดวก รวดเร็ว หลากหลาย มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดมีความสําคัญกับการติดตอส่ือสารแบบไรพรมแดนและเทคโนโลยีอินเตอรอันทันสมัย
กอใหเกิดเปนนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นอยางมากมาย ซ้ึงลวนแลวแตชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานโดยเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่ไดรับความสนใจและมีแนวโนมการใชงานเพิ่มสูงขึ้น ไดแก ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 จากสถิติจํานวนผูใชในปจจุบันประเทศไทยเปนที่นายินดีวาในป 2011 จํานวนประชากรบนอินเทอรเน็ต
ของประเทศไทยทะลุ 25 ลานคน เปนอัตราที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชงานในแตละปจํานวนผูใชทั้งหมดสวนใหญเปน
เด็กและเยาวชนเปนวัยที่กําลังศึกษาเลาเรียนเปนวัยที่กําลังรับรูและเรียนรูทางดานวัฒนธรรมและสังคมอีกมาก จาก
ประเด็นที่อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีเกิดใหมผูที่ไดรับรูสามารถนํามาใชไดก็คือกลุมวัยรุนการดําเนินการสวนใหญจะ
รับรูขอมูลขาวสารจากตางประเทศ อินเทอรเน็ตกลายเปนส่ือทางเทคโนโลยีส่ือใหมและอินเทอรเน็ตไดกลายเปน
ชองทางแหงใหมที่สังคมโลกใหความนิยมในการใชบริการทั้งดานการงาน การศึกษา การพักผอนหยอนใจ ความ
บันเทิง การหาเพื่อนในการสนทนา 
 ดวยความสําคัญและประโยชนอยางมากมายของอินเทอรเน็ต จึงทําใหอินเทอรเน็ตมีความสําคัญตอ
การศึกษาและขยายตัวมากขึ้น อินเทอรเน็ตเปนเครือขายการส่ือสารที่ครอบคลุมพื้นที่การทํางานทั่วโลก ดังนั้น หากมี
การนําระบบอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชทางดานการศึกษาซ่ึงถาไดรับการวางระบบการศึกษาคนควาอยางมีมาตรฐาน
จะสงผลใหมี การใชอินเทอรเน็ตอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการใหบริการนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเม่ือเผชิญกับส่ิงเรา (Stimulus) 
หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลานั้น อาจเปนการเคล่ือนไหวที่สังเกตไดหรือวัดได เชน การเดิน การ
พูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน สวนส่ิงเราที่มากระทบแลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนส่ิงเรา
ภายใน (Internal Stimulus) และส่ิงเราภายนอก (External Stimulus) 
 อินเทอรเน็ต หมายถึง (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาด ใหญ ที่มีการเช่ือมตอ
ระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชส่ือสารกันระหวางคอมพิวเตอรที่เรียกวา โพรโทคอล 
(Protocol) ผูใชเครือขายนี้สามารถส่ือสารถึงกันไดในหลายๆ ทาง อาทิเชน อีเมลล เว็บบอรด และสามารถสืบคน
ขอมูลและขาวสารตางๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรของการวิจัย ไดแก จํานวนประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีอายุระหวาง 25-35 ป 
 กลุมตัวอยาง 
  วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เพศหญิงและเพศชาย อายุระหวาง 
25-35 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ เพื่อสามารถตอบคําถามไดตรง
ตามตัวแปรที่กําหนดไว จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยวิธีกรอกแบบสอบถาม 
 เครื่องมือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต สําหรับแบบสอบถามไดแบงเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ปการศึกษา 2559 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี ้
   ผูวิจับดําเนินการ แจกและเก็บขอมูลแบบสอบถามโดยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและ
อธิบายช้ีแจงการตอบแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ นําแบบสอบถามมาใหคาคะแนน ตาม
น้ําหนักของแตละขอเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1. นําแบบสอบถามที่ไดคนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
   2. นําขอมูลมาลงรหัส (Coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล 
   3. ตรวจสอบผลการทําบันทึกรหัส 
   4. นําขอมูลที่ไดบันทึกแลวไปประมวลผล เพื่อวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนตอไปนี ้

1. เพศ 
2. ระดับช้ัน 
3. สาขาวิชา 

พฤติกรรการใชอินเตอรเน็ตนักศึกษาภาค กศ.บป 
ป 59 มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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   1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ปการศึกษา 2559 แบบสอบถามเปนลักษณะประมาณคา Rating scale 5 ระดับ โดยหาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของ เบสท และคาหน (Best; & Kahn. 
1993; อางถึงใน สัมฤทธิ์  การเพ็ง. 2554: ออนไลน) ด้ังนี้ 
    คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
    คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิยาลัย
ราชภัฏยะลา ปการศึกษา 2559 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละรองลงมาเปน 
เพศชาย 
 
สรปุผลการศกึษา 
 จากการศึกษาผลวิจัยพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา พบวา ในภาพรวมมีระดับการใชอินเทอรเน็ต
อยูในระดับคอนขางสูง เนื่องจากยุคปจจุบันมีการใชบริการ Social Network ตางๆ ไมวาจะเปนในทางดานการทํา
ธุรกิจ อานหนังสือออนไลน ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย ทําใหปจจัยการใชอินเทอรเน็ตในโลกปจจุบันมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการดําเนินชีวิต 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากการสํารวจพบวา นักศึกษาช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใหความสนใจมากที่สุด คือ 
เ ว็บไซตที่ มีการเช่ือมตอกันกับสังคมออนไลน เชน www.facebook.com เ ว็บไซตที่ใหความบันเทิง www. 
youtube.com และการสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต http://www.google.co.th เพื่อสืบคนขอมูลที่เปนประโยชน
ทางการศึกษาและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือหาขอมูลขาวสารอื่นๆ  ดังนั้น จากการสํารวจพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเปนประโยชนตอการปรับเปล่ียนการสอนของ
อาจารยผูสอน โดยสามารถใชเครือขายสังคมออนไลนเปนตัวในการเขาหานักศึกษาไดมากขึ้น เชน การใช Facebook 
เพื่อส่ังงานสงงาน หรือรวมไปถึงการสอนเพิ่มเติมผานทาง Youtube เปนตน สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 25-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีดานความตองการในการใชอินเทอรเน็ต
อยูในระดับสูง คือ มีความตองการในการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนรู 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดขอมูลที่สามารถนําไปพัฒนาการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษาใหเกิด
ประโยชนดานการเรียนการสอนและแนะนําใหนักศึกษาคนควาตามเว็บไซตที่เก่ียวของกับวิชาความรูที่กําลังศึกษาอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชอินเทอรเน็ต 
  1. ควรต้ังจุดประสงคใหครอบคลุมมากกวานี้ 
  2. ควรมีการวางแผนงานที่ดีกวานี้ 
  3. อาจจะตองเพิ่มเวลาในการสํารวจเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น 
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NBUS114: ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอกําไรจากการดําเนินงานของธนาคาร: กรณีศึกษาธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
FACTORSAFFECTING THEPROFITABILITY OF BANK: A CASE STUDY OF BANGKOK 
BANK PUBLIC COMPANY, LIMITED 
 
พิเนต  ตันศิริ 1   ศานติ  เล็กมณี 2และมรุต  กลัดเจริญ 3 
1-3อาจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยในระดับมหภาคและจุลภาคที่มีผลกระทบตอกําไรของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสต้ังแต ไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 
2557 ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประมาณดวยวิธีการประมาณคาในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple Regression Model) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS)ผลการวิจัยพบวา ปจจัยระดับมหภาคที่มีผลกระทบ
ตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน)  ไดแก อัตราเ งินเฟอพื้นฐานพบวามีความสัมพันธเ ชิงบวก 
กับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เนื่องมาจากการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงิน
ฝาก อัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ พบวามีความ 
สัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน
ฝากในระบบธนาคารทําใหการแขงขันในการระดมเงินออมลดลงสงผลใหระดับอัตราดอกเบี้ยเงินออมไมสูงทําให
ตนทุนที่เปนดอกเบี้ยตํ่า สําหรับปจจัยระดับจุลภาคที่มีผลกระทบตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคารพบวามีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เนื่องมาจากเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารในการบริหารจัดการเก่ียวกับ
คาใชจายของธนาคาร 
 

คําสําคัญ: ธนาคาร กําไร อัตราดอกเบี้ย 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the Macro and Micro level of factors affecting the 
profitability of Bangkok Bank Public Company Limited. This research provides the quarterly secondary 
data of the Bangkok Bank Public Company Limited from the first quarter of 2006 till the third quarter of 
2014 estimated Multiple Regression Model by using OLS. The results showed that the factors in term of 
Macro level which affected the profitability of the Bangkok Bank Public Company, Limited are core 
inflation and the ratio of bank deposit per GDP. Firstly, core inflation has a positive effect to the Bangkok 
Bank Public Company, Limited’s overall operation because of both deposit and lending interest rate 
adjustments. Secondly, the ratio of bank deposit per GDP also has a positive effect to their overall 
operation. Consequently, as increasing in bank deposits can reduce the deposit competition among 
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banks which cause the low level of deposit interest rates. Additionally, the cost of interests is going to be 
lower as well.  The Micro level of factor affecting the profitability of the Bangkok Bank Public Company 
Limited is Cost to Revenue ratio. The Cost to Revenue ratio can cause a negative effect to the Bangkok 
Bank Public Company, Limited’s overall operation that indicates the efficiency of banks’ expense 
management. 
 

Keywords: Bank, Profitability, Interest Rate 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธนาคารเปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยธนาคารไดทําหนาที่
เปนตัวกลางระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน ซ่ึงธนาคารเปนผูรวบรวมเงินออมจากผูที่มีเงินเหลือใชแลวนําไป
ปลอยกูโดยธนาคารเปนทั้งผูรับฝากเงินและผูปลอยสินเช่ือ ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลในป พ.ศ. 2552–2557 พบวา
ปริมาณเงินใหสินเช่ือมีแนวโนมมากกวาปริมาณเงินฝากของธนาคาร ซ่ึงจากปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินให
สินเช่ือจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของผลการดําเนินงานของธนาคาร จากการเปล่ียนแปลงปริมาณสินเช่ือและเงิน
ฝากในระบบธนาคารสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนั้นยังมีปจจัยตางๆที่สามารถสงผลตอ
กําไรสุทธิของธนาคาร จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยพบวาในชวงป พ.ศ. 2552–2557 พบวากําไรสุทธิของ
ธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีการปรับตัวของกําไรสุทธิที่แตกตางกันในแตละป โดยกําไรจากการดําเนินงาน
ของธนาคารมาจากความแตกตางระหวางรายไดของธนาคารกับคาใชจายของธนาคาร ในการดําเนินงานของธนาคาร 
ธนาคารมีรายได 2 ประเภท คือ 1. รายไดที่เปนดอกเบี้ยและเงินปนผล2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย นอกจากรายไดของ
ธนาคารแลว  ยังมีคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนตนทุนของธนาคาร โดยคาใชจายของธนาคารแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 1)คาใชจายดอกเบี้ย2)คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยซ่ึงคาใชจายของธนาคารทั้ง 2 ประเภท มีการเปล่ียนแปลง
ในแตละชวงเวลา จากขอมูลขางตนพบวากําไรสุทธิของธนาคารแตละแหงมีความแตกตางกันและมีการเปล่ียนแปลง
ของกําไรสุทธิในแตละป เนื่องจากรายไดและรายจายของธนาคารแตละแหงมีความแตกตางกัน ซ่ึงสาเหตุเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวของธนาคารแตละแหงตอปจจัยตางๆที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธนาคารแตละแหงที่มีความแตกตางกัน จากที่กลาวมาขางตนจึงไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอความสามารถในการกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยที่มีเงินฝากมากที่สุดในระบบจึงทําการเลือกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงจะทําการศึกษาทั้งปจจัยในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อเปนแนวทางในการพยากรณเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยในการศึกษาจะทําการพิจารณาความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะใชผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคาร (Return  on average asset) เปนตัวช้ีวัด
กําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในระดับจุลภาค 
 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในระดับมหภาค 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 สวนของผูถือหุน คือ ทุนชําระแลว สํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร  สํารองอื่นและบัญชี
กําไรขาดทุน รวมถึงเงินทุนหรือสินทรัพยของเจาของกิจการ  
 สินทรัพยของธนาคาร คือ เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขาย
คืน เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ เงินใหสินเช่ือ(หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว) ดอกเบี้ยคางรับ ทรัพยสินรอการขาย 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของธนาคาร 
 ขนาดของธนาคาร คือ มูลคาทางบัญชีสินทรัพยรวมของธนาคาร หรือสินทรัพยรวมของธนาคาร 
 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP) คือ มูลคาตลาดของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตใน
ประเทศไทยในชวงเวลา 1 ป โดยไมคํานึงวาผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาดวยทรัพยากรของชาติใด 
 อัตราเงินเฟอ หมายถึง อัตราการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินคาหรือบริการในระยะเวลา 1 ป ที่สูงขึ้น
เร่ือยๆ อยางตอเนื่อง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การศึกษาในคร้ังนี้ไดใชขอมูลทุติยภูมิทําการศึกษาเปนรายไตรมาสโดยทําการศึกษาต้ังแต ไตรมาสที่ 
1 พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสที ่3พ.ศ. 2557โดยศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ซ่ึงไดทําการรวบรวมขอมูลจากงบ
การเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขอมูลสถิติ หนวยงานของรัฐบาล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
ระดับมหภาค 
1. อัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของ

ธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวม ภายในประเทศ 
(ASSGDP) 

2. อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (CONC) 
3. อัตราเงินเฟอ (INF) 

ผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคาร 
(Return on average asset) 

เปนตัวช้ีวัดกําไรของ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการกําไร

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระดับ
จุลภาค 
1. อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร 

(COST) 
2. ปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร (LOANS) 
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย   
รวมถึงวารสารตางๆที่เก่ียวของ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  1. การวิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลปจจัยระดับ
จุลภาคและปจจัยระดับมหภาคที่มีผลตอความสามารถในการกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และทําการ
หาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของปจจัยตางๆ ของขอมูล 
  2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความสามารถในการกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่มี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยดวยวิธีการประมาณคาในรูปแบบสมการ
ถดถอยเชิงซอน(Multiple Regression Model) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) 
 แบบจําลองทีใ่ชในการวิจัย 
  แบบจําลองที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดนํามาจากการประยุกตทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยทํา
การเพิ่มตัวแปรที่คาดวาจะเก่ียวของกับปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 
    ROA  =   f (ASSGDP, CONC, INF, COST, LOANS) 
  โดย  ROA  =  ผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคาร 
    ASSGDP =  อัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอ GDP (เทา) 
    CONC  = สัดสวนของธนาคารขนาดใหญ(เทา)  
    INF   =  อัตราเงินเฟอพื้นฐาน(รอยละ) 
    COST  =  อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร(เทา) 
    LOANS  =  ปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร(ลานลานบาท) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ไดมีการเก็บขอมูลเปนรายไตรมาส ต้ังแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557รวม
ทั้งส้ิน 35 ไตรมาส  โดยมีการแสดงขอมูลของตัวแปรตางๆ ในทางสถิติดังตารางตอไปนี ้
 

 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

ตาราง1 ตัวแปรระดับมหภาค 
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
INF 35 1.5345 0.8859 -0.5000 2.9000 

CONC 35 0.6333 0.0165 0.5961 0.6620 
ASSGDP 35 3.1673 0.2661 2.8061 3.7060 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติธนาคารแหงประเทศไทยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 
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 จากตาราง 1เห็นไดวา อัตราเงินเฟอ (INF) เปนอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีอัตราเติบโตสูงสุดในชวงการเก็บ
ขอมูลที่ 2.90% และอัตราเงินเฟอที่ตํ่าสุดที่ -0.50% โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 1.5345% และคา Standard Deviation มีคา 
0.8859 จะเห็นไดวาอัตราเงินเฟอมีความหางของคาสูงสุดและตํ่ามากการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมการ
ธนาคาร (CONC) ไดทําการวัดโดยนําสินทรัพยของธนาคารขนาดใหญ 5 อันดับแรกแลวหารดวยสินทรัพยรวมของ
ธนาคารทั้งหมดซ่ึงจากที่ทําการวัดการกระจุกตัวพบวาในชวงที่ทําการศึกษานั้นมีการกระจุกตัวสูงสุดอยูที่ 0.6620 
และมีการกระจุกตัวนอยที่สุดที่ 0.5961 ซ่ึงคาย่ิงมากจะแสดงวามีการกระจุกตัวสูงในขณะที่คาเฉล่ียอยูที่ 0.6333 
และมีคา Standard Deviation เทากับ 0.0165ทําใหเห็นวาการกระจุกของธนาคารพาณิชยนั้นไมคอยมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงดูไดจากคาสูงสุดและตํ่าสุดอัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (ASSGDP) จะพบวามีคามากที่สุดที่ 3.7060และมีคานอยที่สุดที่ 2.8061ในขณะที่คาเฉล่ียอยูที่ 
3.1673 และมีคา Standard Deviation เทากับ 0.2661 จะเห็นไดวาคาเฉล่ียของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของ
ธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจะอยูระหวางคาสูงสุดและตํ่าสุด จากการเก็บขอมูลแลวนํามาแสดงคา
ทางสถิติดังตาราง 1 จะพบวามีความเหมาะสมในการทําการศึกษาเนื่องจากคาของขอมูลแตละตัวไมมีคาผิดปกติ 
(Outlier) เกิดขึ้นในการเก็บขอมูล 
 

ตาราง2 ตัวแปรระดับจุลภาค 
 

ที่มา: รายงานประจําไตรมาสของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2549–2557 
  
 จากตาราง2 ไดแสดงคาทางสถิติของปจจัยภายในของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จะพบวาคาใชจาย
ตอรายไดของธนาคาร (COST)  มีคาเฉล่ียอยูที่ 0.6183 คาสูงสุดอยูที่ 0.7346 และคาตํ่าสุดอยูที่ 0.5346 และมีคา 
Standard Deviation เทากับ 0.0466ปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร มีคาเฉล่ียอยูที่ 1.2044 คาสูงสุดของปริมาณ
สินเช่ือรวมของธนาคารอยูที่ 1.7111 และคาตํ่าสุดของปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคารอยูที่ 0.8538 และมีคา 
Standard Deviationเทากับ 0.2700จากการเก็บขอมูลแลวนํามาแสดงคาทางสถิติดังตารางที่ 2จะพบวามีความ
เหมาะสมในการทําการศึกษาเนื่องจากคาของขอมูลแตละตัวไมมีคาผิดปกติ (Outlier) เกิดขึ้นในการเก็บขอมูล 
 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) 
  ปจจัยที่ มีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน ) 
ประกอบดวยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) จํานวน 5 ตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะทําการหาคา Correlation เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระวามีความสัมพันธ กันเองในระดับใด เพื่อที่จะไม ให เ กิดปญหา 
Multicollinearity  ตัวแปรอิสระตองมีความสัมพันธกันมีคาไมเขาใกล 1  
 
 
 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

COST 35 0.6183 0.0466 0.5346 0.7346 
LOANS 35 1.2044 0.2700 0.8538 1.7111 
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ตาราง 3 แสดงคา Correlation ของปจจัยที่ทําการวิเคราะห 
 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

 จากตาราง 3 จะพบวาตัวแปรอิสระประกอบดวย assgdp, conc, Inf, cost, loansโดยมีปริมาณสินเช่ือ
รวมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับอัตราการกระจุกตัวของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร(conc) 
มีความสัมพันธสูงสุดที่ระดับ 0.7059 รองลงมาคือปริมาณสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)กับอัตราสวน
ของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (assgdp)มีความสัมพันธที่ระดับ 
0.6160 สวนอัตราสวนคาใชจายกับปริมาณสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธตํ่าสุดที่ระดับ 
0.0138รองลงมาคือปริมาณสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)กับอัตราเงินเฟอ มีความสัมพันธที่ระดับ 
0.0431ซ่ึงในการวิเคราะหผลการศึกษาไมเกิดปญหา Multicollinearityใหขอมูลของตัวแปรอิสระทั้งหมดใน
แบบจําลองมีความเหมาะสมที่จะนําไปทําการศึกษาเนื่องจากไดทําหาคา  Correlation เพื่อตรวจสอบหา
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระซ่ึงผลการตรวจขางตนพบวาตัวแปรอิสระไมเกิดการมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 

 สมการปจจัยทีมี่ผลกระทบตอความสามารถในการทาํไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะไดดังนี ้
 ROA = 0.0561 +0.0036(ASSGDP)–0.0472(CONC)+0.0010(INF)–0.0465(COST)+0.0021(LOANS) 

 

ตาราง 4ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
*หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01**หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
assgdp conc Inf cost Loans 

assgdp 1.0000 
conc 0.3945 1.0000 
Inf 0.1576 -0.2161 1.0000 

cost 0.2615 -0.1681 0.2381 1.0000 
loans 0.6160 0.7059 0.0431 0.0138 1.0000 

Number of  obs = 35 
ตัวแปร coefficient standard error t p>|z| 
คาคงที่ 0.0561 0.0225 2.49 .0185 

ASSGDP 0.0036** 0.0016 2.31 .0278 
CONC -0.0472 0.0352 -1.34 .1892 

INF 0.0010** 0.0004 2.56 .0161 
COST -0.0465* 0.0067 -6.95 .0000 

LOANS 0.0021 0.0025 0.85 .4022 
R-squared    =  0.6526 Adjust R-squared  =  0.5927 

Prob(F-statistic)  =.0000  
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 จากตาราง 4 ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแกอัตราสวนของ
สินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ASSGDP), อัตราเงินเฟอ (INF) และ
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร (COST) ซ่ึงสามารถวิเคราะหผลการประมาณคาไดดังนี้ 
 อัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ASSGDP) มี
ผลกระทบตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนของสินทรัพยรวมที่ เปนเ งินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (ASSGDP) จะทําใหธนาคารมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของเงินฝากของธนาคาร
จะทําใหการแขงขันในการระดมเงินออมลดนอยลงเนื่องจากมีปริมาณเงินออมมากพอที่จะทําการปลอยกูใหกับผูที่
ตองการใชเงิน สงผลทําใหระดับอัตราดอกเบี้ยเงินออมไมสูงซ่ึงจะทําใหตนทุนดานคาใชจายดอกเบี้ยลดลง แตในทาง
กลับกันถาปริมาณเงินออมมีปริมาณที่นอยจะสงผลทําใหธนาคารตองมีการแขงขันในการระดมเงินเพื่อที่จะนําเงิน
ออมไปปลอยกูแกผูตองการใชเงิน ซ่ึงจะทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินออมมีการปรับตัวสูงขึ้นทําใหตนทุนดานคาใชจาย
ดอกเบี้ยสูงขึ้น 
 อัตราเงินเฟอ (INF) มีผลกระทบตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
 การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ (INF) จะทําใหธนาคารมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้นโดยการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูและเงินฝาก สงผลทําใหธนาคารมีรายรับจากดอกเบี้ยมากขึ้น ในขณะเดียวกันรายจายของธนาคารมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นแตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนอยกวารายได จึงกลาวไดวาอัตราเงินเฟอจะเปนผลบวกตอการดําเนินงานของ
ธนาคาร 
 อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร (COST) มีกระทบตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และมีความสัมพันธเชิงลบซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร (COST) จะทําใหธนาคารมีผลตอบแทนเฉล่ียตอ
สินทรัพยธนาคารลดลง เนื่องจากกําไรของธนาคารมาจากสวนตางระหวางรายไดและรายจายในการดําเนินธุรกิจซ่ึง
การดําเนินงานของธนาคารถาเกิดสวนตางระหวางรายไดกับรายจายมากขึ้นเทาไรธนาคารก็จะสามารถทํากําไร
ไดมากขึ้นเทานั้น โดยถารายไดสวนเพิ่มของธนาคารมีการเพิ่มขึ้นมากกวารายจายสวนเพิ่มของธนาคารจะทําให
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคารปรับตัวลดลงสงผลทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยเพิ่มสูงขึ้น 
นอกจากนี้อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคารยังเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารใน
การบริหารจัดการเก่ียวกับคาใชจายของธนาคารและยังไดแสดงใหเห็นตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารเก่ียวกับ
คาใชจายตางๆ ของธนาคาร 
 อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมการธนาคาร (CONC)ไมมีนัยสําคัญในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอกําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) แตมีความสัมพันธเชิงบวกซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวใน
การศึกษา สาเหตุที่ทําใหอัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (CONC) ไมมีนัยสําคัญนาจะเกิดจากการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมการธนาคารไมคอยมีการเปล่ียนแปลงในชวงการศึกษา โดยมีอัตราการเปล่ียนเล็กนอยเทานั้น  
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 ปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร (loans) ไมมีนัยสําคัญในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) แตมีความสัมพันธเชิงบวกซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวในการศึกษา สาเหตุที่
ทําใหปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร (loans) ไมมีนัยสําคัญนาจะเกิดจากการปลอยสินเช่ือของธนาคารถึงจะได
รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มสูงขึ้น แตถาลูกหนี้เกิดปญหาไมสามารถผอนชําระไดแลวนั้น ธนาคารก็ตองทําการต้ัง
สํารองหนี้สงสัยจะเสียซ่ึงจะสงผลทําใหกําไรสุทธิของธนาคารลดลง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบวาอัตราสวนของสินทรัพยรวมที่ เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (ASSGDP) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยเม่ือ
กําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ถาอัตราสวนของสินทรัพยรวมที่เปนเงินฝากของธนาคารตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะสงผลทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคารเพิ่มขึ้นเทากับ 0.0036อัตราเงินเฟอ (INF) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดยเม่ือกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ถา
อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคารเพิ่มขึ้นเทากับ 0.0010และ
อัตราสวนคาใชจายตอรายไดธนาคาร(COST) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) โดยเม่ือกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ถาอัตราสวนคาใชจายตอรายไดธนาคารเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลทําให
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยธนาคารลดลงเทากับ -0.0465 
 นอกจากปจจัยที่ไดกลาวมาขางตนแลวยังมีตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยมหภาคที่ไมมีนัยสําคัญ คือ อัตราการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมการธนาคาร (CONC) โดยการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมการธนาคารเปนตัวบงช้ีถึงการ
แขงขันภายในอุตสาหกรรมการธนาคาร ซ่ึงถามีอัตราการกระจุกตัวที่สูงสามารถบงช้ีไดวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
เปนผูกําหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูรวมถึงคาธรรมเนียมในการใหบริการดานตางๆ
ของธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยขนาดใหญยังมีความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากสามารถ
ช้ีนําตลาดของอุตสาหกรรมการธนาคารได นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยขนาดใหญมีสาขาใหบริการไดครอบคลุมทุก
พื้นที่สงผลทําใหสามารถเขาถึงผูฝากเงินและผูตองการกูเงิน ซ่ึงกลาวไดวาถาอัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมการ
ธนาคารสูงจะทําใหการแขงขันของธนาคารพาณิชยไมสูงปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร (loans) โดยปริมาณการ
ปลอยสินเช่ือของธนาคารนั้นจะมีผลตอรายไดจากดอกเบี้ยซ่ึงจะสงผลโดยสงตอกําไรสุทธิของธนาคาร เนื่องจาก
รายไดหลักของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นั้นมาจากดอกเบี้ยเงินกู โดยธนาคารจะไดสวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ถาสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงจะสงผล
ทําใหกําไรสุทธิของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น แตถาการปลอยสินเช่ือของธนาคารนั้นมีลูกคาที่ไมสามารถผอนชําระจายหนี้
กับธนาคารไดตามเง่ือนไขที่ตกลงไวแลว ธนาคารก็จะตองทําการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญซ่ึงถาอยูในชวงที่เศรษฐกิจ
ถดถอยนั้น แลวธุรกิจที่เปนลูกคาธนาคารไมสามารถผอนชําระไดธนาคารก็ตองต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ จะเห็นไดวา
กําไรของธนาคารจะมีผลโดยตรงกับการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 
 จากการเ ก็บขอมูลในการวิจัยพบวาในปจจุบันธนาคาร ไดใหความสําคัญในการหารายไดจาก
คาธรรมเนียมในการใหบริการทางการเงินมากกวาการปลอยกูเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะสงผลทําใหธนาคารพาณิชยมี
รายไดจากคาธรรมเนียมในการใหบริการมากขึ้น ดังนั้นธนาคารพาณิชยขนาดใหญจึงตองสรางบริการครบวงจรเพื่อ
รองรับกับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงรวมถึงการสรางผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อตอบสนองความตองการ
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การลงทุนและการออมในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการฝากเงินเพียงอยางเดียว จากที่กลาวจะทําใหธนาคาร
พาณิชยจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมที่สูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การเติบโตของตลาดทุนในประเทศจะสงผลตอการดําเนินงานของธนาคาร โดยตรงเนื่องจาก
บริษัทเอกชนสามารถออกตราสารหนี้ขายใหแกนักลงทุนไดโดยตรง ซ่ึงตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนออกขายนั้นจะมี
อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาที่บริษัทเอกชนกูเงินจากธนาคารพาณิชยทั่วไป และนักลงทุนที่ซ้ือตราหนี้จากบริษัทเอกชนจะ
ไดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาเงินฝากของธนาคารพาณิชย เนื่องจากผูตองการใชเงินและผูที่มีเงินสามารถใหกูไดโดยตรง 
ซ่ึงไมตองผานตัวกลางนั้นคือธนาคาร การเติบโตของตลาดทุนจะทําใหบริษัทเอกชนหันไปออกตราสารหนี้มากกวากู
เงินจากธนาคารเนื่องจากตนทุนทางการเงินตํ่ากวา ดังนั้นธนาคารตองปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานโดยเนนการ
สรางผลิตภัณฑใหมเพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดทุน  
 2. อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคาร เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอกําไรจากการดําเนินงานของ
ธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของธนาคารยังบงบอกถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ธนาคาร ซ่ึงถาการดําเนินงานของธนาคารมีตนทุนที่ตํ่าจะทําใหกําไรของธนาคารปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราสวน
คาใชจายตอรายไดของธนาคารเปนปจจัยที่ธนาคารสามารถควบคุมได 
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NBUS115: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
FACTORS INFLUENCING COMMUNICATION EFFCIENCY OF AIRFRAME MAINTENANCE 
DIVISION INTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
 
ณัฐพนธ ์ แสงดีจริง 1   ดร.เนตร์ศิริ  เรืองอริยภักด์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้น
โรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับของปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสาร
ภายในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสาร และปัจจัยคุณลักษณะของพนักงาน
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป และความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ทั้งหมดจ านวน 144 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency Distribution) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยวิธีทางตรง (Enter) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีเงินเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
ระยะเวลาการท างาน 16-20 ปี ขึ้นไป ใช้โปรแกรม LINE ในการส่ือสารมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศในการส่ือสารในระดับมาก (µ = 3.64) กระบวนการในการส่ือสารในระดับมาก (µ = 3.89) 
คุณลักษณะของพนักงานในระดับมาก (µ = 3.80) และมีประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรในระดับมาก (µ = 
3.89) และพบว่า ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสาร ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารและปัจจัยคุณลักษณะของพนักงาน
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ภายในองค์กรท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ถดถอยในรูปมาตรฐานได้ ดังนี้ 
  CE = 0.086 CC1+0.060 CC2+0.001 CC3+0.129 CC4-0.126 CC5+0.385* CC6; R2 = 0.234 
  CE = 0.094 CP1-0.071 CP2+0.115 CP3+0.145 CP4+0.551* CP5; R2 = 0.740 
  CE = 0.412* FS1+0.179* FS2-0.024 FS3; R2 = 0.521 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการส่ือสาร ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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Abstract 
 The study of Factors Influencing Communication Efficiency of Airframe Maintenance Division in 
Thai Airways International Public Company Limited was aimed at studying 1) levels communication climate 
factors in aircraft maintenance technical service section, communication process and features staff 
factors of aircraft maintenance technicians in Thai Airways technical department and 2) factors influencing 
communication efficiency of aircraft maintenance technical service section in Thai Airways technical 
department. 
 The questionnaires with content validity and reliability over 0.50 and 0.70 respectively were 
constructed as a tool for collecting data from 144 aircraft maintenance technicians in Thai Airways technical 
department. The statistics employed data analysis were frequency distribution, percentage, mean, 
Standard Deviation and multiple regression analysis: MRA applying enter method at the statistical significance 
of 0.05. 
 The research finding indicated that most of the subjects in the sample group were male, aged 
between 31-40 years old and graduated Bachelor's Degree. They earned 15,001-30,000 baht per month 
with the working period of more than 16-20 years and their most frequently used social media was LINE. 
They considered communication climate (µ = 3.64), communication process (µ = 3.89), features staff 
level (µ = 3.80) and communication efficiency (µ = 3.89). Communication behavior in communication 
climate, on-line channel in communication process, the technicians' knowledge and skills in features staff 
all influenced communication efficiency at statistical significance of .05. 
 The equation construction of the regressive prediction of standardized scores 
  CE = 0.086 CC1+0.060 CC2+0.001 CC3+0.129 CC4-0.126 CC5+0.385* CC6; R2 = 0.234 
  CE = 0.094 CP1-0.071 CP2+0.115 CP3+0.145 CP4+0.551* CP5; R2 = 0.740 
  CE = 0.412* FS1+0.179* FS2-0.024 FS3; R2 = 0.521 
 
Keywords: Efficiency Organization Communication Aircraft maintenance Thai Airways International Public 

Company Limited. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ เครื่องบินเหล่านี้ได้รับการบริการการบ ารุงรักษา
โดยช่างซ่อมเครื่องบินที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในด้านกระบวนการบริการ และบ ารุงรักษาเครื่องบินที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดโดยผู้ผลิตเครื่องบิน และหน่วยงานควบคุมด้านการบินท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินนั้น จากอดีตเกิดได้จากเครื่องจักรกลและผู้ปฏิบัติงานแต่เมื่อมีการ
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ท าให้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรกลลดลง แต่กลับพบว่าอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานสูงขึ้นแทน (Aviation safety expert. 2559) ความผิดพลาด
ที่เกิดจากการส่ือสารที่เกิดในล าดับต้นๆ ของอุบัติเหตุที่เกิดและปัจจัยเชิงสาเหตุในรายงานการเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้น 
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การส่ือสารจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดซึ่งอาจเกิดจากทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ส่งหรือรับข้อมูลต่อกันด้วยความไม่เข้าใจ
ซึ่งกันและกัน จนท าให้เกิดปัญหาผิดพลาด และตามมาด้วยความเสียหายขององค์กรและที่ส าคัญอาจน าไปสู่อุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 จากที่มาของปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสูญเสียโดยท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ 
ปัจจัยด้านบรรยากาศในการส่ือสาร ปัจจัยด้านกระบวนในการส่ือสาร ปัจจัยด้านคุณลักษณะของพนักงานเป็นตัวแปรต้น 
และประสิทธิภาพการส่ือสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานเป็นตัวแปรตาม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ระดับของปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน ปัจจัยกระบวนการ
ในการส่ือสาร และปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด  
(มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้น
โรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร หมายถึง ผลส าเร็จที่ได้การส่ือสารสร้างความเข้าใจ และสร้าง
วัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆ เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผู้ใช้จะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการส่ือสารเป็นอย่างดี เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ 
มีลักษณะเป็นเครือข่าย (Network) ซึ่งอาจกระท าได้โดยใช้เครื่องมือในการส่ือความหมายด้วยการพูด การเขียน การใช้
สัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน หมายถึง บุคคลากรที่ท าหน้าที่ดูแล บ ารุง เครื่องบิน ประจ าหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีระดับการบริหารอยู่ในระดับผู้จัดการกอง 
และมีภาระหน้าที่ให้การซ่อมบ ารุงอากาศยานตามแผนการซ่อมบ ารุงในระดับโรงงาน 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หมายถึง บริษัทรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด าเนินกิจการ
ในด้านการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในแผนกช่าง
ซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยกระบวนในการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในแผนกช่างซอ่ม
บ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในแผนกช่าง
ซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในการสือ่สาร 
- การไว้วางใจ 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
- การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
- การรับฟังการส่ือสารจากลา่งขึน้บน 
- รูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร 

ปัจจัยด้านกระบวนในการสื่อสาร 
- ผู้ส่งสาร 
- ผู้รับสาร 
- ข้อมูลข่าวสาร 
- ช่องทางการส่ือสาร 
- ช่องทางออนไลน ์

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะของพนกังาน 
- ความรู ้
- ทักษะ 
- คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ภายในแผนกช่างซ่อมบ ารุง 
อากาศยานขั้นโรงงาน 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้สืบค้นข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีทั้งข้อมูลทุติยภูมิและ
ปฐมภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างศึกษาจากช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานจ านวนทั้งส้ิน 
144 คน ที่ปฏิบัติงานในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 
 4. ขอบเขตด้านพื้นที่กองช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด  (มหาชน) ณ 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  1. สร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาข้อค าถาม 
  2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3ท่าน 
เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) ตามโครงสร้างและเนื้อหา และแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สามารถน าไปใช้ได้ (สุวิมล ติรกานันท.์ 2550) 
  3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดสอบความเชื่อมั่นกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียง จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นในปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มากกว่า 0.70 ถือว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
  4. แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน 
ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
   ส่วนท่ี 2 ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน  เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   ส่วนท่ี 3 ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารและประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร 
   ส่วนท่ี 4 คุณลักษณะของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
   ส่วนท่ี 5 ค าถามข้อเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองกับพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทั้งหมด
จ านวน 144 คน ในแผนกบ ารุงรักษาอากาศยานขั้นโรงงาน ณ แผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 16.0 ดังนี ้
   1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายใน ปัจจัย
กระบวนการในการส่ือสารและประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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   2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนกช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยวิธีทางตรง (Enter) ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการทดสอบอ านาจการพยากรณ์
ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ที่มีระดับการวัดระดับช่วง (Interval Scale) ขึ้นไป ใช้ได้ทันทีในกรณีตัวแปร
อิสระอยู่ในระดับช่วง (Interval Scale) ขึ้นไป ส าหรับกรณีตัวแปรอิสระอยู่ในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
และอันดับมาตรา (Ordinal Scale) ต้องแปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เสียก่อนน าไปวิเคราะห์ ส่วนวิธี Enter 
เป็นวิธีแบบทางตรงที่จะน าเสนออ านาจการพยากรณ์โดยตัวแปรอิสระทุกตัวที่ร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม  (กัลยา  

วานิชย์บัญชา. 2546: 352-403) ส่วนระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ 95% ( = 0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 96.5 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.1 ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.9 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.6 ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
39.6 และส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม LINE ในการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 81.3 
  วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายในแผนกซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ขั้นโรงงาน ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารและประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร ปัจจัยคุณลักษณะของ
พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
   ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสาร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการส่ือสาร
โดยภาพรวมระดับมาก (µ = 3.64) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รูปแบบพฤติกรรม
การส่ือสารแบบแนวนอน การไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเปิดเผยการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง และ
มีความคิดเห็นระดับปานกลางในด้านการรับฟัง การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน ตามล าดับ 
   ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสาร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการส่ือสาร
โดยภาพรวมในระดับมาก (µ = 3.89) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านช่องทางออนไลน์ ผู้ส่งสารและช่องทางการ
ส่ือสาร ผู้รับสารและข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ และโดยมีประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรในระดับมาก (µ = 
3.89) 
   ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงาน
โดยภาพรวมในระดับมาก (µ = 3.80) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ และทักษะ 
ตามล าดับ 
  วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร
ของแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของแผนกช่างซอ่มบ ารุงอากาศยาน
ขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 
   ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การส่ือสารภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 
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0.385*) นั่นคือ ถ้าพนักงานมีรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารที่ดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
มากด้วย 
   ส่วนตัวแปรการไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การเปิดเผย
การส่ือสารจากบนลงล่าง และการรับฟังการส่ือสารจากล่างขึ้นบนต่างไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) > .05)) โดยปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารทั้ง 6 ตัวแปร
สามารถร่วมกันอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig F (2-tailed) < .05) ซึ่งให้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.484 (R2 = 0.484) และมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 23.4 (R2 = 
0.234x100) ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการถดถอยในรูปมาตรฐานได้ ดังนี ้
   CE = 0.086 CC1+0.060 CC2+0.001 CC3+0.129 CC4-0.126 CC5+0.385* CC6; R2 = 0.234 
   ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 0.551*) นั่นคือ ถ้าพนักงานมี
กระบวนการในการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในแผนกมีประสิทธิภาพมากด้วย 
   ส่วนตัวแปรผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการส่ือสารต่างไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) > .05)) โดยปัจจัยกระบวนในการส่ือสารทั้ง 5 
ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนกช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig F (2-tailed) < .05) ซึ่ง
ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหคุูณเท่ากับ 0.740 (R2 = 0.740) และมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 54.8 (R2 
= 0.548100) ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการถดถอยในรูปมาตรฐานได้ ดังนี ้
   CE = 0.094 CP1-0.071 CP2+0.115 CP3+0.145 CP4+0.551* CP5; R2 = 0.740 
   ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับความรู้และทักษะมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 0.412* และ 0.179* 
ตามล าดับ) นั่นคือ ถ้าพนักงานมีความรู้หรือทักษะที่ดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากด้วย 
   ส่วนตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) > .05)) โดยปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานทั้ง 3 ตัวแปร สามารถ
ร่วมกันอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig F (2-tailed) < .05) ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.521 (R2 = 0.521) และมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 27.2 (R2 = 0.272x100) 
ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการถดถอยในรูปมาตรฐานได้ ดังนี้ 
   CE = 0.412* FS1+0.179* FS2-0.024 FS3; R2 = 0.521 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร ปัจจัยกระบวนการในการ
ส่ือสารเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับความรู้และทักษะต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
ค่าอิทธิพล ยอมรับ/ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยับรรยากาศในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของแผนก 
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

- การไว้วางใจ Beta = 0.086 ปฏิเสธ 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ Beta = 0.060 ปฏิเสธ 
- การสนับสนุนซึ่งกันและกัน Beta = 0.001 ปฏิเสธ 
- การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง Beta = 0.129 ปฏิเสธ 
- การรับฟังการส่ือสารจากลา่งขึน้บน Beta = 0.126 ปฏิเสธ 
- รูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร Beta = 0.385* ยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยักระบวนในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อประสิทธภิาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนก 
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้ส่งสาร Beta = 0-0.094 ปฏิเสธ 
- ผู้รับสาร Beta = 0-0.071 ปฏิเสธ 
- ข้อมูลข่าวสาร Beta = 0-0.115 ปฏิเสธ 
- ช่องทางการส่ือสาร Beta = 0-0.145 ปฏิเสธ 
- ช่องทางออนไลน ์ Beta = 0-0.551* ยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัคุณลักษณะของพนักงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของแผนก
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน 
- ความรู ้ Beta = 0.412* ยอมรับ 
- ทักษะ Beta = 0.179* ยอมรับ 
- คุณลักษณะส่วนบุคคล Beta = -0.024 ปฏิเสธ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า พนักงานแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 96.5.5 มีอายุ 31-40 ปี จ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.9 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 39.6 ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน พนักงานท างานในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 16-20 ปี ขึ้น
ไป เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.6 พนักงานส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสื่อออนไลน์ประเภท LINE จ านวน คิดเป็น
ร้อยละ 81.3 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายในแผนกซ่อมบ ารุง
อากาศยานขั้นโรงงานปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารและประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรปัจจัยคุณลักษณะ
ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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  ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสาร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการส่ือสารโดย
ภาพรวมระดับมาก (µ = 3.64) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รูปแบบพฤติกรรม  
การส่ือสารแบบแนวนอน การไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเปิดเผยการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง และ
มีความคิดเห็นระดับปานกลางในด้านการรับฟัง การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน ตามล าดับ 
  ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสาร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการส่ือสาร
โดยภาพรวมในระดับมาก (µ = 3.89) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านช่องทางออนไลน์ผู้ส่งสารและช่องทางการ
ส่ือสารผู้รับสารและข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ และโดยมีประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรในระดับมาก (µ = 
3.89) 
  ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงาน 
โดยภาพรวมในระดับมาก (µ = 3.80) โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ และทักษะ 
ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของ
แผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของแผนกช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
ขั้นโรงงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ประกอบด้วย 
  ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 0.385*) 
นั่นคือ ถ้าพนักงานมีรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารท่ีดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากด้วย 
  ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสารเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 0.551*)  
นั่นคือ ถ้าพนักงานมีกระบวนการในการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากด้วย 
  ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับความรู้และทักษะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig t (2-tailed) < .05) โดยมีอิทธิพลทางบวก (Beta = 0.412* และ 
0.179* ตามล าดับ) น่ันคือ ถ้าพนักงานมีความรู้หรือทักษะที่ดี ย่อมส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
มากด้วย 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร ปัจจัยกระบวนการในการ
ส่ือสารเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ ปัจจัยคุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับความรู้และทักษะต่างมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนตัวแปรอื่นๆ 
ต่างไม่มีอิทธิพล จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาในด้านปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการ
ส่ือสาร โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สอดคล้องงานวิจัยของ เบญจวรรณ แจ่มจ ารุญ 
(2557) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยบรรยากาศในการส่ือสารภายในองค์กร กระบวนการในการส่ือสาร และส่ือสังคมออนไลน์
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือ ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจและปรารถนาดี
ต่อกัน กล่าวคือ การท างานร่วมกันถ้าให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องท างานเป็นทีมช่วยเหลือประสานงาน และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยกระบวนการในการส่ือสาร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใน
การส่ือสารในด้านช่องทางออนไลน์ และช่องทางการส่ือสารในล าดับรองลงมา แอพพลิเคชั่น ที่พนักงานใช้มากที่สุด 
คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรนี้ ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธาริณี  นาคเมธี (2558) กล่าวว่า คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การส่ือสาร ภายในองค์กรอย่างมาก ที่ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  หมายความว่าคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น
ไลน์ (LINE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบการ ส่ือสารภายในองค์กร คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร โดยอาจกล่าวได้ว่า คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE) ยิ่งดีมากเท่าไร ก็จะส่งผลให้รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรผ่านการใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เป็นไปในทาง
ที่ดีตามไปด้วย 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาใช้ในการอภิปรายผล ดังนี ้
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่ือสารภายในองค์กร จ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไปของบุคลากร พบว่า ภาพรวม
ทุกด้านมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ อภิษฎา  วัฒนะเสวี (2557: 597-611) พบว่า 
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร บริษัทฯ จึงควรเอาใจใส่ในด้านการ
บังคับบัญชากับการให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยให้ความเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสภาพการปฏิบัติงานจากการสร้างบรรยากาศให้มีการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกัน และ
ด้านความปลอดภัยในการส่ือสารโดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีโซเชียล สนับสนุนความปลอดภัยและลดความผิดพลาด
ในการส่ือสารข้อมูลระหว่างพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารที่ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นโรงงานใช้นั้นมีการใช้ช่องทางส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ ดังนั้น หากบริษัทฯ จัดให้มีโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใชช้่องทางตา่งๆ ผ่าน
ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มาใช้ในท างานให้เกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสารทั้งภายใน
และกับภายนอกองค์การ อาจท าให้ปัญหาด้านการส่ือสารลดน้อยลง เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารน้อยลง งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า การรับฟังการส่ือสารจากระดับล่างขึ้นบนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงมี
ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ผลักดันนโยบายเพิ่มช่องทางส่ือสารให้พนักงานระดับล่างเพื่อช่องทางของข้อมูลข่าวสารให้  
ถึงมือผู้บริหารรวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่มีประโยชน์ จะท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเกิดความชัดเจน
ในการส่ือสารมากขึ้น โดยไม่ผิดพลาด 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงข้อมูลบริษัทถูกจ ากัดด้วยข้อก าหนดที่เฉพาะ ดังนั้น จึงมีความ
คิดเห็นว่าบริษัทฯ ควรผลักดันนโยบายให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
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 4. จากผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมที่นิยมใช้ LINE ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯใช้ช่องทางส่ือสาร
ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เพื่อสร้างกลุ่มสนทนาระหว่างหน่วยงานเพื่อประสานงาน และมีความรวดเร็วในการท างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธาริณี  นาคเมธี. (2558). พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานราชการ เขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เบญจวรรณ  แจ่มจ ารุญ. (2557). ปัจจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสาร 

และสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

อภิษฎา  วัฒนะเสวี. (2557). รูปแบบการส่ือสารและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร: 
กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด
และการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต. 4(2): 597-611. 

Cronbach, L. J. (2003). Essential of Psychology Testing. New York: Hanpercollishes. 
 
 

1056



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUS116: ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
THE EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT 
 
วิภาวัลย์  วรวรรณปรีชา * 
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 ผลงานวิชาการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจยัเรื่อง “ความเหล่ือมล้้าด้านการคลังและปัจจัยด้านการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรประสิทธิภาพด้าน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา และประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้
จากรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
ประจ้าป ีพ.ศ. 2558 ซึ่งประเมินโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลกระท้าด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา การใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่
ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้าน
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค้าส้าคัญ: ประสิทธิภาพ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This article is a part of the research subject, “Fiscal disparity and Factors Affecting Effectiveness 
on Local Government”, which analyzed data from the factors that affecting local government’s public 
services efficiency. These include the efficiency of management, the efficiency of personnel management 
and council affairs, and the efficiency of monetary and financial administration which collected from the 
secondary data from a Local Performance Assessment (LPA), assessed by Department of Local 
Administration which reported for the year 2015. The note forms had been used for data collection. In 
data analysis, the content analysis as well as the regression analysis has been conducted to examine the 
relationship between variables. The results showed that the efficiency of public services of local 
government depends on the efficiency of management and the efficiency of personnel management and 
council affairs, where as the efficiency of monetary and financial administration has no effect on the 
efficiency of public services of the local government. 
 
Keywords: Efficiency, Local Government 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ้านาจรัฐให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเองและบริหาร
จัดการนโยบายในเขตพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น เพื่อจัดท้าการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
เริ่มตั้งแต่การใช้สิทธิในการเลือกสรรหรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง การน้าเสนอความต้องการ การตรวจสอบการ
ด้าเนินงาน การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อก้าหนดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ท้าให้เกิดการเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น ภายใต้การก้ากับ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือของราชการส่วนกลาง โดยท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจ ก้าหนดทิศทาง นโยบายแล ะ 
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งราชการส่วนกลางเองต้องมีการประเมินว่า
นโยบายและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หรือดูว่าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด โดยในการวัดประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ศึกษาโดยอ้างอิงจาก ไซมอน (Simon. 1960: 180-181) ซึ่งกล่าวว่าถ้างานใดมีประสิทธิภาพ
สูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน้าเข้า (Input) กับผลิตผล (Output) ที่ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย โดย
สามารถเขียนเป็นสูตร ได้ดังนี้ 
  E = (O + I) + S 
   E: ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
   O: ผลผลิตหรือผลงานท่ีได้รับออกมา (Output) 
   I: ปัจจัยน้าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช้ไป (Input) 
   S: ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 
 

 ในการวัดประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการไทยนั้น มีแนวคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุส้าคัญมาจากความบกพร่อง อ่อนแอ หย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงต้องวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม่และมีการน้าเอา “การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคม
ที่ด”ี มาก้าหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยในมาตรา 52 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยด้าเนินการซึ่งท้าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหาร
จัดการภารกิจต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส้าคัญ โดยภารกิจ
หลัก (The Core Functions of Local Government) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
มีดังนี้ 1) ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ด้านการจัดเกบ็รายได้ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 4) ด้านการ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 5) ด้านการตรวจสอบภายใน และ 6) ด้านการบริการสาธารณะ โดยในขั้นตอน “การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” นั้น ถือเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่ เพื่อน้าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา หรือยุติการด้าเนินการ โดยจะด้าเนินการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านการบริการสาธารณะ 
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และท้าการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพการบริการ เป็นการประเมินท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการวัดใน 3 ระดับ คือ ระดับ
กระบวนการ (Process) ระดับปัจจัยน้าออก (Output) ระดับผลลัพธ์ที่บังเกิด (Outcome) มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่า
ของภารกิจ โดยประเมินการด้าเนินภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ และมิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ เป็นการ
วัดระดับความพอใจของผู้รับบริการ เช่น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก เป็นต้น (คู่มือหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2555: 1-71) เมื่ออ้างอิงทฤษฎีเชิงระบบ (System 
Approach) และผลการศึกษาของไซมอน ข้างต้น ท้าให้สรุปได้ว่า การวัดประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถประเมินได้จากประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยน้าออก 
(Output) ซึ่งในการศึกษานี้ ประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้าและกระบวนการ ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน 
(การบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง) และประสิทธิภาพของปัจจัยน้าออก ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถ
น้ามาอธิบายเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ตามภาพประกอบ 1 และน้าไปสู่ค้าถามการวิจัยว่าประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ ด้านการบริการสาธารณะหรือไม่ และส่งผลในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม แยกรายภาค และแยกรายจังหวัด 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง และด้านการบริการสาธารณะ 
 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารท้องถิ่นด้าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 1) การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2) การบริหารงาน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) 
การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมายถึง การด้าเนินงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
งานด้านบุคลากร ทั้งในส่วนของฝ่ายข้าราชการ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายการเมือง ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการบริหารงานบุคคลและการด้าเนิน
กิจการของสภาท้องถิ่น 
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 การบริหารงานด้านการเงินและการคลัง หมายถึง การบริหารงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งพิจารณาจาก 1) การจัดท้างบประมาณและการพัสดุ 2) การจัดเก็บรายได้ 3) การบริหารงานการเงินและการบัญชี 
4) การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ และ 5) การตรวจสอบภายใน 
 การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งหมายรวมถึง ถนน ทางเดินทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้้า น้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค การพัฒนาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมผู้สูงอายุ การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส งานสาธารณสุข 
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี การส่งเสริมอาชีพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการศึกษา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่น โดยในการวิจัยครั้งนี้
มุ่งศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมิใช่การปกครองแบบพิเศษ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ้านวน 
76 แห่ง เทศบาล จ้านวน 2,441 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) จ้านวน 5,334 แห่ง ใน 76 จังหวัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 76 จังหวัด 
 2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  ตัวแปรต้น หมายถึง ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และประสิทธิภาพด้าน
การบริหารงานการเงินและการคลัง 
  ตัวแปรตาม หมายถึง ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะ 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ประสิทธิภาพด้านการบริหารจดัการ 
2. ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภา 
3. ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงิน

และการคลัง 

1060



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 3. ข้อมูลและแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
  ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเป็นข้อมลูทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส้ารวจในปี 2558 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบส้ารวจข้อมูลและแบบบันทึกข้อมูล 
 5. การจัดกระท้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ วิธีการ และสถิติที่
จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละวัตถุประสงค์และประมวลข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด และค่าต่้าสุด 
  5.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม แยกรายภาค และแยกรายจังหวัด 
  1.1 ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม 
   1.1.1 คะแนนรวมแต่ละด้านเปรียบเทียบเป็นร้อยละ 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนรวมในแต่ละด้านเป็นร้อยละ 
 

ด้าน คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 73.35 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 77.23 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 66.09 
4. ด้านการบริการสาธารณะ 71.68 

คะแนนเฉล่ีย 4 ด้าน 71.85 
 

 ผลการประเมินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนรวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ77.23 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 73.35 ส่วนด้านที่ได้
คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 66.09 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
รวมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้คะแนนรวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 71.85 ด้านท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียมากกว่าคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน มี
จ้านวน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 73.35) และด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (ร้อยละ 77.23) 
และมีจ้านวน 2 ด้าน ที่ได้คะแนนรวมเฉล่ียน้อยกว่าคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
(ร้อยละ 66.09) และด้านการบริการสาธารณะ (ร้อยละ 71.68) 
 

   1.1.2 จ้านวนและร้อยละของจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนรวมการประเมิน
ประสิทธิภาพร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ตาราง 2 จ้านวนและร้อยละของจังหวัดที่มี อปท. ได้คะแนนรวมประสิทธิภาพท้ัง 4 ด้าน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

ด้าน จ้านวน (จงัหวัด) คิดเป็นร้อยละ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 56 73.68 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 64 84.21 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 11 14.47 
4. ด้านการบริการสาธารณะ 48 63.16 

คะแนนเฉล่ีย 4 ด้าน 49 64.47 
1 คะแนน  70% หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพอใช้ 
  คะแนน < 70% หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพอใช้ 
 
 ผลการประเมิน จ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป สูงที่สุด ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา จ้านวน 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.21 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ จ้านวน 
56 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 73.68 ส่วนล้าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง จ้านวน 11 จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 14.47 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน มีจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้คะแนน
รวมทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จ้านวน 49 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 64.47 
 

  1.2 ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายภาค 
 

ตาราง 3 คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายภาค (รวมทั้ง 4 ด้าน) 
 

ด้าน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 73.34 72.49 71.72 74.57 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 76.19 76.56 74.35 79.42 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 68.94 65.21 62.64 66.34 
4. ด้านการบริการสาธารณะ 71.05 70.66 67.31 74.47 

คะแนนรวมทัง้ 4 ด้าน 72.12 70.98 68.69 73.53 

 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายภาค พบว่า ภาคที่มีคะแนนการประเมินรวม 4 ด้านสูงที่สุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีภาคใต้มีคะแนนการประเมินรวม 4 ด้านต่้าที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า 
ภาคใต้มีคะแนนการประเมินอยู่ในอันดับต่้าที่สุดในทุกๆ ด้าน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนการประเมินสูง
ที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และด้านการบริการสาธารณะ 
และภาคเหนือมีคะแนนการประเมินสูงสุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
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  1.3 ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด 
   จากการประมวลผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด 
จ้านวน 76 จังหวัด คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิด
เป็นร้อยละมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    1. จังหวัดนนทบุร ีได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 80.66 
    2. จังหวัดนครพนม ได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 77.95 
    3. จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 77.54 
    4. จังหวัดเลย ได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 77.23 
    5. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 77.12 
   เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านแรก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    1. จังหวัดนนทบุร ีได้คะแนนด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 81.54 
    2. จังหวัดสกลนคร ได้คะแนนด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 81.17 
    3. จังหวัดนครพนม ได้คะแนนด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 81.01 
    4. จังหวัดบึงกาฬ ได้คะแนนด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 80.74 
    5. จังหวัดเลย ได้คะแนนด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 80.16 
   ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีคะแนนสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก ่
    1. จังหวัดหนองคาย ได้คะแนนด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 88.88 
    2. จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 88.31 
    3. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คะแนนด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 87.99 
    4. จังหวัดบึงกาฬ ได้คะแนนด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 85.72 
    5. จังหวัดอ่างทอง ได้คะแนนด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 85.43 
   ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก ่
    1. จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 75.88 
    2. จังหวัดล้าปาง ได้คะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 74.43 
    3. จังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 74.17 
    4. จังหวัดล้าพูน ได้คะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 72.60 
    5. จังหวัดมหาสารคาม ได้คะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 
72.43 
   ด้านการบริการสาธารณะ จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ 
    1. จังหวัดปทุมธานี ได้คะแนนด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 83.01 
    2. จังหวัดอ่างทอง ได้คะแนนด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 81.51 
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    3. จังหวัดนครพนม ได้คะแนนด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 81.29 
    4. จังหวัดสุรินทร์ ได้คะแนนด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 80.97 
    5. จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนนด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 80.13 
 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรประสิทธิภาพทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p 

B Std.Error Beta 
(Constant) 1.549 9.066  .171 .865 
LPA11 .551 .156 .406  3.536** .001 
LPA22 .310 .105 .334 2.961* .004 
LPA33 .090 .126 .068 .709 .480 
Adjusted R2 = 0.487   F = 24.749   Prob.F = 0.000   ** p < .01, * p < .05 

1 LPA1 หมายถึง ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 LPA2 หมายถึง ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 LPA3 หมายถึง ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร 
สามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะได้ร้อยละ 48.70 เมื่อพิจารณา 
แต่ละด้าน พบว่า การเปล่ียนแปลงของตัวแปรประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะ
ที่การเปล่ียนแปลงของตัวแปรประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลง
ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไร
ก็ตาม พบว่า ตัวแปรประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินและการคลัง ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพด้าน
การบริการสาธารณะ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน้าประเด็นส้าคัญมาอภิปรายผลแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1. เมื่อพิจารณารายละเอียดของการวัดประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละด้าน 
พบว่า การวัดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และ
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ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลังเป็นการวัดประสิทธิภาพของ “ปัจจัยน้าเข้า” (Input) และ 
“กระบวนการ” (Process) ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเป็นการวัดประสิทธิภาพของ 
“ปัจจัยน้าออก” (Output) พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมมีค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้า 
กระบวนการ และปัจจัยน้าออกอยู่ในระดับ “ดี” ยกเว้นประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลังซึ่งอยู่ใน
ระดับ “พอใช้” ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินเมื่อแยกเป็นรายภาค อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมทั้ง
ส่ีด้านเป็นรายภาค พบว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” ในขณะท่ีภาคใต้มีคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ “พอใช้” นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจ้านวนจังหวัด
ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมในระดับ “ดี” ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า  
มีจ้านวนจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 ที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภาอยู่ในระดับดี ในขณะมีจังหวัดเพียง 11 จังหวัด หรือร้อยละ 14.47 เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง 
  2. เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยอ้างอิงทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งแสดง
ให้เห็นการท้างานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ และปัจจัยน้าออก โดย
ประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้าและกระบวนการย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของปัจจัยน้าออก ในการศึกษาข้างต้นพบว่า 
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาเท่านั้น ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ ในขณะท่ีประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้าด้านการเงินหรือประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลังไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของปัจจัยน้าออกหรือประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะใช้เงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่างบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ที่มา 3 ทาง ได้แก่ เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และเงินที่รัฐบาล
อุดหนุนให ้ในการวัดประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการคลังเป็นการวัดประสิทธิภาพของการจัดเก็บเงิน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งจากข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 พบว่ารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ท้าให้เมื่อผลคะแนนประสิทธิภาพด้านการบริหารงานด้านการเงินและการคลังทั้งรายภาคและ 
รายจังหวัดอยู่ในระดับต่้า ก็ส่งผลต่อคะแนนประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะน้อยมาก ทั้งที่ถ้าอ้างอิงตามทฤษฎี
เชิงระบบ ปัจจัยด้านการเงินก็นับเป็นปัจจัยน้าเข้าหนึ่งที่มีความส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยน้าเข้าอื่น  ซึ่งถ้า
ประสิทธิภาพของปัจจัยน้าเข้าตัวใดตัวหนึ่งต่้าก็ควรจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของปัจจัยน้าออกต่้าไปด้วย ซึ่งผลงานวิจัย
ของ ปัณณทัต นอขุนทด (2556: 78) ก็สนับสนุนผลการศึกษานี้ โดยสรุปว่า ปัจจัยด้านการด้าเนินงานท่ีมีความส้าคัญ
ต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) ด้านวิธีปฏิบัติงาน 
(Management) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และด้านบุคลากร (Man) ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยน้าเข้าตามความหมาย
ของทฤษฎีเชิงระบบท้ังส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรพิจารณาเพิ่มมิติการประเมินใน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านธรรมาภิบาล โดยปกตินั้นเป็นการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น จะกระท้าโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้ทางจังหวัดแต่งตั้งคณะท้างานตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะละ 4 คน ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่ถือก้าเนิดมาจากหลักคิด
เรื่องการกระจายอ้านาจ ซึ่งจ้าเป็นต้องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท้า ร่วมติดตามผล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น ในกระบวนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สมควรให้
ประชาชนได้มีโอกาสร่วมประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินปัจจัยน้าออกหรือการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นด้าน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ยิ่งต้องมีตัวแทนของประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในคุณภาพของ
บริการสาธารณะที่เขาได้รับ เพื่อท่ีการประเมินจะได้สะท้อนประ สิทธิภาพท่ีแท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานท่ีท้างานต้องท้างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เช่นเดียวกับการส่งเสริม
ให้มีการประเมินธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลโดยอ้อมต่อประสิทธิภาพในการท้างานของทั้ง
กระบวนการท้างาน ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมิน ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมิติของ
ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 2. ในการประเมินประสิทธิภาพด้านการเงินและการคลัง ถ้ายึดตามหลักความมีประสิทธิภาพโดยอาศัย
แนวคิดที่ว่า “การเงินต้องตามภารกิจ (Finance Follow Functions)” ซึ่ง ณ ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภารกิจซึ่งได้รับการมอบหมายตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ พ.ศ. 2542 แล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินได้ครอบคลุมกับภารกิจที่มี ดังนั้น การจัดแบ่ง
อ้านาจทางรายได้ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค้านึงถึงความต้องการบริการสาธารณะที่
แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นน้ันด้วย ซึ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุน
เพื่อลดช่องว่างของรายได้ของท้องถิ่นที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่จากข้อเท็จจริงจะพบว่ารัฐบาลไม่ได้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ควรมีการศึกษาต่อไปว่าความไม่เท่าเทียมกันในการกระจาย
งบประมาณของรัฐนั้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และ
ส่งผลต่อไปถึงประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะหรือไม่ เพียงใด 
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NBUS117: พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย 
ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
MARKETING MIX TOWARDS CONSUMER BEHAVIOR OF THAI RESTAURANTS ON 
THE THAILAND-MALAYSIA BORDERS 
 

ลาวัณย์  ทิพย์มาศ 1   สุไลยา  กุวิง 2   อนัส  อาแว 3   และวัชระ  ขาวสังข์ 4 
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
ร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริโภค
อาหารไทยที่อาศัยและท างานในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ก าหนดขนาดตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารจากรสชาติ อาหารที่เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อใน
ประเทศไทย รับประทานอาหารร้านที่รู้จัก ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่ท างาน/สถานศึกษา  ชอบรับประทาน
อาหารรสชาติจัดจ้าน เช่น ต้มย า แกงส้ม และคะน้าปลาเค็ม ซื้ออาหารในราคาจานละ 30-60 บาท มีการรับประทาน
สดทุกวัน รับประทานอาหารในเวลา 6:00-20:00 น. ชอบแนวการตกแต่งร้านอาหารแบบธรรมชาติ นอกจากนี้เห็นว่า 
ควรเน้นการให้บริการในด้านมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นกันเองกับลูกค้า และผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ร้านอาหารไทย 
 
Abstract 
 This research aims to study consumers’ behavior of restaurants in Thailand bordering 
Malaysia–Thailand on the marketing mix, demographics include consumers who live and work in the 
border zone of Thailand-Malaysia. 150 people were samples by convenience sampling. The tool used to 
collect data was a questionnaire. The statistics for data analysis were frequency, percentage, average, 
and Standard Deviation 
 The research found that most consumers choose foods based on taste. The restaurant was well 
known and established in the faith. Dining restaurant known, buy food products from the place of work/ 
school. The delicious dishes such as salted fish, broccoli, and sour soup. Food prices 30-60 Baht per 
dish, was eaten fresh daily, eating at 6:00 am. - 8:00 pm. Restaurants like the decor. In addition, it should 
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focus on providing services in the field of human relations wear friendly to customers. Each customer and 
consumer opinions on the overall marketing mix at a “high” level in all 4 aspects.  
 

Keywords: Marketing mix, Thai restaurant 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย มีวามต้องการในปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
และยารักษาโรค ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญต่อการด ารงชีวิต อาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีความจ าเป็นมาก
ที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต เพราะการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการหรือการรับประทาน 
อาหารให้ครบ 5 หมู่นั้น เป็นการช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้ร่างกายมี
พลังที่จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะผู้คนในเมืองหลวงที่การด าเนินชีวิตอย่างรีบเร่งทั้งในการด าเนินชีวิต การเดินทาง และการท างาน ดังนั้น
การเลือกบริโภคอาหารที่มี ประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับร่างกาย รวมถึงการพักผ่อนหรือ
การเลือกสถานที่ผ่อนคลายความเครียดจากการด าเนินชีวิตและการท างานก็เป็นส่ิงที่บุคคลเหล่านั้นต้องการด้วย
เช่นกัน ในปัจจุบันร้านอาหารก็สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน ใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผู้ร่วมงาน เป็นต้น ส่งผลให้ร้านอาหาร
ประเภทต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียมากขึ้น ท าให้ธุรกิจร้านอาหาร
ไทยเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในปี 2551 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด 
ได้ส ารวจและสร้างความแตกต่าง โดยขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส าหรับท าเลนอก
ร้านค้าสมัยใหม่ที่น่าสนใจคือ ร้านอาหารติดกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์อาหาร (Food court)  
 นอกจากนี้ร้านอาหารไทยเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่อย่าง
มากมาย ท าให้หาซื้อเพื่อการบริโภคได้ง่าย การตกแต่งร้านที่ทันสมัยหรือมีแบบแผน ผู้ประกอบการมีการส่ งเสริม
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก การให้คะแนนสะสมเพื่อแลก
อาหารหรือเครื่องดื่ม หรือของรางวัล ฯลฯ ส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนเปิดร้านอาหาร
ไทย-มาเลเซีย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียสักแห่งหน่ึง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไตร่ตรองและวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนประสมทางการตลาดและการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
บริโภค ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือสร้างปัญหาให้ในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงควรหาข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนเปิดร้าน อีกทั้งพบว่ายังไม่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหาร
ไทย-มาเลยเซีย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนใจในการลงทุนดังนั้นจึงเห็นควรมีการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย-มาเลยเซีย โดยก าหนดการศึกษาวิจัยเฉพาะผู้บริโภคในเขต
ไทย-มาเลเซีย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งนี้จะได้ข้อมูลไว้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีความประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจร้านอาหารไทยในพ้ืนท่ีดังกล่าวต่อไป 
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    4. การส่งเสริมการตลาด 
    5. การส่งเสริมการตลาด  

พฤติกรรมผู้บริโภคในการการใช้
บริการร้านอาหารไทย-มาเลย์ ใน

เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย -มาเลย์ 
ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดประชากรที่เป็นผู้บริโภคอาหารไทย ที่อยู่ในเขตชายแดนไทย -
มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัยและท างานอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยว เพื่อความ
เหมาะสมผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 150 ตัวอย่าง และได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (convenience sampling) 
 เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้แบบจ าลองส่วนประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับ
แบบสอบถามได้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย -
มาเลเซียที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน 4 ด้าน 
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 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลมีดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  ระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. จัดท าหนังสือถึงอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ส่งหนังสือพร้อมน าแบบสอบถามไปท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อน าผลการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ น าแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน ตาม
น้ าหนักของแต่ละข้อเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการ
ดังนี้  
   1. น าแบบสอบถามที่ได้คนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
   2. น าข้อมูลมาลงรหัส (coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล 
   3. ตรวจสอบผลการท าบันทึกรหัส 
   4. น าข้อมูลที่ได้บันทึกแล้วไปประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
โดยใช้สถิติดังนี้ 
   1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) บรรยายลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
   2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) วิเคราะห์ระดับส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
ร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครอบครัวคิดเป็น ร้อยละ 
70.10 มีช่วงอายุระหว่าง 20-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.53 มีระดับการศึกษาสูงสุด/ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คิด
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เป็นร้อยละ 57.00 มีอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน/ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 42.19 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทยในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารท่ีสดเพราะชอบในรสชาติของอาหารไทย คิดเป็นร้อยละ 34.64 เลือก
รับประทานอาหารไทยที่ขึ้นชื่อ คิดเป็นร้อยละ 77.93 โดยเลือกอาหารไทย ซึ่งมีตราผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 66.60 เลือกรับประทานอาหารไทยจากร้านท่ีรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 64.63 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารไทยจากสถานที่
ท างาน/สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.11 ชอบต้มย า คิดเป็นร้อยละ 35.72 ซื้ออาหารไทยในราคาจานละ 30 -39 
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.02  
 3. ความคิดเห็นของผู้บริโภคอาหารไทยต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน และ
ในรายด้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. ส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย -มาเลเซียผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะมีรสชาติกลมกล่อม (นันทกา สิทธิมงคล และคณะ . 2553: 
106) ส่วน  
 2. ลักษณะผู้ตอบแบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจากสมาชิกครอบครัว ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟต์ ประเภท ต้มย า แกงส้ม ผัดคะน้า ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000–15,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2–5 คน โดยคนกลุ่มนี้มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารไทย ในด้านประเภทของร้านที่ไปใช้บริการเป็นประเภทปิ้งย่าง ไปใช้บริการร่วมกันกับเพื่อน โดย
ตั้งใจไปรับประทานอาหารไทยในทุกๆ วัน ซึ่งจะเลือกเลือกร้านประจ า ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาได้ไปใช้บริการ 1-3 
ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะไป รับประทานเป็นครอบครัว 2-5 ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2539) ซึ่งศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทาน อาหารนอกบ้านของคนในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย และศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2540) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของคนในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับความนิยมในการรับประทานอาหารไทย พบว่า ร้อยละ 63.3 เป็นเพศ
หญิง สถานภาพโสดร้อยละ 53.3 และเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 28.5 และสอดคล้องกับ รุจิรา ถาวระ (2549) 
ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม ผู้บริโภคอาหารแบบบุพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาต้องเหมาะสมและคุ้มค่ากับ
คุณภาพสินค้า ด้านช่องทางการจ าหน่าย ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารไทในท าเลที่สะดวกในการ
เดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยา วิทูราภรณ์  (2547) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ บริโภคอาหาร
ไทย พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดกับท าเล ที่ตั้งเดินทางสะดวก ด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบร้านอาหารไทยที่มีรสชาติที่อร่อย ส่วนลดหรือสะสมยอดเพื่อรับส่วนลด และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต รีวิวในเว็ปใซต์ต่างๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชนสรณ์โตกราน (2551) ด้านลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ให้บริการส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารไทย ร้านอาหารมีความสะอาด มีการ
จัดการกล่ินภายในร้านท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับ ชนสรณ์ โตกราน (2551) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย 
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ผู้บริโภคใหค้วามส าคัญกับความสะอาดของร้าน 12 ด้าน กระบวนการให้บริการ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่มีการเสิร์ฟ หรือเติม อาหารท่ีดี รวดเร็ว การเรียกหาพนักงานระหว่างรับประทานอาหาร และการ
จัดเก็บ ท าความสะอาดโต๊ะอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวนิตย์ ทิศสกุล (2545) ใด้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคภคในการ เรื่องใช้บริการผับและภัตตาคาร ในเขตชายแดนไทย-มาเลย์ พบว่า ด้าน
กระบวนการที่มีระดับความส าคัญมาก ได้แก่ การมีภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สะอาด อาหารและเครื่องดื่ม
ได้รับอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การทักทายต้อนรับเมื่อเดินเข้ามาในร้าน แคชเชียร์คิดเงินได้ถูกต้องรวดเร็ว ให้บริการ
อย่างเสมอภาค ประสานงาน กันเป็นอย่างดี มีการจองโต๊ะ ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะ และเป็นแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
  1. การพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงินของผู้ประกอบการ ควรมีการเรียนรู้ในการท าระบบบัญชีที่
เชื่อถือได้ มีการวางแผนทางการเงิน การท าธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
กลุ่มให้เข้าเงื่อนไขและได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน 
  2. ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญ
ในการตัดสินใจบริโภคอาหารในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย 
   1. วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง 
   2. ต้องใช้เป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร 
   3. ต้องเอาใจใส่และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ต้องให้บริการที่รวดเร็วโดยลูกค้าต้องการได้รับการ
เสิรฟ์อาหารภายใน 20 นาทีหลังส่ังอาหาร 
   4. ในขณะท่ีระดับราคาวัตถุดิบที่ผู้บริโภคจ่ายได้อยู่ที่ไม่เกินจานละ 30 บาท 
  ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการท่ีจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจร้านอาหารจะต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ เนื่องจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้าต้องอยู่ในระดับที่ดีในขณะที่ไม่สามารถขาย
สินค้าในราคาสูงได้ ดังนั้นการคืนทุนส าหรับธุรกิจร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียจะต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนาน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเห็นควรให้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีดังนั้นผู้ประกอบการที่คิดจะลงทุนประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารไทยควรให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ 
  ส าหรับภาชนะที่จะใช้บรรจุอาหารบริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้เครื่องเป็นภาชนะ ดังนั้น
ผู้ประกอบการเอาใจใส่ในเรื่องของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารไทย 
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควรให้มีป้ายแจ้งราคาติดไว้ในร้านให้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรมีการจัดท าป้ายแจ้งราคาสินค้าไว้ในร้าน 
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  สถานท่ีตั้งของร้านอาหารควรตั้งอยู่บริเวณที่สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวกผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นควร
ให้ท่ีตั้งของร้านอาหารไทยอยู่ติดถนน หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า 
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จึงขอแนะน าให้ผู้ประกอบการ
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยการจัดให้มีการใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคาอาหารที่จะซื้อในครั้งต่อไป 
หรืออาจมีการลดราคาส าหรับอาหารไทยบางรายการเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
  จากการศึกษาข้างต้นจึงขอเสนอแนะให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนทางด้านนี้ใช้สไตล์การตกแต่ง
ร้านให้ดูโปร่งสบาย ท าเลที่ตั้งควรอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีกลุ่ม
คนท างานอยู่บริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก ควรมีสถานที่ส าหรับจอดรถและเข้าออกได้สะดวก มองเห็นได้ง่ายเพราะ
นอกจากผู้บริโภคจะมาร้านอาหารไทยด้วยเหตุผลที่ต้องการบริโภคอาหารไทยแล้ว ยังมีบางส่วนที่ต้องการใช้
ร้านอาหารไทยเป็นสถานท่ีนัดพบหรือจัดงานเลี้ยงอีกด้วย 
  การบริโภคอาหารไทยเฉล่ียต่อวันของผู้บริโภคในเขตชายแดนไทย -มาเลเซียทุกอยู่ที่ 3 มื้อต่อวัน 
ความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟก็มีอยู่เป็นประจ า แต่ก็จะยังมีผู้บริโภคอีกส่วนที่ไม่ค่อยได้เข้าใช้บริการที่ร้าน
บ่อยๆ นิยมท าเองที่บ้าน อาจมาจากความไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางไปใช้บริการที่ร้าน จึงขอเสนอแนะให้
ผู้ประกอบการผลิตอาหารส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้จ าหน่ายในร้านด้วย เพราะอาหาร
ส าเร็จรูป ตามท้องตลาดจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความอร่อย จะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับผู้บริโภคที่ไม่ค่อย
ออกไปทานข้าวนอกบ้าน 
  ส าหรับรสชาติของอาหารไทย ที่คนนิยมเพราะติดใจในรสชาติและความกลมกล่อมของอาหาร มาก
ที่สุด และจากผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมักนิยมรับประทานอาหารไทย เช่น ต้มย า แกงส้ม ซึ่งมีความหอมมันและ
นุ่ม เนื่องจากอาหารเหล่านเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ จึงขอแนะน าให้ผู้ประกอบการเน้นรสชาติอาหารไปทางมันนุ่ม  อร่อย 
จะเหมาะกับคนไทยและคนมาเลเซีย 
  จากผลการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคอาหารไทย
ของผู้บริโภคในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียมากที่สุดคือเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณภาพ ในเรื่องของการลดราคา และการแจกของแถม ดังนั้นหากผู้ประกอบการตั้งราคาสินค้าไว้สูงควรจัดช่วง
เทศกาลแจกส่วนลดหรือให้ท าบัตรสมาชิก บัตรสะสมแต้มไว้เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค 
  จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคพอใจกับราคาอาหารไทยจานละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เป็นไปได้ยาก
ส าหรับผู้ประกอบการท่ีจะตั้งราคาขายเท่านี้ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการคุณภาพที่ดีบริการที่ดี ต้นทุนก็ต้องสูงตามไป
ด้วย จึงขอเสนอแนะว่าหากจะตั้งราคาขายควรอยู่ที่ราคาแก้วละไม่เกิน 50 บาท จะเป็นราคาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
สามารถรับได้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีประชากรในเขตเทศบาลนครยะลาจ านวนหนึ่งที่ไม่นิยมบริโภคกาแฟ
งานวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนวความคิดว่าควรท าการวิจัยถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดประชากรในเขตเทศบาล
นครยะลาจ านวนนั้นจึงไม่นิยมบริโภคกาแฟ และต้องใช้วิธีใดในการชักจูงให้ประชากรกลุ่มนั้นหันมาบริโภคกาแฟ 
หรือผู้ที่บริโภคกาแฟอยู่แล้วแต่น้อยหันมาบริโภคกาแฟกันมากขึ้น 
  เรื่องการก าหนดขอบเขตทางด้านอายุของผู้บริโภคตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นการก าหนดขอบเขตที่กว้าง
เกินไป ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจต้องก าหนดขอบเขตให้แคบลงกว่านี้ เช่นอาจเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มวัยท างาน หรือ
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เฉพาะเจาะจงไปท่ีอาชีพ เช่น กลุ่มข้าราชการ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อ ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ยัง
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยท างานจะท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม หรืออิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
  2. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจรวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อส่วนผสมทางการตลาด 
เพื่อจะได้น าผลที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการท าธุรกิจร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
  3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของธุรกิจร้านอาหารไทยแต่ละประเภท เพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ข้อดีข้อเสีย และน ามาเป็นแนวทางทางพัฒนาธุรกิจร้านอาหารได้ 
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NBUS118: การสังเคราะหงานวิจัยปญหาและความตองการของกลุมอาชีพ ตําบลทาสาป 
อําเภอเมือง จงัหวัดยะลา 
THE RESEARCH SYNTHESIS ONPROBLEMS AND NEEDS OF THE PROFESSION IN 
THA SAP SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, YALA PROVINCE 
 

วัชระ ขาวสังข 1   ธีรยุทธ มูเล็ง 2 ปยะดา มณีนิล 3 กัลยรัตน  พินิจจันทร 4และอนัส อาแว5 
1 อาจารย คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-5คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 ผลการสังเคราะหงานวิจัยปญหาและความตองการของกลุมอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ใชรายงานผลการดําเนินงานวิจัยในการสังเคราะหในคร้ังนี้ ประกอบดวย 4 เร่ือง ปญหาและความ
ตองการของกลุมอาชีพกลุมเบอรเกอร่ี ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ ปญหาและความตองการ
ของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม และปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว การศึกษาในภาพรวม
พบวาคุณลักษณะของงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
ในดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับแตละองคความรูของแตละสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจัดการ สงเสริมให
ชุมชนเกิดการเรียนรูตามศาสตรทางวิชาการ ตามความถนัดของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงจําแนกตาม
สาขาวิชา สรางความรูความเขาใจแกคนในทองถ่ิน เพื่อใหสามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในสังคมเกิดวิธีการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบงขั้นตอนการ
ดําเนินงานเปน 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมงาน ขั้นดําเนินงาน และขั้นสรุปผล โดยเร่ิมตนจากการสํารวจความตองการ
และสภาพปญหาในชุมชน 
 

คําสําคัญ: การสังเคราะหงานวิจัย, กลุมอาชีพ 
 
Abstract 
 This research aimed to synthesize researches on problems and needs of the profession in Tha 
Sap sub-district, Muang district, Yala province.The researches for synthesis compose of 4 issues: the 
problems and needs of bakery group, problems and needs of dairy goat group, problems and needs of 
Muslim women's clothing occupations, problems and needs of coconut shell profession group. The 
overall study found that the characteristics of the research of the Faculty of Management 
Science,YalaRajabhat University are researches for local development in the field of management related 
to knowledge of each subject, encourage the community to learn in accordance withacademic 
knowledge and their personal aptitude, to be practicalin society. There is an appropriate approach to 
social and cultural conditions by workshop format. The operation is 3 steps: preparation, operating, and 
result summary, starting from a survey of needs and problems in the community. 
 

Keywords: Research synthesis results, the profession 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจในการดําเนินงานวิจัย โดย
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งพิงและแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสม สอดคลองอันกอใหเกิดความม่ันคง เขมแข็ง และพัฒนาของชุมชน ตลอดจนสงเสริมการมีบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพในการตอบสนอง ช้ีนาและเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สาธารณะเพื่อใหเกิดการพัฒนาของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดา
เนินการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการในนามสังกัด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการบริการแกชุมชนโดยเร่ิมจากการสํารวจความตองการของ
ชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอ หรือรูปแบบการดําเนินงาน โดยจะดําเนินการตามศาสตรทางวิชาการ
ที่มีอยูในคณะวิทยาการจัดการเพื่อเปนการสรางประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานโครงการวิจัย จึงตองสังเคราะห
งานวิจัย ซ่ึงไดแบงการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอนคือ การเตรียมความพรอมเพื่อการสังเคราะหงานวิจัย การ
ดําเนินการสังเคราะหงานวิจัย และการสรุปผลการสังเคราะหงานวิจัย โดยการนําองความรู เทคนิควิธีการ 
กระบวนการที่ไดดําเนินมาจัดเปนองคความรูรวม สรางรูปแบบโมเดลงานวิจัยในแตละเร่ือง เพื่อเผยแพรและนาไปใช
ประโยชน ในการพัฒนาทองถ่ินตอไป  
 การสังเคราะหงานวิจัยการเปนกระบวนการที่ทาใหผูดําเนินการสามารถสรุปขอความรูรวมที่ไดจากการ
วิจัยการที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในประเด็นเดียวกัน ทาใหสามารถนาผลการวิจัยไปใชประโยชนไดสอดคลอง
กับลักษณะของปญหา หรือลักษณะของทองถ่ิน การสังเคราะหผลวิจัยเปนผลพลอยไดจากการวิจัยการปฏิบัติของ
ผูดําเนินการที่นอกจากจะทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจน ยังนบัเปนผลงานที่มีคุณคาขององคกร ที่เกิดจากการสรางความรูที่
ผานการสะสมมาอยางตอเนื่องในการดําเนินการบริการวิชาการ ในเง่ือนไข บริบทของสถาบัน บุคลากร และทองถ่ิน ที่
มีความหลากหลาย 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัยการผลการสังเคราะหงานวิจัยปญหาละความ
ตองการของกลุมอาชีพ ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ของอาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ที่แลวเสร็จในป2559มีวัตถุประสงค ดังนี ้ 
  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  2. เพื่อศึกษาวิธีดาเนินการในการดาเนินกิจกรรมงานวิจัย วิเคราะหขอมูลองคความรูที่ไดจาก
งานวิจัย 
  3. เพื่อสังเคราะหรูปแบบ โมเดลของการดาเนินงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมงานผลการดําเนินงานวิจัยเร่ือง ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมเบอรเกอร่ี 
ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม 
ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ที่แลวเสร็จในป2559 
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 ขั้นที่ 2 จัดอบรมใหความรูแกคณาจารย ในเทคนิค การวิเคราะหสังเคราะหองคความรูของงานวิจัย 
 ขั้นที่ 3 ศึกษาการคนควารายงานผลงานวิจัย และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของงานและวิธีดําเนินการ โดย
แยกเปนกิจกรรม 4 เร่ือง ดังนี้  
  -  ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมเบอรเกอร่ี 
  -  ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ   
  - ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม 
  - ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว 
 ขั้นที่4 สังเคราะหผลที่ไดจากการคนควาจําแนกองคความรูตามแนวคิด รูปแบบ (Model) การดําเนินงาน
ของแตละกิจกกรม  
 ประชากร  
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือรายงานวิจัยจํานวน 4 เลม ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ที่แลวเสร็จใน
ป2559 แยกตามกิจกรรม จํานวน 4 เร่ือง 
  -  ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมเบอรเกอร่ี 
  - ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ 
  - ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม 
  - ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 3 ชุดคือ แบบสํารวจขอมูลเพื่อการสังเคราะหและแบบสรุปขอมูลเพื่อ
การวิเคราะหงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้ 
   ชุดที่ 1 แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเปนการบันทึกขอมูลทั่วไปของคุณลักษณะงานวิจัย เชน 
ช่ือเร่ือง กลุมเปาหมาย เทคนิควิธีการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงาน  
   ชุดที่ 2 แบบสรุปขอมูลเพื่อการวิเคราะหรูปแบบ โมเดลของการดําเนินงานวิจัยวิชาการ 
   ชุดที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของการดําเนินงานกิจกรรมงานวิจัย โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมเบอรเกอรี่ ตําบลทาสาป 
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 ผลการวิเคราะหขอมูล ความตองการเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพเบเกอร่ี ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขและพัฒนาอยางเรงดวน ดังนี้มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดเชิงบรรยาย 4 ดาน 
ดังนี้ 1)ดานการตลาด 2)ดานการผลิต 3)ดานการบริหารจัดการ และ 4)ดานการจัดการการเงิน 
  ดานการตลาด ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก ทางกลุมตองการความรูทางดานการตลาด
และตองการหาตลาดไดมากขึ้นกวาเดิม 
  ดานการผลิต ผลการวิเคราะห ทางกลุมตองการวัสดุเคร่ืองจักรอุปกรณที่ทันสมัย เพื่อจะไดผลิตสินคา
ไดมากขึ้นดานการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห ทางกลุมตองการองคความรูทางดานการบริหารจัดการในภาพรวม
และอยากจะใหคณะกรรมการแตละทานรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง 
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  ดานการจัดการการเงิน ผลการวิเคราะห ตองการรูปแบบ กระบวนการหาเงินทุนเพื่อใหเกิดสภาพ
คลองในการบริหารจัดการกลุม 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1:Model Bakery Outreach Group. Faculty of Management YalaRajabhat University 
 

 2.ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ ผลจากการวิเคราะห
สังเคราะหโดยมีงานวิจัย สมาชิกกลุมประสบปญหาจากการดําเนินธุรกิจ ดานการตลาด อันดับแรก ปญหาเร่ืองการ
ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือธุรกิจอันดับที่สอง ปญหาเร่ืองสินคาไมหลากหลาย และอันดับที่สาม 
ปญหาเร่ืองการขาดพนักงานขายที่มีความชํานาญดานการขาย สําหรับปญหา ดานการผลิต พบวา ปญหาอันดับแรก 
ปญหาเร่ืองทักษะการแกปญหามีนอย อันดับที่สอง ปญหาเร่ืองเคร่ืองจักร/อุปกรณไมเหมาะสมกับการใชงานใน
ปจจุบัน และอันดับที่สาม ปญหาเร่ืองเคร่ืองจักรเกาและลาสมัย เฉล่ีย 2.08 สําหรับปญหา ดานการเงินและการบัญชี 
พบวา ปญหาอันดับแรก คือ เร่ืองการขาดแหลงเงินทุนและความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน อันดับที่สอง 
ปญหาเร่ืองการขาดเงินทุนหมุนเวียน และอันดับที่สาม ปญหาเร่ืองการขาดความรูดานการบริหารเจาหนี้/ลูกหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับปญหา ดานการบริหาร พบวา ปญหาอันดับแรก คือ ปญหาเร่ืองไมมีการวางแผนการดําเนินงาน
ไวลวงหนา อันดับที่สอง ปญหาเร่ืองขาดการนํานวัตกรรมทางดานการบริหารสมัยใหมเขามาใช อันดับที่สาม ปญหา
เร่ืองขาดการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของสมาชิก 
 ขอมูลความตองการเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพนมแพะ/ผลิตภัณฑจากนมแพะ ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา
สมาชิกกลุมมีความตองการในการพัฒนากลุมอาชีพนมแพะ ในดานความรู เร่ืองการตลาด รองลงความรูเร่ืองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ และการเงิน/การบัญชี สวนความตองการในเร่ืองของ เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต และดาน
เงินทุน ไมวาจะเปนเร่ืองของเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง เงินทุนเพื่อใชในการขยายกิจการ มี
ความตองการอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 

 
Figure 2:Model for outreach group goat milk. Faculty of Management Science,YalaRajabhat University 
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 3.ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของกลุมอาชีพเสื้อผาสตรมุีสลิม   
 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการดําเนินงานของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม
ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับปญหาการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง โดยดานการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยมากที่สุดคือสินคาไมนาสนใจ 
ขาดเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากผูประกอบการอื่น และขาดการโฆษณา/ประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือธุรกิจ 
รองลงมาคือ ขาดพนักงานขายที่มีความชํานาญดานการขาย และสินคาไมหลากหลาย ดานการผลิต พบวา ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดคือการผลิตยุงยาก/ซับซอน และผลิตไดนอยไมเพียงพอตอความตองการ
ของลูกคา รองลงมาคือคุณภาพสินคาไมคงที่/ไมสมํ่าเสมอ และมีทักษะการแกปญหานอย ดานการเงินและบัญชี มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมากที่สุดคือขาดความรูดานการจัดทําบัญชีและงบการเงินที่ถูกตอง 
รองลงมาคือขาดความรูในการบริหารเจาหนี/้ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดความความรู
ดานการวิเคราะหตนทุน ดานการบริหาร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดคือไมมีการวางแผนการ
ดําเนินงานไวลวงหนา รองลงมาคือความรูความสามารถของสมาชิกไมตรงกับงานที่ทํา และไมสามารถทํางานตาม
แผนที่วางไวได  
 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ปญหาการดําเนินงานของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม ตําบลทาสาป 
จังหวัดยะลาเปนดังนี ้
  ปญหาดานการผลิต ทางกลุมยังผลิตเส้ือผาไดนอย เพราะมีอาชีพหลัก โดยการรับจางทั่วไป กรีดยาง 
และคาขาย รวมถึงมีภาระทางบานที่ตองกระทํากอน จึงทําใหไมสามารถผลิตเส้ือผาไดคร้ังละมากๆ อีกทั้งยังมีปญหา
ดานการออกแบบ ที่ไมสามารถออกแบบแพทเทิรน และตัดแบบไดเอง เนื่องจากไมมีความรูดานการออกแบบ ในดาน
การตัดเย็บ สมาชิกในกลุมสามารถตัดเย็บเส้ือผาไดในแบบงายๆ ที่ไมซับซอน และเปนแบบเดิมที่เคยเย็บมากอน 
สงผลใหทางกลุมมีแบบเส้ือผาใหเลือกไมหลากหลาย ดานคุณภาพ ทางกลุมยังมีปญหาดานการเขาคอ แขน ปก และ
การเดินเสนไหม เพื่อตกแตงเส้ือผาใหสวยงาม ปญหาดานการเงินและบัญชี เนื่องจากทางกลุมมีการเรียกเก็บเงินจาก
สมาชิกเปนคาหุน เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการทํากิจกรรม
ของกลุมอาชีพ รวมถึงมีรายการรับเงินรายไดจากการขาย แตไมไดมีการจัดทําบัญชีอยางถูกตอง ทําใหไมสามารถ
คํานวณหาเงินปนผลที่จะใหแกสมาชิกในกลุมได และเนื่องจากไมมีการจัดทําบัญชีอยางถูกตอง จึงสงผลตอการหา
แหลงเงินทุนของกลุม ปญหาดานการตลาดคือ เนื่องจากทางกลุมมีปญหาดานการผลิต ในดานคุณภาพ เชน การเขา
คอ แขน ปก และการเดินเสนไหม รวมถึงดานการตัดเย็บ ที่สมาชิกไมสามารถตัดเย็บในแบบหลากหลายได สงผลให
สินคาไมนาสนใจ ขาดเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากผูขายรายอื่น รวมถึงขาดการโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ และชองทางการจําหนายมีนอย การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเพื่อการพัฒนา
กลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิมตําบลทาสาป จังหวัดยะลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเพื่อการพัฒนา
กลุมอาชีพฯ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยดานความรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก โดยสามารถเรียงลําดับความคิดเห็นดานความรู จากรายการขอคําถามที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดไป
หารายการขอคําถามที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดดังนี้ดานการเงินและบัญชี รองลงมาคือ ดานการบริหาร และนอยที่สุดคือ ดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ  
  ดานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการอยูในระดับเห็น
ดวยปานกลาง และดานเงินทุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยสามารถ
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เรียงลําดับความคิดเห็นดานเงินทุน จากรายการขอคําถามที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดดังนี้ความตองการเงินทุนเพื่อใชใน
การหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และรองลงมาคือ ความตองการเงินทุนเพื่อใชในการขยายกิจการ  
 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ความตองการเพื่อการพัฒนาของกลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม ตําบลทา
สาป จังหวัดยะลา เปนดังนี้ 
  ความตองการเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา มากที่สุดเปน
ลําดับแรก คือ ตองการใหทางโครงการฯ อบรมใหความรูดานการจัดทําบัญชี โดยตองการใหสอนถึงวิธีการลงบัญชีรับ 
และจายเงิน รวมถึงการปดบัญชี เพื่อคํานวณหาเงินปนผลที่จะจายใหแกสมาชิกในกลุม  รองลงมา คือ การอบรมดาน
การออกแบบและตัดเย็บ เพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติการดานการตัดเย็บใหกับสมาชิกในกลุม โดยเนนดานการออกแบบแพ
ทเทิรน การตัดแบบ และการเย็บใหกับ โดยเนนพิเศษดานการเขาคอ แขน ปก และการเดินเสนไหม เพื่อตกแตงเส้ือผา
ใหสวยงาม และสุดทายคือ ดานการตลาด เนนเสริมสรางความคิดสรางสรรคใหกับกลุมสมาชิก ใหอยากมีตราสินคา
ใหกับกลุม รวมถึงวิธีการหาชองทางการจัดจําหนายเส้ือผาของทางกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3:Model train operating management group of Muslim women's clothing. 
 

 4.ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว 
 จากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.00 สวนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 35.00 สวนใหญอายุ 38-44 ป คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาคืออายุที่มา 17-23 ป คิดเปนรอย
ละ 15.00 สถานภาพ สวนใหญคือ โสด คิดเปนรอยละ 20.00 และสมรส คิดเปนรอยละ 80.00อาชีพ สวนใหญเปน
อาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 100 โดยลักษณะงานที่ตองรับผิดชอบ สวนใหญ คือ การผลิต คิดเปนรอยละ85.00 
 ขอมูลแสดงความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาจากการดําเนินงานของกลุมอาชีพกะลามะพราว ทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานการจัดการการตลาด ดานการจัดการการผลิต ดานการจัดการการเงินและบัญชี และดานการบริหาร
จัดการ 
 จากการวิจัย พบวา ดานการจัดการการตลาด พบวา ในภาพรวมอยูในระดับความสําคัญนอย ( Χ = 
2.51,S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ สินคาไมนาสนใจ ขาดเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากผูประกอบการอื่น ( Χ =2.93,S.D. =0.72 ) รองลงมาคือ 
สินคาไมหลากหลาย( Χ =2.74,S.D.= 0.72) ราคาขายไมเหมาะสม (ถูกไป/สูงไป) ( Χ = 2.50,S.D. =0.76) 
ตามลําดับ 

Knowledge of sewingwomen's clothes. 

Participation 
Internal departments and external 

Management 

Learning Disabled Developer Community 
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  ดานการผลิต พบวา ในภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ( Χ = 2.42,S.D.=0.53) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความสําคัญอยูในระดับปานกลางและมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด เคร่ืองจักร/
อุปกรณไมเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน คือ ( Χ = 2.55, S.D. = 0.510) รองลงมาคือคุณภาพสินคาไมคงที่/ไม
สมํ่าเสมอ ( Χ =2.80, S.D. = 0.68) ขาดการคาดการณ/การพยากรณความตองการของลูกคา ( Χ = 2.65, S.D. = 
0.68) ตามลําดับ  
  ด านกา ร จัดกา รกา ร เ งิ น และ บัญ ชี  พบว า  ใ นภ าพร วมอ ยู ใ น ระ ดับ ความ สํ า คัญมาก  
( Χ = 2.84,S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับนอย โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียน ( Χ = 2.97, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ขาดแหลงเงินทุนและความสามารถในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน ( Χ = 2.92, S.D. = 0.51) ขาดความรูในการบริหารเจาหนี้/ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ( Χ = 2.79, 
S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
  ดานการบริหาร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ( Χ = 2.70, S.D. = 0.61) เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดการนํานวัตกรรม
ทางดานการบริหารสมัยใหมเขามาใช ( Χ = 2.87, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ขาดการประสานงานที่ดีภายในกลุม (
Χ = 2.85, S.D. = 0.54) ไมสามารถทํางานตามแผนที่วางไวได ( Χ = 2.81, S.D. = 0.58) ตามลําดับ 
 ขอมูลความตองการเพื่อการพัฒนากลุมกะลามะพราวบานทาสาป  ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา ดังนี้ 1) 
ความรูประกอบ ดานการจัดการการตลาด ดานการจัดการการผลิต ดานการจัดการการเงินและบัญชี ดานการบริหาร
จัดการ 2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต และ 3) เงินทุน ประกอบดวย เงินทุนเพื่อใชในการหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
  จากการวิจัย พบวา ความตองการในดานความรู ในภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ( Χ = 
2.86, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต ( Χ = 2.97, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ ( Χ = 2.92, 
S.D. = 0.43) การผลิต ( Χ = 2.89, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
  ความตองการในดานเงินทุน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ( Χ = 2.80, S.D. = 
0.50) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เงินทุนเพื่อใชในการหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ (
Χ = 2.86, S.D. = 0.48) และเงินทุนเพื่อใชในการขยายกิจการ ( Χ = 2.74, S.D. = 0.53) 
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Figure 4:Model for Sustainable Tourism Management,YalaRajabhat University 
 

สรุป 
 ผลการสังเคราะหงานวิจัยปญหาและความตองการของกลุมอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใชรายงาน
ผลการดําเนินงานวิจัย ในการสังเคราะหในคร้ังนี ้ซึงประกอบดวย 4 งานวิจัย 4 เร่ือง คือปญหาและความตองการของ
กลุมอาชีพกลุมเบอรเกอร่ี ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกลุมนมแพะ ปญหาและความตองการของกลุม
อาชีพเส้ือผาสตรีมุสลิม ปญหาและความตองการของกลุมอาชีพกะลามะพราว ชุมชน ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา
คุณลักษณะของงานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเปนงานเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน ในดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับแตละสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจัดการ สงเสริมใหชุมชนเกิดการ
เรียนรูตามศาสตรทางวิชาการ ตามความถนัดของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงจําแนกเปนตามสาขาวิชา 
สรางความรูความเขาใจแกคนในทองถ่ิน เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในสังคมเกิดวิธีการดําเนินงานที่
เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมใน ซ่ึงจะนําไปสูรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบงขั้นตอนการ
ดําเนินงานเปน 4 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมงาน ขั้นดําเนินงาน ขั้นสรุปผล และขั้นการติดตามหลังงานวิจัย โดยเร่ิมตน
จากการสํารวจความตองการและสภาพปญหาในชุมชน ผูที่เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการสวนใหญเปนกลุม
เกษตรกร กลุมอาชีพ ในทองถ่ินประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ซ่ึงจะประกอบดวย 7 ดาน คือ 1) ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่และวิทยากร 3) ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 4) ดานส่ิง
อานวยความสะดวก 5) ดานการเปนผูเตือนสติสังคม 6) ดานการช้ีนาสังคมและ 7) ดานการตอบสนองความตองการ
ของสังคม ซ่ึงใชเกณฑความพึงพอใจรอยละ 1 เทากับ ไมสอดคลอง 2 เทากับ สอดคลองนอย 80 ของผูเขารวม
ทั้งหมด  
 เม่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวิจัย ประเมินโดยอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 20 คน ผลปรากฏวา กระบวนการในการดาเนินโครงการบริการวิชาการมีระดับคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 3.62
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87รองลงมา คือ เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมมีระดับ
คาเฉล่ีย เทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 ในสวนของขอที่มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ วัตถุประสงค
ของโครงการบริการวิชาการมีความสอดคลองกับช่ือเร่ือง มีระดับคาเฉล่ีย เทากับ 2.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.42 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช หนวยงานที่เก่ียวของ สามารถใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาและ
ฝกอบรมกลุมอาชีพ เพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชน รวมถึงสามารถนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดการฝกอบรมระยะ
ส้ันใหกับกลุมอาชีพเพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมอาชีพไดรวมถึงหลังจากการไดรับการฝกอบรมแลว ควรมี
การติดตามผลงานของผูเขารับการฝกอบรม 
 2. ความตองการของกลุมไมไดมาจากคนที่อยูในกระบวนการปฏิบัติทั้งหมด จึงทําใหมีความตองการที่ไม
คอยเที่ยงตรง จึงจําเปนตองใชเทคนิคการสัมภาษณประธานกลุมเร่ืองความตองการดานตางๆอยางละเอียด โดยการ
วิจัยคร้ังตอไป ควรเนนการสอบถามหรือขอขอมูลจากผูมีสวนในกลุมโดยตรงทั้งหมด 
 3.ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา มีขนาดพื้นที่ชุมชนและหมูบานจํานวน 6 หมูบาน และ 7 กลุมอาชีพ 
เพราะฉะนั้นการวิจัยคร้ังนี้ จึงเปนการวิจัยเฉพาะปญหา และความตองการพัฒนา ของกลุมอาชีพเบเกอร่ี ของตําบล
ทาสาป ซ่ึงยังมีความตองการของกลุมอื่นๆ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาและวิจัยเพื่อรวบรวมประเด็นปญหา ประเด็นการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นเฉพาะตําบลทาสาป จังหวัดยะลา ทุกๆหมูบาน ทุกๆ กลุมอาชีพ 
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NBUS119: ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของ
ผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) 
MARKETING FACTORS RELATING TO PASSENGERS’ TRAVELLING BEHAVIOR BY 
PLANE FROM SANUK PROVINCE (SAKON NAKHON, NAKHON PHANOM AND 
MUKDAHAN) 

 

สาวิณี  โกพลรัตน์ 1   ณัฎฐ์นรี  สุริยสิทธิ์ 2 
1, 2  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัด
สนุก 2) ปัจจัยการตลาดของที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจังหวัดสนุก
และ 3)ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก  ด้วย
การแจกแบบสอบถามผู้โดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนคร จ านวน 400 คน โดย
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก ในเดือนมกราคม 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไค-สแควร์ (chi-square) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 41-50 ปี (28.0%) มี
รายได้เฉล่ีย 20,0001–30,000 บาท (27.0%) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (62.5%) มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (32.5%) มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม (43.3%) จังหวัดสกลนคร (31.3%) และจังหวัดมุกดาหาร 
(25.4%)  
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางจ านวน 2-3 ครั้ง (39.8%) ในรอบ 3 เดือน ย้อนหลัง 
เหตุผลที่เดินทางโดยเครื่องบินส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน (33.0%) ตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจาก
ต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว (55.0%) ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินจากอินเทอร์เน็ต
หรือส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ ( 57.5%) และมีการใช้บริการท่าอากาศยานสกลนคร (68.3%) รองลงมาคือ ท่าอากาศยาน
นครพนม (31.8%) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก  

พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 4.26, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

( = 4.25, S.D.= 0.66) และด้านกระบวนการให้บริการ ( = 4.22, S.D.= 0.72) ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก เกี่ยวกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการเดินทางโดย
เครื่องบิน และวัตถุประสงค์ที่เดินทางโดยเครื่องบิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการตลาด, พฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบิน, ผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the behavior of passengers traveling by plane 
from Sanuk Province, 2) marketing factors toward the behavior of passengers traveling by plane, and 3) 
the marketing factors relating to travelling behavior of passengers by plane from Sanuk Province by 
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distributing questionnaires to 400 passengers who use service from Nakhon Phanom and Sakon Nakhon 
airports. The sampling was done by using convenience method in January 2017. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation and chi-square analysis. The research found 
that the majority of whom answer the questionnaire having was 41-50 years old (28.0%), average income 
of 20,0001–30,000 THB (27.0%), those with undergraduate degree (62.5%), government 
officers/employees of state enterprises (32.5%). Most was living in Nakhon Phanom province (43.3%), 
followed by Sakon Nakhon, and Mukdahan (25.4%), respectively. 
 The result of the study found that they had traveled 2-3 times within 3 months (39.8%). The 
main reason to travel by plane was for travel/leisure (33.0%), the decision to travel by plane was because 
they wanted to travel fast (55.0%). They sought traveling information from the Internet or other 
publications (57.5%) and used Sakon Nakhon Airport (68.3%), followed by Nakhon Phanom Airport 
(31.8%), respectively. When studying marketing factors affecting the decision on traveling by plane from 

Sanuk provinces, it was found that the highest means was the physical evidence ( = 4.26, S.D.= 0.67), 

followed by people ( = 4.25, S.D.= 0.66), process ( = 4.22, S.D.= 0.72), respectively. When testing 
hypothesis it was found that marketing factors were related to the behavior of passengers traveling by 
plane from Sanuk Provinces in the aspects of number of times and intention. 
 

Keywords: Marketing factors, travel behavior by plane, passengers of Sanuk Provinces 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเดินทางโดยสารทางอากาศนั้น ได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่ปลอดภัยที่สุดและยังมีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ (สถาบันการบินพลเรือน. 2558) บริษัทท่า
อากาศยานไทย ได้เก็บข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบิน ของผู้โดยสารจากท่าอากาศยาน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พบว่า ปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556–
กันยายน 2557) มีผู้เดินทางโดยเครื่องบินรวมทั้งส้ิน 87,572,416 คน และในปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 
2557–กันยายน 2558) มีผู้เดินทางโดยเครื่องบินรวมทั้งส้ิน 106,789,914 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 
21.94 (บริษัทท่าอากาศยานไทย. 2558) 
 ท่าอากาศยานที่ให้บริการอยู่ในกลุ่มจังหวัดสนุก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนครพนม และท่า
อากาศยานสกลนคร มีสายการบินท่ีให้บริการเดินทางโดยเครื่องบิน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยสายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินจากจังหวัดนครพนมสู่ปลายทางกรุงเทพมหานคร วัน
ละ 2 เที่ยวบิน ให้บริการเที่ยวบินจากจังหวั ดสกลนครสู่ปลายทางกรุง เทพมหานครวันละ 3 เที่ยวบิน 
(www.nokair.com. 2559) และสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินจากจังหวัดนครพนมสู่ปลายทาง
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กรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยวบิน ให้บริการเที่ยวบินจากจังหวัดสกลนคร สู่ปลายทางกรุงเทพมหานครวันละ 1 
เที่ยวบิน (www.airasia.com. 2559)  
 รายงานสถิติจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนคร ทั้งขาเข้า
และขาออก ตั้งแต่ปี 2556–2558 ดังภาพประกอบ 1  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนคร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–พ.ศ. 2558 

 

 ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนคร ของผู้โดยสารในกลุ่มพื้นที่
จังหวัดสนุกมีเพิ่มขึ้น ประชากรในกลุ่มจังหวัดสนุกให้ความส าคัญกับการเดินทางด้วยเครื่องบินมากขึ้น ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่ม
จังหวัดสนุก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดของที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินใน
กลุ่มจังหวัดสนุก 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาดที่องค์การธุรกิจน ามาใช้เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ประกอบด้วย 7P’s ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 

พศ. 2556 พศ. 2557 พศ. 2558 

ท่าอากาศยานสกลนคร 109,253 199,493 425,455

ท่าอากาศยานนครพนม 197,515 220,180 298,015

0
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300,000
400,000
500,000

จ า
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น 
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แผนภูมิเปรียบเทยีบจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำร
ท่ำอำกำศยำนนครพนม 

และท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  
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สถานท่ี (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านบุคลากร 
(People) และด้านกระบวนการ (Process)  
 คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนา 
 พฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบิน หมายถึง สถานการณ์ที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดการเลือก
เดินทางโดยเครื่องบิน ประกอบด้วย จ านวนครั้งที่ใช้บริการ ท่าอากาศยานที่ใช้บริการ เหตุผลการเดินทางโดย
เครื่องบิน การตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน การหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน 
 กลุ่มจังหวัดสนุก หมายถึง จังหวัดที่ตั้งริมแม่น้ าโขง ที่กระทรวงมหาดไทยบัญญัติขึ้นตามโครงการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจังหวัดสนุก ท่ีใช้บริการท่าอากาศยาน
สกลนครและท่าอากาศยานนคร จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดย
ประเมินว่าข้อค าถามของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item-Objective 
Congruence) ของการท าวิจัยเรื่องนี้ได้ค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่งมากกว่า 0.50 สามารถน าแบบสอบถามไปใช้ได้ (สุรพงษ์ 
คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์. 2551) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
-  ด้านผลิตภัณฑ์   
-  ด้านราคา  
-  ด้านสถานท่ี  
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
-  ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านกระบวนการ 

พฤติกรรมการเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

-  จ านวนครั้งทีใ่ช้บริการ 
-  ท่าอากาศยานท่ีใช้บริการ 
-  เหตุผลการเดินทางโดยเครื่องบนิ 
-  การตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน 
-  การหาข้อมูลเกีย่วกับการเดินทางโดยเครื่องบิน 
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ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ไค-สแควร์ (Chi-square) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีรายได้เฉล่ีย 20,0001–30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมามีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 31.3 และจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 25.4 ตามล าดับ 
 การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า ความถี่ในการเดินทาง
ของผู้โดยสารในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง ส่วนใหญ่เดินทางจ านวน 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.8 เหตุผลที่เดินทางโดย
เครื่องบินส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากต้องการ
เดินทางด้วยความรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 55.0 ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินจากทาง
อินเทอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 57.5 และมีการใช้บริการท่าอากาศสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 68.3 
รองลงมาคือ ท่าอากาศยานนครพนม คิดเป็นร้อยละ 31.8 ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาด้านปัจจัยการตลาดของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ( = 4.26, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ (  = 

4.25, S.D.= 0.66) ด้านกระบวนการให้บริการ ( = 4.22, S.D.= 0.72) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร (

 = 4.19, S.D.= 0.65) ด้านราคาค่าโดยสาร ( = 4.12, S.D.= 0.67) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ( = 4.09, S.D.= 

0.57) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 3.98, S.D.= 0.79) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านผลิตภัณฑ์/บริการ พบว่า ระดับความคิดเห็น ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การ
บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีค่าเฉล่ีย 4.23 (S.D. = 0.85) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เครื่องบิน
ออกเดินทางและถึงที่หมายตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการบิน มีค่าเฉล่ีย 4.21 (S.D. = 0.82) อยู่ในระดับมากที่สุด
และจ านวนเที่ยวบินตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉล่ีย 4.18 (S.D. = 0.86) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านราคาค่าโดยสาร  พบว่าระดับความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือความ
เหมาะสมของราคาค่าโดยสารเมื่อเทียบกับระยะทาง มีค่าเฉล่ีย 4.15 (S.D. = 0.88) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของราคาค่าโดยสารเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.13 (S.D. = 0.77) อยู่ในระดับมาก และความ
เหมาะสมของราคาค่าโดยสารเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบอื่นๆ มีค่าเฉล่ีย 4.10 (S.D. = 0.84) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายบัตรโดยสาร พบว่าระดับความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ มีศูนย์บริการ (Call Center) ในการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสารตลอด 24 ชม.มี ค่าเฉล่ีย 4.28 (S.D.= 0.84) 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีศูนย์บริการ (Call Center) ในการให้ข้อมูลต่างๆ ตลอด 24 ช.ม. มีค่าเฉล่ีย 4.27 
(S.D.= 0.86) อยู่ในระดับมากที่สุด และความหลากหลายช่องทางการจ าหน่ายบัตรโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 4.16 (S.D.= 
0.87) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ  
มีการลดราคาโดยการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 4.28 (S.D.= 0.85) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบินหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน  
มีค่าเฉล่ีย 3.94 (S.D.= 1.06) อยู่ในระดับมาก และมีการจัดโปรแกรมสะสมไมล์ มีค่าเฉล่ีย 3.94 (S.D.= 1.03) อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านพนักงานผู้ให้บริการ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การ
ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานและการเอาใจใส่ในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.30 (S.D. = 0.81) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นของพนักงานในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร มีค่าเฉล่ีย 4.27 (S.D. = 0.81) อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความช านาญในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉล่ีย 4.17 (S.D. = 0.84) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายข้อของด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มีค่าเฉล่ีย 4.32 (S.D. = 0.80) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความ
สะอาดของห้องโดยสารเครื่องบิน มีค่าเฉล่ีย 4.27 (S.D.= 0.83) อยู่ในระดับมากที่สุด และความกว้างขวางของที่นั่ง
ในห้องโดยสารเครื่องบิน มีค่าเฉล่ีย 4.24 (S.D.= 0.87) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณารายข้อของด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 
ขั้นตอนในการซื้อบัตรโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 4.31 (S.D. = 0.81) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉล่ีย 4.20 (S.D.= 0.91) อยู่ในระดับมาก และขั้นตอนในการรับสัมภาระ มีค่าเฉล่ีย 4.15 
(S.D.= 0.97) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ  
 เมื่อทดสอบสมมุติฐานที่ว่าปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่ องบินของ
ผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก โดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) พบว่า ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก เกี่ยวกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการเดินทางโดย
เครื่องบิน และวัตถุประสงค์ที่เดินทางโดยเครื่องบินมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เมื่อทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานที่ว่าศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเดินทางโดย
เครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก โดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 

 พฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบิน 
ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน 

จ านวนครั้งทีใ่ช้
บริการ 

ท่าอากาศยานท่ี
ใช้บริการ 

วัตถุประสงค์
การเดินทาง 

เหตุผลที่
เดินทาง 

วิธีการหาข้อมูล
การเดินทาง 

ปัจจัยการตลาด 2 =33.719* 
P = .000 

2 =1.831 
P = .176 

2 =10.738* 
P = .030 

2 =8.171 
P = .085 

2 =3.696 
P = .158 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 2 =58.629* 
P = .000 

2 =7.506* 
P = .006 

2 =12.723* 
P = .013 

2 =11.029* 
P = .026 

2 =3.561 
P = .169 

ด้านราคาคา่
โดยสาร 

2 =31.457* 
P = .000 

2 =0.447 
P = .504 

2 =9.746* 
P = .045 

2 =8.110 
P = .088 

2 =5.324 
P = .071 
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ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย 

2 =19.889* 
P = .000 

2 =0.018 
P = .895 

2 =10.652* 
P = .031 

2 =6.231 
P = .183 

2 =1.389 
P = .499 

ด้านการส่งเสริม
ตลาด 

2 =6.829 
P = .078 

2 =0.219 
P = .640 

2 =8.942 
P = .063 

2 =18.992* 
P = .001 

2 =9.254* 
P = .010 

ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ 

2 =41.729* 
P = .000 

2 =5.693* 
P = .017 

2 =7.021 
P = .135 

2 =3.575 
P = .467 

2 =2.166 
P = .339 

ด้านลักษณะ
กายภาพ 

2 =30.488* 
P = .000 

2 =5.135* 
P = .023 

2 =12.309* 
P = .015 

2 =11.823* 
P = .019 

2 =6.133* 
P = .047 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

2 =8.418* 
P = .038 

2 =0.862 
P = .353 

2 =3.284 
P = .512 

2 =4.945 
P = .293 

2 =5.358 
P = .069 

หมายเหตุ *  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้) 

 2 หมายถึง ค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
 
อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางจ านวน 2-3 ครั้ง (ในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่เก็บ
แบบสอบถาม) เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน ซึ่งตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากต้องการเดินทางด้วยความ
รวดเร็ว โดยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินจากทางอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ และมีการใช้
บริการท่าอากาศสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ ท่าอากาศยานนครพนม คิดเป็นร้อยละ 31.8 ตามล าดับ 
เมื่อศึกษาปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก 
เกี่ยวกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการเดินทางโดยเครื่องบิน และวัตถุประสงค์ที่เดินทางโดยเครื่องบิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ในรอบปี 2558 
(ททท.) ซึ่งพบว่า ลักษณะการจัดการเดินทางส่วนใหญ่ ผู้ท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 67.0 
รองลงมาคือรถโดยสาร รถตู้ ร้อยละ 15.9 รถเช่าต่างๆ เช่น รถตู้ รถบัส ร้อยละ 13.5 รถไฟ เครื่องบิน และอื่นๆ ร้อยละ 
3.6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ร้อยละ 34.0 
ท่องเที่ยว/ต้องการพักผ่อน ร้อยละ 24.6 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 10.6 ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร ร้อย
ละ 8.2 และซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 8.0 สอดคล้องกับบทความ เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมและการประยุกต์ส าหรับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของผู้
เดินทางโดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยการเดินทาง อาทิ เวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายการเดิน ฯลฯ จึงไม่เพียงพอ
ส าหรับอธิการพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากในความเป็นจริง มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ แต่ไม่ได้น ามาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากมีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากข้อก าหนด
ของสมมุติฐานตามหลักสถิติ ท าให้ไม่สามารถน าตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ได้พร้อมกัน จ าเป็นต้องตัดตัว
แปรบางตัวออกไปและใช้การก าหนดสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์ จึงสะท้อนภาพความเป็นจริงของการตัดสินใจ
และแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เพียงบางส่วนเท่านั้น 
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 เมื่อศึกษาปัจจัยการตลาดของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายบัตรโดยสาร ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา วันอุทา (2554) ที่ท าวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน พบว่า 
ผู้โดยสารมีระดับความคิดเห็นด้านพนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และต่ าสุด คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย สาเหตุที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษามีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล 
การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้าหรือบริการ รวมถึงการก าจัดสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ที่ซื้อ
สินค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือเพื่ออุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่
ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้ รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกัน ใน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม 
เป็นต้น พฤติกรรมการกินการใช้การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท าให้มี
การซื้อ การบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ. 2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจังหวัดสนุก ส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน 
เนื่องจากต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว โดยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินจากทางอินเตอร์เน็ต
หรือส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ ผู้ให้บริการสายการบินจึงความท าการส่งเสริมการตลาดโดยการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ต ผสมผสานกับ
การใช้ส่ือโซเซียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงส่ือสารสนเทศได้ง่าย 
อีกทั้งควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว และตรงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่ส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เดินทางเนื่องต้องการความรวดเร็ว   
  2. ผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยเครื่องบินในกลุ่มจงัหวัดสนุกมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด
ด้านลักษณะทางกายภาพ มากที่สุด ผู้ให้บริการสายบินจึงควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การดูแลความสะอาดของห้องโดยสารเครื่องบิน รวมถึงความกว้าง
ของที่นั่งในห้องโดยสารเครื่องบิน ให้สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายตลอดระยะเวลาในการเดินทาง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการเดินทางโดยรถประจ าทางและการเดินทางโดย
เครื่องบิน 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดสนุก
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)  
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NBUS125: ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยาน
นครพนม 
SERVICE MARKETING MIX FACTORS TOWARD SATISFACTION OF PASSENGERS 
USING NAKHONPHANOM AIRPORT 

 
ขวัญดาว  อุดมสิน * 
* วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ท่าอากาศยานนครพนม และเพื่อศึกษาปัจจัย
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนม 
ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้โดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม จ านวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
ไค-สแควร์ (Chi-Square Analysis) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองตัวแปร ( Independent-Samples  
t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.20 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 36.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
40.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.20 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท่า
อากาศยานนครพนม พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติ  คิดเป็นร้อยละ 23.80 ใช้บริการ
สายการบินท้ัง 2 สายการบิน คิดเป็นร้อยละ 48.50 มีความคิดเห็นว่าท่าอากาศยานนครพนมควรมีการเพิ่มเที่ยวบิน/
สายการบินอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 71.50 ความถี่ในการใช้บริการนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.20 ช่วงเวลาที่นิยมใช้
บริการ เวลา 06:00-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุดบริการ 5-10 นาที  
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า 
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (= 3.83, S.D.= 0.58) อยู่ในระดับมาก 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยาน
นครพนม พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ส่วน อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสายการบิน การเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ใน
การใช้บริการช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการ และความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุดบริการ การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจของผู้โดยสาร, ท่าอากาศยานนครพนม 
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Abstract 
 The objective of this research was to study the usage behavior of NakhonPhanom airport and 
demographic factors that influence satisfaction in the marketing mix of passengers using NakhonPhanom 
airport. The data collection was done by distributing questionnaire to 400 passengers using the services 
at NakhonPhanom airport. The sample selection was done by using convenience sampling. The statistics 
used in the analysis were percentage, means, and standard deviation. The hypothesis was tested by Chi-
Square Analysis.  The differences between the two variables were compared by using Independent-
Samples T-Test and One way Anova. 
 From the research result, it was found that the majority was female at 52.20%, aged 31-40 
years old was at 36.50%, had a bachelor's degree in education was at 60.00%, were self-
employed/Retail trade at 40.00% with an average income per month between 10,000-20,000 THB was at 
30.20%. From the study on service usage behavior, it was found that the objective to take a trip was to 
visit relatives was at 23.80%, procuring the services provided by both airlines was at 48.50%, had the 
opinions that NakhonPhanom Airport should be add more flights/and airlines was at 71.50%, infrequently 
use was at 21.20%, the popular usage period being 06.00.am-12.00 pm. was at 50.00%, the speed of the 
service at each point being 5-10 minutes was at 46.50%, in the aspect of the marketing factor that affect 
the satisfaction of passengers using NakhonPhanom airport the most, the process was found to have the 
most average at a high level (= 3.83, S.D. = 0.58).  
 From the correlation testing between the demographic factors and the behavior of procuring 
services at NakhonPhanom Airport, it was found that gender  does not affect the usage behavior of 
NakhonPhanom Airport, age, education, occupation, income, the average monthly income affect the 
purpose of procuring the service provided by the airport, airline, adding more flights / airlines. Frequency 
of usage, popular time period to use the service, the speed of service each at each point, the difference 
testing between marketing mix factors and the usage behavior of passenger at NakhonPhanom airport 
differently with statistical significance at .05 level. 
 
Keywords: Service Marketing Mix Factors, Satisfaction of Passengers, NakhonPhanom Airport  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ การปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทันสมัย
ครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความ
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ร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน(แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง). 
2556) 
 ในปัจจุบัน กิจการการขนส่งทางอากาศเป็นกิจการที่มีการแข่งขันสูง และทุกประเทศต่างให้ความส าคัญ 
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุนี้ ท่าอากาศยานจึงเป็นสถานที่ที่มี
บทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศ ในฐานะเป็น สถานที่ให้บริการกิจการด้านนี้โดยเฉพาะซึ่ง
การให้บริการ คือ ภารกิจหลักของท่าอากาศยานทุกแห่งทั่วโลก (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 22. 2540) 
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีท่าอากาศยานอยู่ในจังหวัดซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของกรมการบินพลเรือน ซึ่งขณะนี้รับผิดชอบท่าอากาศยาน จ านวนทั้งสิ้น 28 แห่งซึ่งในจ านวนนี้ได้รับ
การประกาศให้เป็นสนามบินศุลกากร จ านวน 18 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศ
ยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานีท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยาน
ปัตตานีท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยาน
น่าน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานอุดรธานี (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ปรับปรุง). 2556 ) 
 ท่าอากาศยานนครพนม มีสายการบินที่ให้บริการเดินทางโดยเครื่องบิน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน
นกแอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยสายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินจากจังหวัดนครพนมสู่ปลายทาง
กรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยวบิน (www.nokair.com, 2559) และสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินจาก
จังหวัดนครพนมสู่ปลายทางกรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยวบิน (www.airasia.com. 2559) 
 ท่าอากาศยานนครพนม มีรายงานสถิติจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ปี 2556–
2558 ดังนี้ ปี 2556 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมจ านวน 197,515 คน ปี 2557 มีผู้โดยสารใช้บริการรวม จ านวน 220,180 
คนและปี 2558 มีผู้โดยสารใช้บริการรวม จ านวน 298,015 คน (ท่าอากาศยานนครพนม. 2559) ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงสถติิจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ระหวา่ง พ.ศ. 2556–2558 
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 จากสถิติที่กล่าวข้างต้นจะพบว่ามีการการตัดสินใจใช้บริการการเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานมากขึ้น
ดังนั้นจึงน ามาซึ่งการศึกษาเรื่องการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของประชากรในปัจจุบัน มีการพัฒนา
และปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีรูปแบบการน าเสนอท่ี
แปลกใหม่ และเพิ่มช่องทางเลือกในการรับบริการท่ีสะดวกขึ้น โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ได้รับ สามารถสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทาง
การตลาด เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรในการให้บริการต่อไป 
 ทั้งนี้ แนวโนม้การใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ของประชากรมีการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารมาก
ขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน จึงเป็นส่ิงส าคัญและเป็นแรงจูงใจให้ผู้
ศึกษาต้องการทราบถึงปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานนครพนม 
เพื่อให้ผู้สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาด้านการบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
จ านวนผู้ใช้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ท่าอากาศยานนครพนม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้โดยสารที่ใช้ทา่อากาศยาน
นครพนม 
-  ด้านผลิตภัณฑ์ 
-  ด้านราคา 
-  ด้านสถานท่ี 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
-  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
-  ด้านบุคลากร 
-  ด้านกระบวนการ 
-  ด้านผลิตภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน ที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมจ านวน
400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประเมินหาค่าความเที่ยงตรงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.80 ซึ่งมากกว่า 0.50 สามารถน าแบบสอบถามไปใช้ได้ (สุรพงษ์  
คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์. 2551) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าความถี่ 
ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ไค-สแควร์ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองตัว
แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช ้
การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่, ร้อยละ 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ความถี่, ร้อยละ 
การวเิคราะห์ปัจจยัการตลาดบรกิารท่ีมีต่อความพงึพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ 
ท่าอากาศยานนครพนม 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม 

ไค-สแควร ์

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม 

t-test, One-way ANOVA 
 

 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (52.20%) มีอายุ 31-40 ปี (36.50%) มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี (60.00%) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (40.00%) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท (30.20%) 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อเดินทาง
ไปเยี่ยมญาติ (23.80%) ใช้บริการสายการบินทั้ง 2 สายการบิน นกแอร์ แอร์เอเชีย (48.50%) มีความคิดเห็นว่าท่า
อากาศยานนครพนมควรมีการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ (71.50%) ความถี่ในการใช้บริการนานๆ ครั้ง (21.20%) 
ช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการเวลา 06.00 น.-12.00 น. (50.00%) ความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุดบริการ5-10 
นาท ี(46.50%)  
 ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยาน
นครพนม พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ ( = 3.83, S.D.= 0.58) รองลงมาคือ ด้านผลิตภาพ 
(= 3.80, S.D.= 0.60) ด้านบุคลากร (= 3.74, S.D.= 0.57) ด้านลักษณะทางกายภาพ (= 3.71,  
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S.D.= 0.58) ด้านการส่งเสริมการตลาด (= 3.61, S.D.= 0.67) ด้านสถานที่ (= 3.59, S.D.= 0.64) ด้านความ
คุ้มค่า/การได้รับประโยชน์ (= 3.58, S.D.= 0.63) และด้านผลิตภัณฑ์ (= 3.50, S.D.= 0.56) ตามล าดับ  
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยาน
นครพนม พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม อายุ มีผลต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ การเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการการศึกษา มีผลต่อ 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการการใช้บริการสายการบินความถี่ในการใช้บริการความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละ
จุดบริการอาชีพ มีผลต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการ
ช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุดบริการรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ วัตถุประสงค์
ในการใช้บริการการใช้บริการสายการบินการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการ 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศ
ยานนครพนม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช ้

การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยทางประชากรศาสตร์
กับพฤติกรรมการใช้บริการทา่อากาศยานนครพนม 

 

Pearson 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อวัตถุประสงคใ์นการ
ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการใช้บริการสาย
การบิน 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการเพิม่เทีย่วบนิ/
สายการบินอื่นๆ  

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อความถีใ่นการใช้
บริการท่าอากาศยานนครพนม 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อช่วงเวลาที่นิยมใช้
บริการท่าอากาศยานนครพนม 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อความรวดเรว็ในการ
ให้บริการในแต่ละจดุบริการ 

ยอมรับสมมตฐิาน 

การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤตกิรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม 

  

สมมติฐานท่ี 1 ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนมที่เพศตา่งกนั  
มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกตา่งกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน t-test 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช ้

สมมติฐานท่ี 2 ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนมที่อายุตา่งกนั  
มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกตา่งกัน 

ยอมรับสมมตฐิาน One-way ANOVA 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนมที่การศึกษา
ต่างกัน มีความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน 

ยอมรับสมมตฐิาน One-way ANOVA 

สมมติฐานท่ี 4 ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนมที่อาชีพตา่งกัน 
มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกตา่งกัน 

ยอมรับสมมตฐิาน One-way ANOVA 

สมมติฐานท่ี 5 ผู้โดยสารท่ีใช้ท่าอากาศยานนครพนมที่รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนตา่งกัน มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกตา่งกัน 

ยอมรับสมมตฐิาน One-way ANOVA 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศ
ยานนครพนมสรุปได้ดังนี้ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
ท่าอากาศยานนครพนม 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร ์
เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ      
การใช้บริการสายการบิน      
การเพิม่เที่ยวบิน/สายการบิน      
ความถีใ่นการใช้บริการ      
ช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการ      
ความรวดเร็วในการให้บริการ      

หมายเหตุ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการท่า
อากาศยานนครพนม 
 
พฤติกรรมการใช้
บริการท่าอากาศ
ยานนครพนม 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้าน) 
ผลิตภัณฑ ์ ความคุ้มค่า สถานที ่ การส่งเสริม

การตลาด 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

บุคลากร กระบวน
การ 

ผลิตภาพ 

เพศ         
อายุ         
การศึกษา         
อาชีพ         
รายได้เฉลี่ย         

หมายเหตุ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
 
อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติโดยใช้บริการสาย
การบินท้ัง 2 สายการบิน มีความคิดเห็นว่าท่าอากาศยานนครพนมควรมีการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ใน
การใช้บริการนานๆ ครั้งช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการเวลา 06.00 น.-12.00 น. ความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุด
บริการ 5-10 นาที 
 เมื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการตลาดบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศ
ยานนครพนม พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภาพด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านสถานที่ด้านความคุ้มค่า /การได้รับประโยชน์ และด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2555) เรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารที่
มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุน
ต่ าในประเทศ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี และด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยาน
นครพนม พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม อายุ มีผลต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ การเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการช่วง เวลาที่นิยมใช้บริการการศึกษา มีผลต่อ 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการการใช้บริการสายการบินความถี่ในการใช้บริการความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละ
จุดบริการอาชีพ มีผลต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ  ความถี่ในการใช้บริการ
ช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการความรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละจุดบริการรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้บริการการใช้บริการสายการบินการเพิ่มเที่ยวบิน/สายการบินอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการ 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศ
ยานนครพนม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ทัศนีย์  รามางกูร. 2552) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคล่ือนที่เฮาส์แบรนด์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคล่ือนที่เฮาส์แบรนด์ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮาส์แบรนด์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อาริตา จินดา. 2553)เรื่อง ปัจจัยการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมระดับ 4 ดาวในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
พัทยา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านการบริการและด้านราคามีความส าคัญในระดับมากที่สุดด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายมีระดับความส าคัญในระดับมากเกือบทั้งหมดด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าเรื่องส่วนลดและบริการ
พิเศษมอบให้กับลูกค้าเป็นปกติและทางโรงแรมมีระบบสมาชิกที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เป็นสมาชิกมีระดับความส าคัญใน
ระดับมากที่สุดขณะที่ด้านบุคลากรด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพมีความส าคัญในระดับเห็นด้วย
มากที่สุดและในระดับมาก ส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่การให้บริการของโรงแรมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองพัทยาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเรื่องของสระว่ายน้ าของโรงแรมและการที่โรงแรมมีบริเวณชายหาด
ส่วนตัวหรือติดกับพื้นที่ทะเลในระดับมากที่สุดขณะที่มีความพึงพอใจในเรื่องอื่นๆ ในระดับมากทั้งหมด การทดสอบ
สมมติฐานพบว่าอายุรายได้อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการได้รับบริการจากโรงแรมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่เพศระดับชั้นการศึกษาและสถานภาพสมรสจะมีความพึงพอใจในการได้รับ
บริการจากโรงแรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การทดสอบสมมติฐานในหัวข้อต่อไปพบว่า
ปัจจัยด้านการบริการจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ขณะที่ปัจจัยด้านราคาการบริการ ด้านบุคลากรการบริการและด้านกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกันจะสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพื่อ
เดินทางไปเยี่ยมญาติ โดยใช้บริการทั้ง 2 สายการบิน ผู้ให้บริการจึงควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยควรมีการเพิ่ม
เที่ยวบิน หรือเปิดให้บริการมากกว่าที่มีอยู่ อัตราค่าเดินทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารมีทางเลือกที่หลากหลาย  
  2. ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการ มากที่สุด ผู้ให้บริการจึงควรให้บริการอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ ในการตรวจผู้โดยสาร ตรวจ
รับสัมภาระ อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ระยะเวลาในการให้บริการตามจุดต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมของผู้โดยสารเฉพาะ
ในจังหวัดนครพนมเท่านั้น จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบต่างๆ 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานนครพนมกับผู้โดยสารที่ใช้ท่า
อากาศยานอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน
ที่แตกต่างกันและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผู้โดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานต่อไป 
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NBUS126: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์
เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
AFFECTING FACTORS TOWARD THE DECISION TO USE SERVICE OF AIRLINES BANGKOK 
AIRWAYS TO BANGKOK-CHIANG MAI 
 
รุวาเลข  ตัง้ประเสริฐน 1   พัชนี  จันทรน์้อย 2   สุภา จิรวัฒนานนท์ 3 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-ชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ จ านวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นได้ 0.93 และค านวณค่าความ
สอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพศ อายุ และรายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ส่วนปัจจัยด้านการศึกษา
และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ 2) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ผู้โดยสารให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านในระดับมาก โดยให้
ความส าคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความสะดวกสบายของที่นั่งบนเครื่องบิน การระบุเลือกที่นั่งก่อนขึ้น
เครื่องบิน คุณภาพของอาหารบนเครื่องบิน ด้านราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อเส้นทางที่บิน และราคาค่าโดยสาร
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการท่ีได้รับ ด้านการน าเสนอทางกายภาพความสะอาดของห้องโดยสาร เครื่องแต่ง
กายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ความสะอาดของห้องน้ าภายในเครื่องบิน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ 
ความสะดวกในการจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน และการซื้อตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกและ
ประหยัด ด้านการส่งเสริมการตลาด การสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิก การลดราคาตั๋วโดยสาร ด้านบุคลากรพนักงาน
ภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมคีวามเป็นมิตรและอัธยาศยัดี ความสามารถในการส่ือสารของพนักงาน
ต้อนรับ และด้านกระบวนการให้บริการในการส ารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารสามารถท าได้หลายวิธี การแจ้งข้อมูลแก่
ผู้โดยสาร เช่น เวลาเที่ยวบิน และความล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นอันดับสูงสุด 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, ผู้โดยสาร, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
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Abstract 
 The objectives of this study were (1) to study the personal factors of passengers who use the 
service of Bangkok Airways Airline, Bangkok-Chiangmai Route and (2) study the marketing mix that affect 
the decision to use the services provided by.  The samples used for this study were totally 394 Bangkok 
Airways Airline, Bangkok-Chiangmai Route passengers.  Tools used for data collection were the Rating 
Scale Questionnaire with 5 Level and Reliability Rate of 0.93.  We calculated the Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) of the whole questionnaire of 0.89.  Articled used for data analysis were the 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and One-Way ANOVA. 
 The study found that; (1) for the personal affecting the decision to use the services of Bangkok 
Airways Airline, Bangkok – Chiangmai Route, the  gender, age and income had no any impact for the 
decision to use the services.  However, the education and career backgrounds affected the decision to 
use the services of Bangkok Airways Airline, Bangkok – Chiangmai Route, (2) for the marketing mix that 
affect passengers’ decision to use the services provided by  Bangkok Airways Airline, Bangkok-
Chiangmai Route, passengers recognize the importance of the decision in using all aspects of the 
services in the high level.  They considered many supporting factors very highly including the seating 
convenience on the airplane, advanced seating reservation, food quality available on the airplane, 
affordable ticket prices, suitable ticket prices in line with services,  physical presentation, cleanliness of  
passengers cabin,  proper attire of flight attendants, cleanliness of restrooms in the airplane, distribution 
channels, place and convenience in completing the tickets reservation through the airline’s counter at the 
airport, tickets buying via the Internet, convenience and saving money, marketing promotion campaigns, 
points accumulation via the membership cards, tickets discount, friendliness and   good human relations 
of ground services officers and flight attendants, communications competency of flight attendants and 
various methods of seats reservation or tickets buying as well as the way the airline inform passengers 
about flight schedule and flight delays. 
 
Keywords: Factors affecting the decision, Passengers, Bangkok Airways Airline 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจ ซึ่งมีเหตุผลหลายประการ เช่น ความปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ความรวดเร็วสะดวกสบาย 
เมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ และอาจรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของเครื่องบินที่ท าให้มนุษย์
เดินทางไปในที่ต่างๆ ใน ระยะไกลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ธุรกิจการบิน เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด
สายการบินต่างๆ มากมาย อุตสาหกรรมการบินได้รับการยอมรับว่าเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะ
เครื่องบินนั้นสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงซึ่งท าให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังได้รับความนิยม 
เพื่อท่ีจะให้ได้รับเวลาเพิ่มมากขึ้นจากการเดินทางด้วย (อดิเทพ  ก าแพงเสรี. 2556) 
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 ในปี พ.ศ. 2457 ได้มีการสร้างสนามบินดอนเมือง โดยเปิดให้บริการวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 โดยสาร
การบินพาณิชย์สายแรกของไทย คือ บริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด ต่อจากนั้นก็มีสายการบินเอกชนเกิดขึ้นตามมาอีก
หลายสายการบิน เช่น บริษัท สหกลแอร์ ซึ่งปัจจุบัน คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้งนี้มีผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องมาตลอด และซึ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้โดยสารก็ต้องการใช้บริการของสายการบินราคา
ประหยัด (Low Cost Airline) มากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการขยายตัวของสายการบินราคาประหยัดเกิดขึ้น 
 จากเหตุผลและผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศเป็นสายการบินในประเทศไทย  
ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท กรุงเทพการบิน จ ากัด (มหาชน) 
 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายๆ ทางเลือก โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ 
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเองตั้งใจและเกิดความพอใจสูงสุดในการตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการ  
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
 การเลือกใช้บริการ หมายถึง การใช้หลักการและเหตุผลในกระบวนการเลือก ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
ที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ซึ่งในที่นี้ก าหนดปัจจัยไว้ 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ 
ตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1108



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอก- 
แอร์เวย์ส จากการศึกษาจ านวนที่นั่งและจ านวนเที่ยวบินต่อเดือนพบว่ามีจ านวนผู้โดยสาร 26,552 คน (ข้อมูลเดือน
กรกฎาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
 กลุ่มตัวอย่าง ท าการคัดเลือกจากกลุ่มประชากร ด้วยหลักการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของ ยามาเน (Yamane. 1973) ได้จ านวน 394 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จากผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ใช้บริการขาเข้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านทางกายภาพ 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
  ผู้ศึกษาท าการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการหาดัชนีสอดคล้อง (Item Objective Congruence 
Index: IOC) เท่ากับ 0.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด น าไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธีการ ครอนบาค กับกลุ่มพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้เท่ากับ 0.93 
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อมั่นสูง และน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ส าหรับใช้จริงต่อไป 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้โดยสาร 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านกายภาพ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 394 ฉบับ 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูล จากต ารา บทความและผลงานวิจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ประมาณ 1 เดือน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าอธิบาย 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test ซึ่งใช้ทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างค่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.30 มีอายุระหว่าง 40 -49 ปี ร้อยละ 24.90  
มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.00 มีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 45.20 และมีรายได้ 50,000 บาท 
ขึ้นไป ร้อยละ 29.20 
 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
 
ตาราง 1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์   S.D. แปลผล 
1. จ านวนเที่ยวบินเพียงพอต่อความต้องการ 3.97 0.98 มาก 
2. ความสะดวกสบายของที่น่ังบนเครื่องบิน 4.02 0.81 มาก 
3. การระบุเลือกที่น่ังก่อนขึ้นเครื่องบิน 3.99 0.78 มาก 
4. คุณภาพของอาหารบนเครื่องบิน 3.98 0.77 มาก 

รวม 3.99 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 1 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของความสะดวกสบายของที่นั่งบนเครื่องบิน (  = 
4.02, S.D. = 0.81) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
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ตาราง 2 ด้านราคา 
 

ปัจจัยดา้นราคา   S.D. แปลผล 
1. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อเส้นทางที่บิน 3.96 0.80 มาก 
2. ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการท่ีได้รับ 3.94 0.81 มาก 

รวม 3.95 0.73 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อเส้นทางที่บิน ( = 
3.96, S.D. = 0.80) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยด้านราคา 
 
ตาราง 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี 
 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี   S.D. แปลผล 
1. การจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน 3.91 0.77 มาก 
2. การซื้อตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3.91 0.85 มาก 
3. การซื้อตั๋วผ่านทางโทรศัพท์/Call Center 3.74 0.80 มาก 

รวม 3.86 0.64 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของความสะดวกในการจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ท่า

อากาศยาน และการซื้อตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสะดวกและประหยัด (  = 3.91, S.D. = 

0.77) และ ( = 3.91, S.D. = 0.85) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี 
 
ตาราง 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยดา้นปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด   S.D. แปลผล 
1. ส่ือประชาสัมพันธ์การโฆษณาหลากหลาย 3.69 0.85 มาก 
2. การลดราคาตั๋วโดยสาร 3.72 0.86 มาก 
3. การสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิก 3.77 0.98 มาก 

รวม 3.73 0.76 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของการสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิกท าให้มีความจูงใจ

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ( = 3.77, S.D. = 0.98) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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ตาราง 5 ด้านบุคลากร พนักงานภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 

ปัจจัยดา้นบุคลากร   S.D. แปลผล 
1. พนักงานภาคพื้นมีความเป็นมิตรอัธยาศัยดี 3.73 0.97 มาก 
2. พนักงานต้อนรับมีความเป็นมิตรอัธยาศัยดี 3.81 0.93 มาก 
3. พนักงานต้อนรับเอาใจใส่ในการให้บริการ 3.52 0.90 มาก 
4. การส่ือสารของพนักงานต้อนรับ 3.60 0.81 มาก 
5. ประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงานต้อนรับ 3.67 0.86 มาก 

รวม 3.67 0.67 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของพนักงานต้อนรับมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี 

( = 3.81, S.D. = 0.93) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยด้านบุคลากรพนักงานภาคพื้นดิน และพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 
 
ตาราง 6 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ   S.D. แปลผล 
1. การส ารองที่นั่งสามารถท าได้หลายวิธี 3.82 0.81 มาก 
2. การแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสาร 3.66 0.81 มาก 
3. เวลาออกเดินทางและถึงที่หมายตามก าหนด 3.57 0.82 มาก 
4. ระยะเวลารอรับสัมภาระปลายทาง 3.65 0.75 มาก 
5. ความเพียงพอของจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอิน 3.58 0.86 มาก 

รวม 3.65 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของการส ารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารสามารถท าได้

หลายวิธี ( = 3.82, S.D. = 0.81) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยกระบวนการให้บริการ 
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ตาราง 7 ด้านการน าเสนอทางกายภาพ 
 

ปัจจัยดา้นการน าเสนอทางกายภาพ   S.D. แปลผล 
1. เครื่องแต่งกายของพนักงานภาคพื้นดิน 3.64 0.76 มาก 
2. เครื่องแต่งกายของพนักงานต้อนรับ 4.01 0.87 มาก 
3. สภาพของอุปกรณ์บนเครื่องบิน 3.90 0.78 มาก 
4. บรรยากาศในเครื่องบิน 3.93 0.82 มาก 
5. ความสะอาดของห้องโดยสาร 4.03 0.76 มาก 
6. ความสะอาดของห้องน้ าภายในเครื่องบิน 3.98 0.86 มาก 
7. ระยะห่างและความกว้างของที่นั่งบนเครื่องบิน 3.93 0.82 มาก 

รวม 3.92 0.41 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในเรื่องของความสะอาดของห้องโดยสาร (  = 4.03, S.D. 
= 0.76) มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในปัจจัยการน าเสนอทางกายภาพ 
 
ตาราง 8 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวม 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการ   S.D. แปลผล 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.99 0.49 มาก 
2. ดา้นราคา 3.95 0.73 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี 3.86 0.64 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.73 0.76 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.67 0.67 มาก 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.65 0.48 มาก 
7. ด้านการน าเสนอทางกายภาพ 3.92 0.41 มาก 

รวม 3.82 0.42 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.82, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการมากที่สุด 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 

การทดสอบ 
สมมติฐานการศึกษา 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ F = 0.911, 
P-value = .363 

F = 1.095, 
P-value = .358 

F = 2.932, 
P-value = .021* 

F = 1.092, 
P-value = .352 

F = 1.947, 
P-value = .102 

2. ด้านราคา F = 0.413, 
P-value = .680 

F = 0.326, 
P-value = .861 

F = 4.694, 
P-value = .001* 

F = 0.757, 
P-value = .519 

F = 3.937, 
P-value = .004* 

3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย/สถานที ่

F = 0.645, 
P-value = .519 

F = 1.848, 
P-value = .119 

F = 5.191, 
P-value = .000* 

F = 2.303, 
P-value = .077 

F = 2.494, 
P-value = .043* 

4. ด้านการส่งเสริม 
    การตลาด 

F = 0.115, 
P-value = .908 

F = 2.495, 
P-value = .042* 

F = 5.888, 
P-value = .000* 

F = 5.757, 
P-value = .001* 

F = 1.837, 
P-value = .121 

5. ด้านบุคลากร F = 0.291, 
P-value = .771 

F = 9.793, 
P-value = .000* 

F = 4.157, 
P-value = .003* 

F = 11.576, 
P-value = .000* 

F = 1.963, 
P-value = .99 

6. ด้านกระบวนการ 
    ให้บริการ 

(F = 2.850, 
P-value = .005* 

F = 2.344, 
P-value = .054 

F = 0.932, 
P-value = .445 

F = 0.792, 
P-value = .499 

F = 3.609, 
P-value = .007* 

7. ด้านการน าเสนอทาง 
    กายภาพ 

(F = 4.146, 
P-value = .000* 

F = 3.685, 
P-value = .006* 

F = 3.534, 
P-value = .008* 

F = 2.773, 
P-value = .041* 

F = 4.379, 
P-value = .002* 

ในภาพรวม 
F = 0.795, 

P-value = .427 
F = 1.290, 

P-value = .273 
F = 4.733, 

P-value = .001* 
F = 3.134, 

P-value = .026* 
F = 0.898, 

P-value = .465 

 
 จากตาราง 9 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
  1. จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (F = 0.795, P-value = .427) ปฏิเสธ
สมมติฐานยกเว้น ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน (F = 2.850, P-value = .005*) และปัจจัยด้านการ
น าเสนอทางกายภาพแตกต่างกัน (F = 4.146, P-value = .000*) ยอมรับสมมติฐาน 
  2. จ าแนกตามอายุ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ และในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F = 1.290, P-value = .273) ปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้น 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน (F = 2.495, P-value = .042*) ปัจจัยด้านบุคลากรแตกต่างกัน (F = 
9.793, P-value = .000*) และปัจจัยด้านน าเสนอทางกายภาพแตกต่างกัน (F = 3.685, P-value = .006*) ยอมรับ
สมมติฐาน 
  3. จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน (F = 0.932,  
P-value = .445) ปฏิเสธสมมติฐาน 
  ยกเว้น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านน าเสนอทางกายภาพและในภาพรวมแตกต่างกัน (F = 4.733, P-value = 
.001*) ยอมรับสมมติฐาน 

1114



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  4. จ าแนกตามอาชพี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้น ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
(F = 5.757, P-value = .001*) ปัจจัยด้านบุคลากรแตกต่างกัน (F = 11.576, P-value = .000*) และปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน (F = 2.773, P-value = .041*) และในภาพรวมแตกต่างกัน (F = 3.134,  
P-value = .026*) ยอมรับสมมติฐาน 
  5. จ าแนกตามรายได้ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F = 0.898, P-value = .465) ปฏิเสธสมมติฐานยกเว้น ปัจจัยด้านราคา
แตกต่างกัน (F = 3.937, P-value = .004*) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน (F = 2.494, P-value = .043*) 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน (F = 3.609, P-value = .007*) และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
แตกต่างกัน (F = 4.379, P-value = .002*) ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ปรัชญ  พัชรวันอุทา (2555) ได้วิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินไม่แตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ รัฐนันท์  พุกภักดี (2557) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นเพศที่มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ผู้โดยสารให้ความส าคัญ
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญจากอันดับสูงสุด คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้โดยสารให้ความส าคัญในความสะดวกสบายของที่นั่งบนเครื่องบิน การระบุเลือกที่นั่งก่อนขึ้น
เครื่องบิน คุณภาพของอาหารบนเครื่องบิน และจ านวนเที่ยวบินเพียงพอต่อความต้องการ ปัจจัยด้านราคาผู้โดยสาร
ให้ความส าคัญในราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อเส้นทางที่บิน และราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพของการ
บริการท่ีได้รับ ปัจจัยด้านการน าเสนอทางกายภาพ ผู้โดยสารให้ความส าคัญในความสะอาดของห้องโดยสาร เครื่อง
แต่งกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ความสะอาดของห้องน้ าภายในเครื่องบิน บรรยากาศในเครื่องบิน (แสง สี 
เสียง และอุณหภูมิ เป็นต้น) ระยะห่างและความกว้างของที่นั่งบนเครื่องบิน สภาพของอุปกรณ์และเครื่องใช้บน
เครื่องบิน และเครื่องแต่งกายของพนักงานภาคพื้นดิน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ ผู้โดยสารให้
ความส าคัญในความสะดวกในการจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน และการซื้อตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ช่องทางที่มีความสะดวกและประหยัด และความสะดวกในการซื้อตั๋วผ่านทางโทรศัพท์/Call Center 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้โดยสารให้ความส าคัญการสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิกท าให้มีความจูง
ใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การลดราคาตั๋วโดยสารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และส่ือประชาสัมพันธ์
การโฆษณาหลากหลายมีความน่าสนใจและดึงดูดให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรพนักงานภาคพื้นดิน
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสารให้ความส าคัญในพนักงานต้อนรับมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี 
พนักงานภาคพื้นดินมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี ประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงานต้อนรับ  ความสามารถในการ
ส่ือสารของพนักงานต้อนรับ และพนักงานต้อนรับเอาใจใส่ในการให้บริการ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
ซึ่งผู้โดยสารให้ความส าคัญในการส ารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารสามารถท าได้หลายวิธี การแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสาร 
เช่น เวลาเที่ยวบิน และความล่าช้าของเที่ยวบิน ระยะเวลารอรับสัมภาระปลายทาง ความเพียงพอของจ านวนเคาน์เตอร์
เช็คอิน และเที่ยวบินออกเดินทางและถึงที่หมายตามก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของวิจัยของ ณัฐฐา  หงส์แก้ว 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ 
(เชียงใหม่-กรุงเทพฯ) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินโดยรวมในระดับ
มาก ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินโดยรวมในระดับมาก ปัจจัยด้าน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยรวมในระดับมาก ปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยรวมในระดับมาก และผลงานวิจัยของ รัฐนันท์  พุกภักดี (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชาวไทย จ าแนกตาม ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด ในด้านการบริการ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานสายการบิน ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของสาย
การบิน และด้านกระบวนการจัดการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอก - 
แอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในทุกเรื่อง ซึ่งผู้โดยสารเน้นให้ความส าคัญ
เรื่องของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการน าเสนอทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย/สถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากรพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และในด้านปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร
เลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่ ได้เน้นในเรื่องของราคา การน าเสนอทางกายภาพ ช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ การส่งเสริมการตลาด 
และการให้บริการของพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  จากผลการศึกษาผู้บริหารทุกฝ่ายควร
ตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ หรือเส้นทางอื่นๆ ท่ีมีเที่ยวบินบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงาน และผู้บังคับบัญชาควรเห็นความส าคัญและปรับปรุงพัฒนาทุกเรื่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่ใช้บริการ  
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็น
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ชาวต่างชาติ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปพร้อมๆ กัน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคให้หลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่ใช้บริการสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ส ทุกเส้นทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการศึกษาที่มีเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลผลการศึกษา  
มาปรับใช้บริการจัดการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับผู้โดยสารท่ีใช้สายการบินอื่นๆ ทั่วไป ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่สามารถน ามาเปรียบเทียบในทุกๆ ด้าน ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และน าข้อมูลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงวางแผนการจัดการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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NBUS127: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF THE PERSONNEL INVOLVED IN 
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(CSR) OF PWO 
 
พลอยฉัตรี  ศิริพัฒน ์1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย 2 
1 สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด 
CSR ของ อคส. 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. 3) เพื่อ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร และ 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR กับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดCSR ของ อคส. โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน 250 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มบุคลากร อคส. มีการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด 
CSR ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุการงาน 1-5 ปี โดยมีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับระดับปานกลางทั้งพนักงานและลูกจ้าง 
 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยต าแหน่งงานและปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่มีผลต่อการ
ด าเนินงานตามแนวคิด CSR ส่วนปัจจัยอายุงาน มีผลต่อการด าเนินงานตามแนวคิด CSR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 การรับรู้ของบุคลกรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง คือ ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
และด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, การมีส่วนร่วม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, องค์การคลังสินค้า 
 
Abstract 
 This research has the following objectives: 1) To study the involvement of staff in the 
implementation of the concept of CSR PWO, 2) To study the perception of people about the 
implementation of the concept of CSR PWO, 3) to participate in the implementation of the CSR concept 
by staff, and 4) Overview of the relationship between the perception of the people about the 
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implementation of the concept of CSR and the involvement of personnel implementation of the concept of 
CSR PWO the sample totaled 250 sample questionnaire was used to collect data by frequency, 
percentage, average, standard deviation. T test One-way analysis of variance and correlation coefficient 
Pearson. 
 The study found that people PWO has the awareness and involvement regarding the 
implementation of the CSR concept, mostly female, aged 30-39 years, the level of education, age of 1-5 
years. the awareness levels in both moderate and employees. 
 To test the service and the position to join CSR activities do not affect the implementation of the 
concept of CSR age factor. Affect the implementation of the concept of CSR, a significant level of .05 
awareness of personnel regarding the implementation of the concept of CSR is associated with the 
involvement of staff in the implementation of the concept of CSR statistically significant at the 0.01 level, 
considering the aspect of a relationship level. Is the policy of good governance. Side of the business with 
fairness, and the social and community development. 
 
Keywords: Awareness, Participation, Corporate social responsibility, Public Warehouse Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความรับผิดต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นแนวคิดที่เป็นกระแสไปทั่วโลก 
องค์กรต่างๆ ได้น าแนวทางในบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใด องค์กรที่มี CSR ย่อมไม่ขูดรีดลูกจ้างแรงงาน ไม่ฉ้อโกงลูกค้า 
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม หรือชุมชนโดยรอบที่ตั้งขององค์กร ส่วนองค์กรที่ขาด CSR ย่อมสะท้อนถึง
การขาดความโปร่งใส อันท่ีจริง CSR คือ การท าธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณนั้นเอง ท าให้พนักงาน
ในองค์กรมีความสุขที่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างเสริมส่ิงที่ดีเพื่อสังคม (สถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม. 2554) ตามแนวคิดเรื่อง CSR ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานด้าน CSR อย่างจริงจัง โปร่งใสทุกขั้นตอน 
(สุวัฒน์  ทองธนากุล. 2554) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า อคส. มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจด าเนินงานตามแนวคิด CSR 
ด้วยมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามพันธกิจหลักอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังต้องเผชิญ
กับการถูกคัดค้าน การประท้วง รวมถึงการร้องเรียนจากประชาชนตามที่ปรากฏในส่ือต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิด
จากความไม่เชื่อมั่น ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคา
สินค้า รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าคลังสินค้า ตลอดจนความสลับซับซ้อนที่ท าให้ประชาชนเกิดความไม่
เข้าใจและสับสนในการด าเนินนโยบายด้านสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ
และประชาชนอยู่ดีกินดี (อิฐบูรณ์  อ้นวงษา. 2556) การให้ความส าคัญกับสังคมผ่านกิจกรรม CSR ต่างๆ อันเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งผลดีต่อสินค้าและบริการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (อนันตชัย  ยูรประถม. 2550) นอกเหนือจาก
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่มาก าหนดเป็นแนวทาง CSR แล้วยังมีในเรื่องพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ สิทธิมนุษยชน 
แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ชนายุส  ตินารักษ์. 2555) 
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 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้ อคส. ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการด าเนินงานด้าน CSR เป็นหน้าที่ที่มีความ 
ส าคัญยิ่งในการมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไม่ใช่มุ่งเน้นแต่พัฒนาการประกอบธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตเพียง
ด้านเดียว ซึ่งที่ผ่านมา อคส. มีความจริงจังมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมนวัตกรรม CSR การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน เป็นต้น และในส่วนที่เป็น
นามธรรม เช่น การส ารวจการยอมรับ ความคาดหวัง และความพอใจในการปฏิบัติงานของอคส. เป็นต้น จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
อคส. 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
อคส. 
 3. เพือ่เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จ าแนก
ตามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. ทั้ง 
7 ด้าน อันได้แก่ ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และด้านการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อด าเนินงานตามแนวคิด CSR 
 2. ประชากรที่ใช้ในศึกษาวิจัย คือ บุคลากรของ อคส. ณ องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 515 คน ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน จ านวน 397 คน และลูกจ้าง 118 คน (ข้อมูลส านัก
ทรัพยากรบุคคล. ณ ตุลาคม 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้ค านวณโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน (สุทธนู  ศรีไสย์. 
2551) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน .05 ที่มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่ งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
250 คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรและการรับรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาบทความ วรรณกรรม แนวความคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือที่ใช้การการศึกษาวิจัยให้
คลอบคุลมความมุ่งหมายของการวิจัย ด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของ
บุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บุคลากรของ อคส. ท่ีมีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งงาน อายุงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. 
แตกต่างกัน 
  1.1 บุคลากรของ อคส. ท่ีมีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. แตกต่างกัน 
  1.2 บุคลากรของ อคส. ท่ีมีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุงานแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. แตกต่างกัน 

การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

องค์การคลังสินคา้ (อคส.) 

ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ประกอบด้วย 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศกึษา 
4. ต าแหน่งงาน  
5. อายุงาน 
6. การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
CSR 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรเกีย่วกับการ
ด าเนินงานตามแนวคดิความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 
1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
2. การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบัต ิ
    ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
7. การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการ 
    ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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  1.3 บุคลากรขอ งอคส. ท่ีเคยเข้า/ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. แตกต่างกัน 
 2. การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน การเข้าร่วม
กิจกรรม CSR และประโยชน์จากการด าเนินโครงการกิจกรรมด้าน CSR ของ อคส. เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ
เป็นความถี่ จ านวน (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลากร อคส. กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน และลูกจ้าง รวม 
250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.6 มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.4 ซึ่งมีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.0 ต าแหน่งพนักงาน ร้อยละ 62.4 มีอายุงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6 และเคยเข้า
ร่วมกิจกรรม CSR คิดเป็นร้อยละ 58.4 โดยเข้าร่วมกิจการรมโครงการปลูกป่า ทอดกฐิน ท าความสะอาดวัด บริจาค
เงินและส่ิงของ เล้ียงอาหารผู้พิการ เด็กและคนชรา และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ของกิจกรรม 
CSR คือ ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับ อคส. คิดเป็นร้อยละ 32.8 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. ผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งพนักงานและลูกจ้าง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.087 แต่เมื่อแยกพิจารณา
ตามองค์ประกอบข้อมูลทั่วไป พบว่า อยู่ในระดับน้อย เว้นแต่องค์ประกอบอายุงานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
2.95 และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมทุกองค์ประกอบข้อมูลทั่วไปของบุคลากรแล้วอยู่ในระดับน้อย ซึ่งมีค่าเฉล่ียรวม 
2.11 จากนั้นได้ท าการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ แต่ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ องค์การต้องการให้ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบมีคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมที่ดี 
ค่าเฉล่ีย 3.40 ส่วนข้อท่ีน้อยที่สุด คือ องค์การเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.00 
 ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส.ในการศึกษา แบ่งเป็น 7 ด้าน โดย
วิเคราะห์รวมทุกด้านสรุปได้ว่าทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับเดียวกันทุกด้าน คือ ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
2.98 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอื่น โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.03 และ ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณา 
ทั้ง 7 ด้าน โดยแยกตามต าแหน่งงาน คือ ลูกจ้าง และ พนักงาน พบว่า บุคลากรทั้ง 2 ต าแหน่งงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง การวิเคราะห์หาการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. แบบแยกแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับทั้ง 7 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
เดียวกันทั้ง 7 ด้าน คือ ระดับปานกลาง 
 ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด 
CSR ของ อคส. โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR  
ซึ่งเป็นการทดสอบตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ มีดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรของ อคส. ท่ีมีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ต าแหน่งงาน อายุงาน และการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR แตกต่างกัน สามารถศึกษาเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐาน ดังนี้ 
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   สมมติฐานท่ี 1.1 บุคลากรของ อคส. ที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส.แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานนี้ 
พบว่าบุคลากรมีความเห็นในด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P 
=.006) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม บุคลากรในกลุ่มต าแหน่งลูกจ้างมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.096 ซึ่งมากกว่าบุคลากรในกลุ่มต าแหน่งพนักงานท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.831 
   สมมติฐานท่ี 1.2 บุคลากรของ อคส. ที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุงานแตกต่างกัน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า มีผล
ทางสถิติที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค (P = .02) ด้านการร่วมพัฒนาชมุชนและสังคม (P = .00) ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม (P = .00) และด้าน
การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (P = .00) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   สมมติฐานท่ี 1.3 บุคลากรของ อคส. ที่เคย/ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมบุคลากรของ
องค์การคลังสินค้า (อคส.) มีการเข้าร่วมกิจกรรม CSR แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ส่วนท่ี 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลกรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR 
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. 
 
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลกรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR กับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. ในภาพรวมและรายได้ 
(n = 250) 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคดิ 
CSR 

การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคดิความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในภาพรวม 

r P-value ระดับความสัมพันธ ์
1. ดา้นนโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 0.723** .000 สูง 
2. ด้านการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 0.756** .000 สูง 
3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัต ิ
    ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 0.658** .000 ปานกลาง 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 0.698** .000 ปานกลาง 
5. ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 0.721** .000 สูง 
6. ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 0.670** .000 ปานกลาง 
7. ด้านการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานดา้น 
    สังคมและส่ิงแวดล้อม 0.606** .000 ปานกลาง 

ในภาพรวม 0.690** .000 ปานกลาง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1123



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR กับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. ท้ัง 7 ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
  สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าในภาพรวมการรับรู้ของ
บุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิดของ อคส. มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยสัมพันธ์ในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(P = .00) และด้านการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
แนวคิด CSR ของ อคส. โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P = .00) 
 
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ท่ีมีปัจจยัข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
ต าแหน่งงาน อายุงาน และการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR 
แตกตา่งกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การคลังสินคา้ (อคส.) แตกตา่งกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวคดิความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การคลังสินคา้ (อคส.) แตกตา่งกัน 

  
 
 
 
/ 

สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรขององค์การคลังสินคา้ (อคส.) ท่ีมีปจัจัยข้อมูลท่ัวไป 
ได้แก่ อายงุานแตกตา่งกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวคดิความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การคลังสินคา้ (อคส.) แตกตา่งกัน 

/  

สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรขององค์การคลังสินคา้ (อคส.) ท่ีเคยเขา้/ไม่เคย CSR 
เข้าร่วมกจิกรรม มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารคลังสินค้า (อคส.) แตกตา่งกัน 

 / 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของบุคลากรเกีย่วกับการด าเนินงานตามแนวคดิความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า (อคส.) แตกต่างกัน 

/  
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรของ อคส. ท่ีมีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ต าแหน่งงาน อายุงาน และการเข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR แตกต่างกัน สามารถศึกษาเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐาน ดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1.1 บุคลากรที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกัน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยข้อมูลทั่วไป เช่น ปัจจัยต าแหน่งงานที่ แตกต่างกัน 
เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถวัดได้อย่างแน่ชัด หากจะให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องมีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการด าเนินงานด้าน CSR มีการมุ่งเน้นความรู้และ
ความตระหนักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในด้าน CSR 
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ  กาญจนพันธุ์ (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจ พบว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกับการด าเนินงานด้าน 
CSR ขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจ
บางองค์กรก็ยังไม่ได้มีการด าเนินงานในด้านท่ีครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นใน 2 มิติเป็นหลัก คือ มิติด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม ถึงแม้ว่าองค์กรธุรกิจจะมีความรู้ความ
เข้าใจด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจแล้วก็ตาม แต่ในด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานนั้น องค์กรธุรกิจยังมี
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ส าหรับแนวโน้มในการด าเนินงานด้าน CSR นั้นในอนาคตองค์กรธุรกิจจะให้ความ 
ส าคัญในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดการท่ีเป็นเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า มากขึ้น และจะมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน CSR ขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ 
  สมมติฐานท่ี 1.2 บุคลากรของอคส. ที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุงานแตกต่างกัน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกันนัน้ 
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยัของ อัฐวุฒิ  สุวรรณฤกษ์ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม CSR ของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง พบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อกิจกรรม CSR ขององค์กรอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรมีการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมขององค์กร นอกจากนี้
เมื่อทดสอบสมมติฐานยังพบว่า เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ระดับปฏิบัติงาน ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน จะมี
ทัศนคติต่อ CSR ขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยในครั้งนี้ คือ ต าแหน่งงานที่
ต่างกันไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกจ้าง พนักงานระดับปฏิบัติการไม่ได้สุ่มกลุ่มผู้บริหาร พรชัย  กิจวิมลตระกูล (2555) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี 
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างมี
ขอบเขตที่แคบกว่า ท าให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้  
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ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้ความคิดเห็นหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรแตกต่างกัน ตามลักษณะ
ด้านประชากร ผลงานวิจัยของ ณัชชา  วรรณวรางค์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของพนักงานในการ
ด าเนินงานด้าน CSR ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า  พนักงานมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน CSR อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการด าเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสังเกตว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน 
CSR ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน มีระดับสูงกว่าระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน CSR 
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวิจัยของกรณิภา   
อังคทาภิมณฑ์ (2552) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการด าเนินกิจกรรมด้าน CSR ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ และความคิดเห็นต่อกิจกรรม CSR ผลการวิจัยพบว่า พนักงานควร
เข้ามามีส่วนร่วม และแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR พบว่า องค์กรควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ และงานวิจัยของ อารดา  พุ่มหิรัญ 
(2551) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนอิสลามคลองกุ่มและชุมชนสมหวัง  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในชุมชนอิสลามคลองกุ่มที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR และ
ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม CSR แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.3 บุคลากรของอคส. ที่เคย/ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของ อคส. แตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ บุคลากรที่เคย/ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวคิด CSR ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเข้าหรือไม่เข้าร่วม CSR 
นั้น มิได้บ่งบอกแน่ชัดว่าบุคคลนั้นจะมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR มากน้อยเพียงไร  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภิกา  ส าเภาพล (2553) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ CSR ของ
ผู้มาปฏิบัติด้าน CSR ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้าน CSR ขององค์กรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง CSR แตกต่าง
กัน มีความรู้เกี่ยวกับ CSR ไม่แตกต่างกัน แต่มีความตระหนักด้านประโยชน์ของ CSR แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวคิด CSR มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามแนวคิด CSR สอดคล้องกับ เขมิกา  ทับทิมใส (2551) ซึ่งพบว่า การด าเนินธุรกิจที่เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการท าโครงการหรือกิจกรรมด้านสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์การและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างยั่งยืน 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยอันจะน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  1. จากผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมบุคลากร ที่มีปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่  ต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกัน ดังนั้น ในการ
พัฒนากิจกรรม CSR ขององค์กรต้องมีการพิจารณาลักษณะด้านประชากรของบุคลากรในองค์กรด้วย และเพิ่มการมี
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ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นออกแบบ พัฒนา และด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง การรับรู้ ทัศนคติที่ดี ให้บุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานกับองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
  2. ส าหรับกลุ่มบุคลากรของ อคส. ที่เป็นเป้าหมายส าคัญในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุงานที่แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มที่มีอายุงานมาก  
ไม่เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ดังนั้น การสร้างการรับรู้ที่ดีและแรงจูงใจให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม อาจท าให้กลุ่มบุคลากรเหล่านั้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด 
CSR มากขึ้น 
  3. จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงาน
ตามแนวคิด CSR ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเพิ่มระดับความ 
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ควรมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตามแนวคิด CSR ให้บุคลากรได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน กิจกรรม โครงการ
การด าเนินงานด้าน CSR ร่วมกัน รวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน CSR เพื่อให้เกิดค่านิยม 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ แก่สังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรทุก
คนมีความตระหนักในการมีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม สนับสนุนให้บุคลากรท่ีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม CSR และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน CSR 
ครั้งต่อไป มีการกระตุ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่บุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการ
พัฒนาปรับปรุงการมีส่วนร่วม มีการติดตามประเมนิผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ให้ กิจกรรม CSR เป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ในครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาเฉพาะใน อคส. เท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวคิด CSR ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้ มาการพัฒนากิจกรรมตามแนวคิด CSR และส่งเสริม การรับรู้ให้มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามแนวคิด CSR ขององค์กรได้ทั้งกระบวนการ รวมทั้งการรับรู้การและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวคิด CSR ของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมของภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรวบรวมน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานตามแนวคิด CSR แบบมี
บูรณาการต่อไป 
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NBUS128: ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเทศบาลเมืองปตตานี 
PUBLIC SATISFACTION OF PATTANI MUNICIPALITY SERVICES 
 
นูรอารีนา  จะปะกียา 1   มุรนี  หยีกาเร็ม 2   ปตมา  ยูโซะ 3   วัชระ  ขาวสังข 4   ลาวัณย  ทิพยมาศ 5   และสุไลยา  กุวิง 6 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเทศบาลเมือง
ปตตานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ เทศบาลเมืองปตตานี โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่มาใชบริการเทศบาลเมือง จํานวน 400 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมแบบสะดวก เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้1) ประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด แลพ 2) นักศึกษาที่มีเพศ อายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การใหบริการ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to identify and compare the level of satisfaction Public 
Satisfaction of Pattani Municipality Services, based on gender, age and income. Questionnaires were 
used to collect the data from the sample group Convenience Sampling of 400 residents within the area. 
Collection of data was by questionnaire. Analyzing of data was by frequency, percentage, arithmetic 
mean, Standard Deviation, t-test, and one-way ANOVA. The study revealed a high level of satisfaction in 
all areas as a whole, with progressive service ranked highest, followed by sufficient service, and prompt 
service. Personal factors did not affect the differences in the levels of satisfaction. 
 
Keywords: Satisfaction, Service 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เทศบาลเมือง เปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในสังกัดการปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 (2552, 1: 19) ตามมาตรา 5 ใหเทศบาลที่ไดจัดต้ังขึ้นแลวในวันใช
พระราชบัญญัตินี ้คงมีฐานะเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณีมีอํานาจ
หนาที่และอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี ้(บุญชม  ศรีสะอาด. 2552) 
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 มาตรา 6 บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พุทธศักราช 2576 พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 หรือ
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นใหคงใชบังคับได มาตรา 8 เม่ือมีการจัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ไดจัดต้ังเปน
เทศบาล ตามมาตรา 10 เทศบาลเมืองไดแก ทองถ่ินอันเปนที่ต้ังศาลากลางจังหวัด หรือ ทองถ่ินชุมนุมที่มีราษฎร
ต้ังแตหนึ่งหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาสกระทรวงมหาไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาล
ไวดวย 
 เทศบาลเมืองโดยมีอํานาจหนาที ่ตามมาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทํา
ในเขตเทศบาล ไดแก 1) กิจกรรมที่ระบุไวในมาตรา 50 คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีและบํารุงทาง
บกและน้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปองกัน
และระงับโรคติดตอ ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล) 2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 3) ใหมีโรงฆาสัตว 4) 
ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 5) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น และ 8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 
 มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ไดแก 1) ใหมี
ตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 4) ให
มีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 6) ใหมีการสาธารณูปการ 7) จัดทํากิจการ 
ซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 8) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพล
ศึกษา 10) ใหมีและบํารุงสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ และ 11) ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และ
รักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ินเทศบาลเมืองปตตานี ต้ังอยูในจังหวัดปตตานี บริเวณใจกลางเมืองหางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 1055 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4.78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 ตําบล ไดแก ตําบลสะ
บารัง ตําบลอาเนาะรู ตาบลจะบังติกอ ยกฐานะเปนเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ัง เทศบาลเมืองปตตานี 
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 25 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478 (เทศบาลเมืองปตตานี. 2558. ซ่ึง
การใชบริการของเทศบาลเมืองปตตานี มี 5 ดาน ไดแก 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 2) ดานการใหบริการ
อยางทันเวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการอยาง
กาวหนา การบริการเปนกิจกรรมกระบวนการ หรือการดําเนินการใดๆ ที่บุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่งไดอําหนวย
ความสะดวก ชวยเหลือ และหรือตอบสนองความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ (รวีวรรณ  โปรยรุงโรจน. 2551: 3) สอดคลองกับ (อเนก  สุวรรณบัณฑิต; และ
คณะ. 2548: 18) ไดใหความหมาย การบริการ หมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ การ
ดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น (Hospitality) โดยเปนการปฏิบัติดวยความเอาใจใส อยางมีไมตรีจิต จะเห็นไดวา
การบริการเปนกระบวนการและความตองการที่ประชาชนมีความพึงพอใจตอส่ิงนั้นๆ ซ่ึงความพึงพอใจหมายถึง 
ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่ดี ที่ประทับใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับในเชิงบวก โดยส่ิงนั้น
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สามารถตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความตองการหลายส่ิงหลายอยาง และมี
ความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ เกริก  ทวมกลาง และคณะ (2555: 
273) สอดคลองกับ วงเดือน  วงชารี (2557: 50) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกภายใน
จิตใจที่ไมเหมือนกันของมนุษย เปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางความรูสึกในทางที่ดีเปนการช่ืนชมตอบุคคล สถานที่ 
อุปกรณและสถานการณตางๆ ซ่ึงเปนความรูสึกที่มนุษยไดรับความสําเร็จตามความมุงหวังหรือความตองการ และ
ตองมีส่ิงเราที่ตรงตอความตองการจึงจะทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางส่ิงเราจึงเปนแรงจูงใจที่สงผล
ทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใชบริการ คือ ทฤษฏีการจูงใจ ทฤษฎีความตองการลําดับขั้นของ มาสโลว มี 3 ดาน 
ไดแก 1) ความตองการที่ตองการอยูเสมอและไมมีวันส้ินสุด เปนความตองการที่เม่ือไดรับการตอบสนองแลวก็ยังมี
ความตองการนั้นตอไป 2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง จะเปนส่ิงที่สงผลอยางมากตอแรงจูงใจและมีแนวโนม
ที่จะสรางใหเกิดพฤติกรรมเพื่อนนําไปสูเปาหมายนั้น และ 3) ความตองการมีลําดับของความสําคัญแตกตางกัน 
ความตองการมีหลายดาน บุคคลมีการแบงระดับความสําคัญ ความเรงดวนตอชีวิตแตกตางกันไป และแสดง
พฤติกรรมที่นําไปสูความตองการที่มีความสําคัญมากกวากอนเสมอ (อเนก  สุวรรณบัณฑิต; และคณะ. 2548: 149-
150) 
 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและใหกํากับดูแลเทศบาลเมืองปตตาน ี มีความชัดเจนย่ิงขึ้น ผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการเทศบาลเมืองปตตานี ทั้งในดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาค, ดานการใหบริการอยางทันเวลา, ดานการใหบริการอยางเพียงพอ, ดานการใหบริการอยาง
ตอเนื่องและดาน การใหบริการอยางกาวหนา โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนแนวทาง ในการใหบริการ
และเพื่อใชพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการ อันจะนําไปสูความสําเร็จ ในการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ 
และเพื่อใหเทศบาลเมืองปตตานี พัฒนาไดทันกับการขยายตัวขององคกรปกครองในสภาพปจจุบันตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเทศบาลเมืองปตตานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ เทศบาลเมืองปตตานี โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ ความพอใจ ความตองการของประชาชนที่มา ติดตอขอรับบริการ
จากพนักงาน เทศบาลเมืองปตตานี 
 พนักงาน/เจาหนาทีผู่ใหบริการ หมายถึง พนักงาน/เจาหนาที่ของเทศบาลเมืองปตตานี ที่ใหบริการแก
ประชาชนผูรับบริการ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส มีความพรอมในการใหบริการ ตอนรับดวยวาจาสุภาพ 
เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติตรงไปตรงมาในหนาที่ ไมเรียกรองผลประโยชนจากผูรับบริการ รวมถึงพนักงาน/เจาหนาที่มี
ความรูความสามารถในการใหบริการ พรอมทั้งตอบคาถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหแกผูรับบริการไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน 
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 การใหบริการ หมายถึง การใหบริการ เทศบาลเมืองปตตานี ที่ใหบริการ แกประชาชนผูรับบริการในสวน
งานตางๆ ซ่ึงแบงเปน 5 สวน ไดแก งานบริการทั่วไปของสานักงาน 5 ปลัด (คารองเร่ืองทั่วไป, เบี้ยยังชีพคนชรา, 
เอดส, คนพิการ) งานบริการของสวนการคลัง (ชําระภาษีทุก ประเภท, ขอใชถังขยะ ฯลฯ) งานบริการของสวนโยธา 
(ขออนุญาตกอสรางอาคารบานเรือน, ขอใชไฟ ฯลฯ) งานบริการของสวนการศึกษา ฯ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และงาน
บริการของสวนสาธารณสุข ฯ (ฉีดพนยุง, วัคซีนโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ) 
 ผูมาใชบริการ/ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีรายช่ืออยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปตตานี และมา
ติดตอขอรับบริการที่เทศบาลเมืองปตตานี 
 กระบวนการและข้ันตอนในการใหบริการ หมายถึง วิธีที่พนักงานผูใหบริการใชปฏิบัติตอ ผูมาใชบริการ
ที่เทศบาลเมืองปตตานี 
 สิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม เชน เกาอี้, นาด่ืม, หนังสือพิมพ, รอยย้ิม, 
คําพูดที่ไพเราะ เปนตน เปนส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการโดยออมของ ผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการเทศบาลเมืองปตตานี ตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูที่มาใชบริการเทศบาลเมืองปตตานี จํานวน 62,428 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่มาใชบริการเทศบาลเมือง จํานวน 400 คน จากการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามหลักการคํานวณของ ยามาเน (Yamane. 1973) ได
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ400 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
เทศบาลเมืองปตตานี 
1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 
2. ดานการใหบริการอยางทันเวลา 
3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรตน 
   ตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  2. ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ความพึงพอใจตอพนักงานผูใหบริการขององคการเทศบาลเมือง
ปตตานี ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค, ดานการ ใหบริการอยางทันเวลา, ดานการใหบริการอยางเพียงพอ, 
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการ ใหบริการอยางกาวหนา 
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
 วิธีการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2. นําความรูที่ไดจาก 1 มาสรางแบบสอบถาม 
  3. นําแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 
  4. นําแบบสอบถามจาก 3 เสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แลวนํามาหา คา IOC ไดคา IOC = 0.90 
  5. นําแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตร  
α-Coefficient ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคา α  = 0.92 
  7. นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที ่6 มาปรับปรุงแกไข และนํา ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชการหาคาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สรปุผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเทศบาลเมืองปตตานี สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
  1. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งหมด 400 คน เปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.00 
และเปนเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 สวนใหญมีอายุต้ังแต 21-30 ป จํานวน 143 คน คิดเปน 
รอยละ 35.80 รองลงมามีอายุต้ังแต 31-40 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 อายุ 51 ป ขึ้นไป มีจํานวนนอย
ที่สุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 สวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 
51.30 รองลงมามีรายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 และมีรายไดมากกวา 20,000 
บาท ขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
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  2. ประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด 
  3. นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตาน ี 
ไมแตกตางกัน 
  4. นักศึกษาที่มีอายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองปตตานี ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี สามารถอภิปรายได ดังนี้ 
  1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองปตตานี จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุธดา  พุทสอน (2554) ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวน ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ภาพรวมดานตางๆ พบวา ประชาชนมีความ พึงพอใจตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราดในภาพรวมดานตางๆ อยูในระดับมากที่สุด และไมสอดคลองงานกบวิจัยของ ธนาธิป  สุมาลัย 
(2549) ความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลบางนกแขวก 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการตอการ
ใหบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลบางนกแขวก อําเภอคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก 
  2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมือง
ปตตานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
   2.1 เพศ พบวา เพศของประชาชนที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ สุธดา พุทสอน (2554) ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา 
เพศของประชาชนที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน ไมแตกตางกัน 
   2.2 อายุ พบวา อายุของประชาชนที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองปตตานี ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง สุธดา  พุทสอน (2554) ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา อายุของประชาชนที่ตางกัน 
มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน ไมแตกตางกัน 
   2.3 รายได พบวา รายไดของประชาชนที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองปตตานีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง สุธดา  พุทสอน (2554) ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวน ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดภาพรวมดานตางๆ 
พบวา รายไดของประชาชนที่ตางกัน มีผลใหความพึงพอใจตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน  
ไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน การจัดอบรมแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ ถายทอดองค
ความรูและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ที่จะใหความรูและแนวทางตางๆ แกประชาชนที่มารับบริการ ได 
 2. เจาหนาที่ควรเพิ่มความรวดเร็วใหมากขึ้น และไมควรใหประชาชนนั่งรอนานในการใหบริการแตละคร้ัง 
 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ ของเทศบาลเมืองปตตานีเปนระยะๆ 
อยางตอเนื่อง 
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NBUS129: แนวทางการพัฒนาของกลุ่มอาชีพท าน  าบูดูข้าวย า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต าบลธารคีรี
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF BUDU KHAOYUM GROUP OF BANSUSOH, 
MOO 2, THANKEEREE SUB-DISTRICT, SABAYOI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 
 

นูรีดา วามิง 1   ไมซาเราะ เจะโด 2    อาพิญญา  มังสมาน 3   และวัชระ ขาวสังข์ 4 
1-4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและเพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนากลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มสมาชิกท้าน้้าบูดูข้าวย้า จ้านวน 20 คน 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า มีการรวมกลุ่มแบบไม่ท้าเป็นประจ้า ท้าเฉพาะบางช่วง  
ท้าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มรีายได้เสริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมในกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มไม่มีเงินหมุนเวียน และ
ขาดความเข้มแข็ง อาทิเช่น แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ และไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ท้าให้กลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้า  

ขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และอาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ท้าให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง จึงมี
ผลท้าให้กลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวยา้ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการดา้เนินงานด้านการส่งเสริม
อาชีพของราษฎรในพื้นท่ีนั้น การด้าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพค่อนข้างจะเห็นผลในการพัฒนาช้า ไม่เป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน ในส่วนของประชาชนเองก็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อด้าเนินกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพเสริมของตนเองอย่าง
จริงจัง การรวมกลุ่มกันท้ากิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพท่ีผ่านมาเป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากการกระตุ้นและชี้น้าจาก
ภาคราชการ จึงเป็นการรวมกลุ่มกันแบบหละหลวม 
 อีกทั้งยังพบว่า ต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านคน 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านการตลาด ข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ 1) การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงให้มีบทบาทมากขึ้นในการจัดโครงการ/กิจกรรม 2) สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง 3) ท้าให้กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงในพื้นที่มีรายได้ที่แน่นอน และ 
4) หาตลาดรองรับเพื่อจ้าหน่ายสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้น 
 

ค้าส้าคัญ: กลุ่มอาชีพ, แนวทางการพัฒนา 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the administrative and management system of 
Budu Khaoyum group of BanSusoh moo 2 Tambon Thankeeree Sabayoi district, Songkhla province and 
to suggest the guidelines in development the occupational group. This quantitative research. Key 
informants are 20 members of occupational budu khaoyum group. 
 Results show that the ladies have formed the group but the activities have conducted 
occasionally. Then the members of the Budu Khaoyum group do not have certain income. This leads to 
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the minimal incentive in running the activities. Further, as a result of insufficient budget and weak network 
group can also be other difficulties of this group.  
 Guidelines in development the Budu Khaoyum comprising with administrative and managerial 
system towards 1) manpower, 2) budget, 3) tools and instruments, 4) administrative dimension and 5) 
marketting Suggestions include 1) supporting and stimulating the role of the group in initiating projects 
and activities, 2) supporting the budget for certain income generator, and 4) providing the market place 
for the products. 
 
Keywords: Occupational group, Development Guidelines 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 ข้าวย้าเป็นอาหารจานเดียวและถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกินกันพอสมควร 
คนทางภาคใต้นิยมกินเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน ข้าวย้าเป็นอาหารพระราชวัง เกิดขึ้นสมัยราชอาณาจักรของ
พระยานคร ขณะนั้นเป็นช่วงเดือนถือศีลอด ปรากฏว่าหลายคนมีอาการปวดท้อง บ้างก็ท้องร่วง บ้างก็ท้องอืด เหตุ
เนื่องจากว่าหลายคนละศีลอดด้วยอาหารนานาชนิด และกินอาหารหนัก บางคนอยากกินไก่ย่าง ก็เริ่มกินไก่ย่างทันที
ที่ละศีลอด อย่างนี้เป็นต้น เมื่อพระยานครทรงทราบจึงส่ังให้หมอประจ้าราชวังคิดแก้ปัญหา 2 วันหลังจากนั้น หมอ
ดังกล่าวก็บอกพระยานครว่า หลังจากนี้ ทุกคนต้องมาละศีลอดพร้อมกัน และกินอาหารสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมา นั่นก็
คือข้าวย้านั่นเอง  
 ในส่วนผสมของข้าวย้ามีส่วนผสมที่ให้สรรพคุณหลายอย่าง ได้แก่ มะพร้าวคั่ว มีสรรพคุณแก้ไขข้อ ในส่วน
ของผักต่างๆ ที่โรยหน้า ใบมะม่วงหิมพานต ์มีรสฝาด ช่วยแก้ท้องร่วง จันทร์หอม หรือภาคใต้บ้านเราเรียก กะเสม ช่วย
แก้ท้องอืด และเจริญอาหาร เพราะมีกล่ินหอม และบ้ารุงหัวใจด้วย นอกจากนี้ต้องมี ใบมะกรูด  เป็นชนิดน้้ามันหอม
ระเหย แก้ปวดข้อ แก้ท้องอืดด้วย และใบสมัคร มีรสขมหอม ช่วยแก้ท้องร่วง และเจริญอาหาร ในขณะเดียวกันต้องมี
หอมแดงสดหั่นประกอบด้วย ซึ่งเรามักจะไม่เห็นแม่ค้าใส่นัก โดยจะช่วยแก้ไข้  และหัวม่วง ช่วยขับลม แก้ท้องอืด 
สุดท้ายคือ พริกไทยสด แก้ท้องอืดเช่นกัน และส่วนผสมที่ส้าคัญที่ขาดไม่ได้คือ น้้าบูดู จะประกอบด้วย น้้าตาลแว่น 
หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ ขิง ยอดอ้อย ซึ่งมีกรดแลกติก ช่วยขับปัสสาวะ   ซึ่งบูดูจะมีสรรพคุณ เป็นโปรตีน 
ไอโอดีน และแคลเซียม (Ramabiru. 2552) 
 น้้าบูดูในข้าวย้า ส่ิงส้าคัญของข้าวย้าซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของอาหารชนิดนี้ จึงเป็นที่มาของกลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้านที่ต้องการผลิตน้้าบูดูข้าวย้าให้มีรสชาติที่อร่อยและเป็นที่รู้จัก และส่งเสริมให้ประชาชนประชาชนมีการ
รวมกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและหมู่บ้าน โดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานและศักยภาพของหมู่บ้าน รวมทั้งทรัพยากร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ริเริ่มผลิต 
“น้้าบูดูข้าวย้า” เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากรายได้หลัก ซึ่งจากผลการวิจัยของ (ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง. 2558) 
พบว่า กลุ่มอาชีพประสบปัญหา คือ มีการรวมกลุ่มแบบไม่ท้าเป็นประจ้า ท้าเฉพาะบางช่วงท้าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มี
รายได้เสริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมในกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มก็ไม่มีเงินหมุนเวียน และขาดความเข้มแข็งอาทิ
เช่น แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ และไม่มีเงินทุนหมุนเวียนท้าให้กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า ขาดความรู้ในการบริหาร
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จัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และอาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ท้าให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง จึงมีผลท้าให้กลุ่ม กลุ่มอาชีพ
ท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีความ
สนใจที่จะศึกษาว่า ท้าไมกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าของบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา ไม่สามารถบริหารกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนจนท้าให้เกิดรายได้แก่สมาชิกได้ เพื่อจะได้น้าข้อมูลที่ได้
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า ให้ประสบความส้าเร็จอย่างยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ  
หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กลุ่มอาชีพ หมายถึง การเขา้ร่วมของคนท่ีประอบอาชีพเดียวกัน หรือใกล้เคยีงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อ
ร่วมกันจดัการท้ังดา้นการแปรรูป และการตลาด การท้ากิจกรรมและการให้ความชว่ยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการ
ต่างๆ ภายในกลุ่ม  
 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า หมายถึง การรวมกลุ่มของชาวบ้านบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อการด้าเนินงานร่วมกันท้าน้้าบูดูข้าวย้า ท้ากิจกรรมอื่นๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในกิจการต่างๆ ภายในกลุ่ม 
 ศักยภาพ หมายถึง คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของส่ิงใดๆ ไม่ว่าเป็นของบุคคล กลุ่ม องค์กรและชุมชน อัน
น้าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและเสริม  ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาเพื่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่อความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมใน
สถานการณ์ต่างๆ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี 
อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 2. สามารถน้าผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
   ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี
อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จ้านวน 20 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการกลุ่มและแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 1 
ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น แบบส้ารวจ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหาร
จัดการกลุ่ม โดยมีกรอบแนวคิด 5 ด้าน  
   1. ด้านสมาชิก   จ้านวน 4 ข้อ 
   2. ด้านการเงิน   จ้านวน 4 ข้อ 
   3. ด้านการผลิต   จ้านวน 5 ข้อ 
   4. ด้านการบริหารจัดการ  จ้านวน 4 ข้อ 
   5. ด้านการตลาด  จ้านวน 4 ข้อ 
  ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) (Best; & Kahn. 1993: 246-250) คือ 
   5 หมายความวา่ ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มมากที่สุด 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
    4. สถานภาพ  
    5. ระดับการศึกษา  
    6. อาชีพ  
    7. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

การบริหารจดัการกลุ่มอาชีพท้าน้า้บูดูข้าว
ย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารครีี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 

    1. ด้านสมาชิก 
    2. ด้านการเงิน 
    3. ด้านการผลิต 
    4. ด้านการบริหารจัดการ 
    5. ด้านการตลาด 
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   4 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มมาก 
   3 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มปาน
กลาง 
   2 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มน้อย 
   1 หมายความวา่ ระดับความคิดเห็นของสมาชกิกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนและข้อเสนอแนะ ของกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า 
หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended 
Question) จ้าแนกตามรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน 
 วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด้าเนินการดังนี้ 
   1. จัดท้าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. จัดหาผู้ช่วยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวน 2 คน โดยผู้วิจัยได้อบรมและชี้แจงการเก็บ
ข้อมูลแก่ผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นอย่างดี และส้าหรับรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อด้าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ น้าแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน ตาม
น้้าหนักของแต่ละข้อเพื่อน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยด้าเนินการ
ดังนี้  
  1. น้าแบบสอบถามที่ได้คนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
  2. น้าข้อมูลมาลงรหัส (coding) และบันทึกผลเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ตรวจสอบผลการท้าบันทึกรหัส 
  4. น้าข้อมูลที่ได้บันทึกแล้วไปประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
   1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) บรรยายลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพ
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี 
   3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
   4. แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะกลุ่มอาชีพท้า
น้้าบูดูข้าวย้า ของบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงลา ผู้วิจัยจะน้ามาวิ เคราะห์เนื้อหา
เรียงล้าดับ ความถี่ (Frequency) ในแต่ละประเด็นแล้วน้ามาสรุปในเชิงพรรณนา 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตาม เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทั้งหมด อายุ พบว่าส่วนใหญ่มี
อายุ 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา คืออายุ 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี
สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมา หม้าย คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษามัธยมตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาการศึกษาระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 30 
ระดับประถม คิดเป็นร้อยละ 20 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพท้าสวนทั้งหมด รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉล่ียต่อ 6000-6900 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมารายได้เฉล่ียต่้ากว่า 5900 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 30 รายได้เฉล่ีย 7000-7900 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25 และมากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 10 
 ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา ซึ่งเป็นข้อมูลจากจ้านวนสมาชิกกลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้าทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า 
กลุ่มอาชีพดังกล่าวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น จึงไม่สามารถสร้างผลงานที่ชี้วัดถึงความก้าวหน้าของการด้าเนินการและไม่
เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา มีดังนี้ 
  1. ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า
บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิก ด้านการเงิน ด้านการ
ผลิตด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด 

  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม สภาพการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับปาน

กลาง ( = 2.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อสภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่มสูงสุดคือ ด้าน

ที่ 3 ด้านการผลิต ( = 2.70) รองลงมาด้านที่ 4 คือ ด้านการบริหารจัดการ คือ (  = 2.98) และด้านที่มีผลต่อ

สภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่มต่้าสุดคือ ด้านท่ี 1 ด้านสมาชิก ( = 3.13)  
   1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านสมาชิก   
    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านสมาชิก 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.13) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าสูงสุดคือ ข้อที่ 4 สมาชิกในกลุ่มไม่ค่อยปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและข้อบังคับ

ของกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ในปานกลาง ( = 3.05) รองลงมา คือ ข้อที่ 2 สมาชิกภายในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ คือ 

( = 3.10) และข้อที่มีผลต่อสภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่มต่้าสุด คือ ข้อที่ 4 สมาชิกมีความรู้ และความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง คือ ( = 3.30)  
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   1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านการเงิน   
    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ด้าน

การเงิน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลต่อ
สภาพการบริหารกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าสูงสุดคือ ข้อที่ 2 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ายังขาดความรู้ในการจัดท้า

บัญชีที่เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 2.85) รองลงมา คือ ข้อที่ 3 กลุ่มอาชีพยังประสบปัญหาใน

การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม คือ ( = 2.70) และข้อที่มีผลต่อสภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่มต่้าสุด คือ

ข้อที่ 1 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูยังขาดงบประมาณและเงินทุน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 2.80)  
   1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านการผลิต   
    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านการ

ผลิต  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.70) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าสูงสุดคือ ข้อที่ 5 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ายังขาดสถานที่ในการผลิตน้้าบูดูที่

ถูกลักษณะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ ( = 2.20) รองลงมา คือ ข้อที่ 1และ 2 กลุ่มอาชีพยังขาดวัสดุอุปกรณ์

ในการผลิตที่ทันสมัยและราคาของวัตถุดิบมีราคาที่สูง (  = 2.90) รองลงมา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
และข้อที่มีผลต่อสภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่มต่า้สุดคือ ข้อที่ 3 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า ยังพอมีความสะดวก

ในการจัดหาวัตถุดิบ ( = 2.90)  
   1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านบริหารจัดการ   
    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ใ นด้าน

บริหารจัดการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.98) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผล
ต่อสภาพการบริหารกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวยา้สูงสุด คือ ข้อท่ี 4 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวยา้ยังขาดความมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจภายในกลุ่มยังมีปัญหา ( = 2.95) รองลงมา คือ ข้อที่ 3 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ายังไม่ค่อยมีการ

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่ม (  = 2.90) และข้อที่มีผลต่อสภาพสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม

ต่้าสุด คือ ข้อท่ี 1 การจัดการกลุ่มมีความเป็นระบบ ( = 2.85)  
   1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพ ท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้านการตลาด   
    ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อสภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในด้าน

บริหารจัดการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผล
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ต่อสภาพการบริหารกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าสูงสุด คือ ข้อที่ 4 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ายังขาดความรู้ในการใช้

เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ( = 2.35) รองลงมา คือ ข้อที่ 1, 2 และ ข้อที่ 3 กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดู
ข้าวย้ายังขาดตลาดที่สามารถรองรับ พร้อมทั้งการก้าหนดราคาที่สูงเกินไป และความรวดเร็วในการให้บริการ 
    สมาชิกกลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพท้า
น้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิก ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม และด้านการตลาด  
   1. ด้านสมาชิก สมาชิกอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา สมาชิกขาดการท้างานเป็นทีม ขาดความสามัคคี ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ และเกิดความขัดแย้ง
ภายในกลุ่ม  
   2. ด้านการเงิน กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา ขาดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน เพราะราคาวัตถุดิบไม่คงที่และไม่แน่นอน จึงเป็นปัญหาในการ
ท้าแบบไม่ประจ้า ท้าตามที่ลูกค้าส่ังเท่านั้น 
   3. ด้านการผลิต กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา มีปัญหาสถานท่ีในการผลิตที่ถูกลักษณะ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัย 
   4. ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการประชุมของกลุ่ม จึงไม่มีการสรุปผลการด้าเนินงานของกลุ่ม ทุกๆ ปี 
และไม่ค่อยไม่มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มร่วมกัน 
  2. แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะของกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธาร
คีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สามารถพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น ด้านสมาชิก ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการตลาด โดยสามารถน้าผลการศึกษามาก้าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าว
ย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีดังนี้ 
   1. สมาชิก ทางสมาชิกกลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา ต้องการ ให้มีการอบรมความรู้ทางเกี่ยวกับการท้างานเป็นทีม สร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ การลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม และสร้างความปรองดองภายในกลุ่ม 
   2. ด้านการเงิน สมาชิกกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้า
ย้อย จังหวัดสงขลาต้องการงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ต้องการมีเงินทุนท่ีหมุนเวียน เพราะราคาของวัตถุดิบมี
ราคาไม่คงที่และไม่แน่นอน และเป็นกลุ่มที่ท้าแบบไม่ประจ้า ท้าเฉพาะตามที่ลูกค้าส่ังเท่านั้น 
   3. ด้านการผลิต สมาชิกกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ต้องการสถานที่ในการผลิตเครื่องแกงที่ถูกสุขลักษณะ  ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัยได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  
   4. ด้านการบริหารจัดการ ต้องการและพัฒนาความรู้ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้าน
สุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มาแลกเปล่ียน เสนอความคิดใหม่ๆ และส่งเสริมให้ไป 
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ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพที่ประสบผลส้าเร็จ เพื่อพัฒนากลุ่มให้มีคุณภาพจากเดิม 
   5. ด้านการตลาด จัดหากลุ่มเป้าหมายและตลาดที่มั่นคง และให้มีประชาสัมพันธ์และโฆษณา
สินค้าในหลายช่องทางเพื่อให้การกระจายสินค้าออกไปสู่ตลาด 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ต้องการผู้ที่มีความรู้ทางมาเสริมความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และจัดท้าบัญชีที่ถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ หมู่ที่ ๒ ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้   
  กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ามีความคิดเห็นต่อสภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม 5 ประการ ได้แก่ 1) 
สมาชิกในกลุ่ม ขาดการท้างานเป็นทีม ขาดความสามัคคี ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ นึกจะท้าก็ท้า นึกจะทิ้งงานก็
ทิ้ง จึงเกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 2) งบประมาณ ปัจจุบันต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคา วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตเริ่มหายาก มีราคาสูง และยังได้รับผลกระทบจากคู่แข่งและการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น 3)  การผลิต 
กลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้ามียังขาดสถานท่ีที่ผลิตน้้าบูดูเพราะยังใชพ้ื้นที่ท่ีเป็นบ้านของสมาชิกในกลุ่มในการผลิตน้้าบู
ดู วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 4) การบริหารจัดการ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มยัง
ไม่มีส่วนร่วมในการวาง แผนการผลิต ท้าให้ไม่สามารถตัดสินใจวางแผนด้านการผลิต กลุ่มไม่ค่อยมีการประชุมและ
สรุปผลการด้าเนินงานของกลุ่มเป็นรายปี และ 5) การตลาด ยังไม่มีตลาดที่รองรับ และยังขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงสอดคล้องกบัการศึกษาของนงคลั์กษณ์ ตั้งปรัชญากูล (2557) ท่ีศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลโพนงาม อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลโพนงาม อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เพียงด้านเดียว คือ ด้านการผลิตและคุณภาพ 
และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้าน
การตลาด และด้านวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนตา้บลบ้านโหนด อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่พบว่ากลุ่มอาชีพ
สตรีเครื่องแกงบ้านโหนด มีลักษณะการรวมกลุ่มท้าแบบไม่เป็นประจ้า ท้าเฉพาะบางช่วง ท้าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มี
รายได้เสริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมในกลุ่ม ประกอบกับ กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและขาดความเข้มแข็ง
แนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงบ้านโหนด อีกทั้งยังพบว่า ต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารจดัการ
กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านคน 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหาร
จัดการ 
 จากสภาพการบริหารจัดการดังกล่าว 5 ประการ ดังกล่าว งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 5 
ประการ เช่นเดียวกัน แต่ข้อเสนอแนะท่ีเสนอไว้ในงานวิจัยนี้ สามารถน้ามาบูรณาการและสรุปรวมกันได้ว่า ควรจะมี
การเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการที่จะรองรับหรือน้านโยบายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี
แห่งชาติ ไปแปลงเป็นแนวทางในการด้าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพการบริหารจัดการกลุ่มแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมความรู้ในการท้างานเป็นทีม 2) ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและทรัพยากรที่
ระดมหามาได้จากภายในชุมชน 3) จัดหาสถานที่ในการผลิตให้ได้มาตรฐานพัฒนาระบบการผลิต 4) การบริหาร
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จัดการกลุ่ม การจัดท้ารายงาน ผลการด้าเนินงาน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้มี
การศึกษาดูงานจากสถานท่ีอื่น เพื่อน้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และ 5) การตลาด ควรมี
การประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตด้วย เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่ือที่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ (พงศ์ศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์ . 2540 อ้างถึงใน ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง. 
2558: 358) กล่าวว่า กลุ่มในหมู่บ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นการวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
สมาชิกในการครองชีพ ซึ่งน้าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสอดคล้องกับพน ม  
ล้ิมอารีย์. 2522 อ้างถึงใน ฮามีเสาะ  เจ๊ะเด็ง. 2558: 360) กล่าวว่า การที่กลุ่มจะอยู่รอดและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมจนกลุ่มแตกสลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่  หากกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลุ่มท้าน้้าบูดูข้าวย้า บ้านสุโสะ ของหมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะ บางประการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ ของ
บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ดังนี ้
   1. ด้านสมาชิก ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับท้างานเป็นทีม สร้างความสามัคคี มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
   2. ด้านการเงิน ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกู้ยืมใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น ขอรับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือเพิ่มหุ้นเพื่อระดมทุนจากสมาชิกในกลุ่ม 
และกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มควรจัดบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของงบประมาณโดยปิดประกาศหรือแจ้งให้สมาชิกกลุ่ม
ทราบอยู่เป็นระยะ 
   3. ในการผลิตสินค้า หากกลุ่มอาชีพสามารถน้าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มได้ เพราะวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในการท้าน้้าบูดูข้าวย้าบางอย่างสมาชิก
ในกลุ่มสามารถปลูกเองได้ และ มีปรับปรุงบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม สะดุดตาในสายตา
ผู้บริโภคทั่วไป โดยการน้า “เรื่องราว (Story)” มาใส่ลงไป ในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ หรือความพิเศษของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและจดจ้าผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งถือเป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกน้ามาใช้บ่อยขึน้ในปัจจบุัน ควรมีการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการผลิตโดยการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์จากผู้ท่ีมีทักษะและประสบการณ์ภายในกลุ่ม (นงค์ลักษณ์ ตั้งปรัชญากูล. 2556: 130) 
   4. ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้น ส่ิงส้าคัญที่จะขับเคล่ือนให้
กลุ่มประสบผลส้าเร็จได้นั้น คือกลุ่มจะต้องมีการระดมทุนภายในกลุ่มให้มากขึ้นรวมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
ภายนอกมีการจัดท้าระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างชัดเจนเพื่อท้าให้กระบวนการด้าเนินงานของกลุ่มมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและควรมีการส่งเสริมการท้างานร่วมกัน เพื่อด้าเนินกิจกรรมกลุ่มมีตามความถนัดของแต่ละคน และควรมีการ
พัฒนาสมาชิก โดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง  
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   5. ด้านการตลาด กลุ่มอาชีพควรมีการแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ และส้ารวจสภาพ
ตลาดก่อน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้แอพลีเคชั่นต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการหาตลาดในอีก
ช่องทางหน่ึงด้วย 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
  น้าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปของบประมาณ จัดท้าโครงการบริการวิชาการ น้าร่องเพื่อใช้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพท้าน้้าบูดูข้าวย้าบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ต้าบลธารคีรี อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา บนข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิจัยพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ และด้าเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารด้านต่างๆ  
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NBUS130: การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเชื้อสายจนีในรูปแบบแฟรนไชส 
FACTORS AFFECTING THE BUSINESS OF CHINESE RESTAURANTS IN THE 
FRANCHISE 
 
ซัมสุรีย  แดมอ 1   เสาวลักษณ  พิมพโพธิ์กลาง 2เสาวณี  ปานแกว 3   วัชระ ขาวสังข 4 
1 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2-4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชสในคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการทํารานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชสในจังหวัด
ยะลาและเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการใหความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการทํารานอาหารเช้ือสายจีน โดย
จําแนกตามเพศอายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือนกลุมตัวอยางที่ใชไดแกนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาจํานวน 380 คน นํามาวิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย การเปรียบเทียบความ
แตกตาง (Independent t-test) คาความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance - F test) เม่ือพบ
ความแตกตางใชการทดสอบรายคู (Least-significant Difference - LSD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson)ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษามีความคิดเห็นตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชสอยู
ในระดับสูงมาก 2) นักศึกษาเพศ อายุ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: การทําธุรกิจรานอาหารรูปแบบแฟรนไชส 
 
Abstract 
 This research aims to study and compare factors influencing Chinese-style restaurants in the 
form of franchise, classified by personal factors. The samples were 364 undergraduates of YalaRajabhat 
University. The data were analyzed by frequency, Standard Deviation, mean, t-test, F test, LSD, and 
Pearson coefficient.The research findings are as follows: 1)Students’ opinion on the factors affecting 
Chinese restaurant business in the form of franchise in overall at very high level. 2)Gender, age, and 
monthly income had no influence on their opinion concerning factors affecting the Chinese restaurant 
business in the form of franchise. 
 

Keywords: Restaurant business, format franchising. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการแขงขันทางธุรกิจคอนขางสูง การที่ผูประกอบการจะดํารงอยูไดจึง
จําเปนตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ และโดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ตองการมีธุรกิจเปนของตัวเอง โดยมี
เงินทุน แตไมมีประสบการณในการดาเนินธุรกิจมากอน ทําใหตองใชระยะเวลาในการเรียนรูที่จะเร่ิมตนธุรกิจ ซ่ึงใน
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การเร่ิมตนธุรกิจตองใชเวลาในการเรียนรู ลองผิดลองถูก และสรางช่ือใหเปนที่ยอมรับ ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจที่มี
การแขงขันสูงขึ้นเร่ือยๆ ทั้งจากบริษัทภายในประเทศและตางประเทศ จึงทําใหเกิดความเส่ียงสูงที่ผูประกอบการใหม
จะประสบปญหาในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจและเปนธุรกิจที่ไดรับ
การยอมรับจากสากลวา สามารถลดขอจํากัดดังกลาวขางตน 
 ธุรกิจแฟรนไชส ถือวาเปนรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะที่ชวยใหธุรกิจสามารถขยายธุรกิจ และชองทางในการ
จัดจาหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการขยายตลาดและชองทางการจัดจาหนายในลักษณะของสาขาโดยผาน
ผูประกอบการอิสระที่เรียกวา แฟรนไชสซี สวนบริษัทที่ใหสิทธิเคร่ืองหมายการคาจะเรียกวา แฟรนไชสซอร เปนผูที่มี
ความรู ความเช่ียวชาญ หรือ มีความรู ในการทําธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงแฟรนไชสซอร จะถายทอดใหแกแฟรนไชสซี (ในรูปแบบ
ของการดําเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส เชนรูปแบบการผลิต รูปแบบการขาย และรูปแบบการบริหารการตลาด เพื่อจะ
ทําใหรูปแบบการดําเนินธุรกิจในทุกๆ สาขาอยูภายใตมาตรฐานเดียวกัน)การขยายธุรกิจใน 
 รูปแบบแฟรนไชสก็เปนอีกหนึ่งในวิธีที่ทํา ใหธุรกิจมีอัตตราการเติบโตไดเชนเดียวกันดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชสของผูบริโภคที่สนใจเปนผูประกอบการในจังหวัด
ยะลา ซ่ึงจะทําการศึกษาวิจัยถึงปจจัยตางๆไดแก ปจจัยตราสินคา ผลิตภัณฑ การสนับสนุนแฟรนไชส ความไววางใจ 
ความนาเช่ือถือ ความผูกพันตอตราสินคา และประสบการณแฟรนไชสที่คาดวา เปนตัวแปรสําคัญที่จะมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส เพื่อนาไปสูการปฏิบัติและตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่สนใจจะเปน
ผูประกอบการทั้งนี้ดวยการขยายตัวของเมืองออกสูรอบนอกอันเกิดจากความแออัดของเมือง ทําใหโอกาสของ
รานอาหารเช้ือสายจีนแบบด้ังเดิมในการเปดสาขาในพื้นที่จังหวัดยะลารอบนอกมีมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันสภาพการ
ดํารงชีวิตของคนเมืองไดเปล่ียนไป กลาวคือ เปนการรับประทานอาหารนอกบาน ตามสภาวะความเรงรีบ และ
ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงเปนที่มาของการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบแฟรนไชส 
 เนื่องจากปจจุบันคนไทยนิยมอาหารจําพวกที่เปนเฟรนไชสเพิ่มมากขึ้น นิยมความเปนแบรนเพิ่มมากขึ้น 
จึงมีความคิดที่จะมาสนใจศึกษาในการทําธุรกิจเฟรนไชสเช้ือสายจีน เพราะในจังหวัดยะลามีคนไทยเช้ือสายจีน
คอนขางมาก และมีเฟรนไชสประเภทเช้ือสายจีนจํานวนมาก ไมวาจะในพื้นที่ตัวเมืองยะลา หรือในพื้นที่อําเภอเบตง 
จึงมีความสนในที่จะมาศึกษาธุรกิจประเภทนี้ สวนใหญเฟรนไชสที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาจะเปนเฟรนไชสที่ไดรับ
ความนิยมอยางมาก เหมือนวาธุรกิจจะเปนที่ยอมรับ และผูที่ซ้ือเฟรนไชสสามารถใชประกอบเปนอาชีพหลักในการ
สรางรายไดใหครอบครัว 
 ดังนั้นในฐานะที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยูในพื้นที่จังหวัดยะลา ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีบุคคลหลากหลายเช้ือชาติ
อาศัยอยูรวมกัน หนึ่งในนั้นคือคนไทยเช้ือสายจีนที่สวนใหญจะประสบความสําเร็จในอาชีพคาขาย โดยเฉพาะการ
ขายอาหาร เพราะอาหารจีนเปนอาหารที่มีเอกลักษณ รสชาติอรอย เปนที่นิยมของผูบริโภค ทําใหธุรกิจรานอาหารจีน
ในจังหวัดยะลา มีจํานวนมาก ทั้งรานรูปแบบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ซ่ึงลวนแตประสบความสําเร็จ ซ่ึงการ
ที่ธุรกิจอาหารจีนในจังหวัดยะลาเปนนิยมของผูบริโภคนั้นยอมมีส่ิงที่เปน สวนสําคัญหรือปจจัยตางๆ อันนํามาซ่ึง
ผลสําเร็จ 
 จากการศึกษาคนควาสํารวจ ดังกลาว ผูวิจัยจึงวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีน
ในรูปแบบแฟรนไชสในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาและนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใช เปนสวนหนึ่งในการ
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ตัดสินใจของผูที่สนใจที่จะเปดธุรกิจแฟรนไชส ในพื้นที่จังหวัดยะลาและทําใหธุรกิจมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพและ
มีผลกําไรตอบแทนที่คุมตอการลงทุนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการทํารานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชส ใน
จังหวัดยะลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการใหความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการทํารานอาหารเช้ือสายจีนใน
รูปแบบแฟรนไชส โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 รานอาหาร เปนรานที่คอยบริการอาหารตามความตองการของลูกคา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบันฑิต-
ยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ทอมพาวเวอร ใหความหมายของ "ภัตตาคาร" 
หรือ "restaurant" วา คําวา"restaurant" มากจากภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงหมายถึง การใหกําลังงาน (restorer of energy) 
โดยใชคํานี้มาต้ังแตตนศริสตศักราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่ออธิบายถึงสถานที่ใหบริการซุปและขนมปง ใน
ปจจุบันคําวาภัตตาคาร เปนคําที่ใชเรียกสถานที่สาธารณะที่มีการเตรียมอาหารสําหรับผูบริโภทหรืออาหารนอก
สถานที่ เดนนิสเอลฟอสเตอร ไดกลาววา "restaurant" มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา"restaurabo" แปลวา"ฉันมา
เติมใหเต็มหรืออิ่มหน่ํา 
 แฟรนไชส(ฝร่ังเศส: franchise) ระบบซ่ึงบุคคลหนึ่ง กลาวคือ ผูขายแฟรนไชสอนุญาตใหบุคคลอีกคน
หนึ่ง คือ ผูซ้ือแฟรนไชสใชเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ ช่ือทางการคา ตลอดจนสูตรลับ กรรมวิธีตางๆ ของ
ผูขายแฟรนไชส กับสินคาหรือบริการของผูซ้ือแฟรไชส โดยผูขายแฟรนไชสจะใหความชวยเหลือกับผูซ้ือแฟรนไชสใน
ดานตางๆ เชน ดานระบบบัญชี การเงิน การวางแผนการตลาด กิจกรรมสงเสริมการตลาด การฝกอบรมพนักงาน  
เปนตน ทั้งนี้ ผูขายแฟรนไชสจะควบคุมคุณภาพของสินคาหรือบริการของผูซ้ือแฟรนไชส และวิธีดําเนินกิจการของผู
ซ้ือแฟรนไชสในบางประการดวย 
 แฟรนไชสซอร (Franchisor) หมายถึง เจาของสิทธิ์ซ่ึงเปนผูที่คิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมีช่ือเสียง เปนที่
ยอมรับ และเปนผูขายสิทธิ์การดา เนินกิจการขายช่ือการคาของตัวเองใหแกผูอื่น หรือแฟรนไชสซอรเปนผูขายแฟรน
ไชส 
 แฟรนไชสซ่ี (Franchisee)หมายถึง ผูประกอบการ ผูรับสิทธิ์ในการดา เนินธุรกิจ ตามระบบที่เจาของสิทธิ์
ไดจัดเตรียมไว รวมทั้งไดใชช่ือทางการคา เคร่ืองหมายการคาเดียวกัน โดยที่ตองจายคาตอบแทนในการใหสิทธิ์อันนั้น 
รวมทั้งจายคาตอบแทนตามผลประกอบการดวย ซ่ึงก็คือผูซ้ือแฟรนไชส เปนช่ือเรียกการทําธุรกิจโดยมีการใหสิทธิและ
สวนการครอบครองการบริหารจัดการและการจัดจําหนายทั้งหมดในมือของผูที่ไดรับกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม โดยเร่ิม
มาจากบริษัท ทํารางรถไฟ และบริษัทสาธารณูปโภค ที่พยายามขยายการเติบโตของบริษัทใหมากที่สุด โดยการออก
ขายสิทธิท์ี่ไดรับสัมปทาน รวมทั้งขายช่ือของกิจการ รวมทั้งระบบการทํางานของตัวเองใหผูอื่นโดยทําใหมีแบบแผนใน
การจัดการไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจผาน
ผูประกอบการอิสระโดยบริษัทจะใหสิทธิเคร่ืองหมายการคาและวิธีการในการทําธุรกิจที่จะถายทอดใหในรูปแบบของ
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การทํางานทั้งหมด เชน ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะใหรูปแบบวิธีดําเนินธุรกิจ
ในทุกๆสาขาใหอยูในมาตรฐานเดียวกันตามตนแบบของบริษัท 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันสงผลตอความคิดเห็นในธุรกิจรานอาหารเช้ือจีนในรูปแบบแฟรนไชสตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จํานวน 7,489 
คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจํานวน 380 คน
จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามหลักการคํานวณของYamane 
(1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ380 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรตน 
   ตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังนี้คือ ปจจัยสวนบุคคล รูปแบบการดําเนินงานของแฟรนไชสกลยุทธทาง
การตลาดของการทาธุรกิจแฟรนไชสการกําหนดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมการประเมินคูแขงการวางแผนทาง

ปจจัยสวนบุคคล 
     1.เพศ 
     2.อายุ 
     3.รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยในดานการบริหารงาน 
1.รู ป แบบก าร ดํ า เ นิ น ง านขอ ง  Franchise 
(Franchising Model) 
2.กลยุทธทางการตลาดของการทําธุรกิจแฟรนไชส 
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ 
4. การกําหนดราคาสินคา 
5. การสรรหาและจัดวางสถานที่ 
6.การบริหารกระบวนการดําเนินงานภายใน 
7.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
8.การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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การตลาด วิธีการทําใหผูบริโภคยอมรับในดานคุณภาพและการบริการการบริหารจัดการองคกรระยะเวลาการดําเนิน
ธุรกิจ 
  2. ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังนี้คือปจจัยที่สงผลตอความพรอมในการทําธุรกิจรานอาหารจีนใน
รูปแบบเเฟรนไชส 
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
 วิธีการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2. นําความรูที่ไดจาก 1 มาสรางแบบสอบถาม 
  3. นําแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 
  4. นําแบบสอบถามจาก 3 เสนอผูเช่ียวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แลวนํามาหาคา IOC ไดคา = 0.89 
  5. นําแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability) โดยใชสูตร 
α-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาα = 0.92 
  7. นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที ่6 มาปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 วิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชการหาคาความถ่ีคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
คาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สรปุผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชส ในเขต
พื้นที่จังหวัดยะลา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้ 
  1. นักศึกษากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งหมด 380 คน เปนเพศหญิง จํานวน 254 คน คิดเปนรอย
ละ 66.80 และเปนเพศชาย จํานวน 126 คนคิดเปนรอยละ 33.20สวนใหญมีอายุต้ังแต 21-30 ป จํานวน 216 คน คิด
เปนรอยละ 56.80รองลงมามีอายุต้ังแต 31-40 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 26.30 อายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน
นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ1.3 สวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาทจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 
51.60 รองลงมามีรายได 15,001–30,000 บาทจํานวน 135 คนคิดเปนรอยละ35.50 และมีรายได50,000 บาทขึ้นไป 
มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.50 
  2. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบ 
แฟรนไชส โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  
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  3. นักศึกษาที่มีเพศ อายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผล
ตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชสไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชส ในเขต
พื้นที่จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายไดดังนี ้  
  เจาของธุรกิจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจรูปแบบเฟรนไชสในดานตางๆ ที่เก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย
พบวา แฟรนไชสรานอาหารเช้ือสายจีนจะตองประสบความสําเร็จมากอนจึงตองนํามาเปดสาขาได เฟรนไชส
รานอาหารเช้ือสายจีนจะตองประสบความสําเร็จมากอนจึงตองนํามาเปดสาขาได เม่ือผูประกอบการตองการเปด
สาขาเพิ่ม นั้นหมายถึงตนตํารับของเฟรนไชสตองไดรับการยอมรับ และไดรับความนิยมในการบริโภค เปนที่ยอมรับใน
การบริโภค เพราะปจจุบันมีส่ือออนไลนมากมายที่ชวยในการโฆษณาสินคาหรือบริการ โดยที่ธุรกิจเองไมจําเปนตอง
โฆษณา และเฟรนไชสจะเปนที่นิยมไดเปนเพราะผูบริโภคพูดกันปากตอปาก ดังนั้นเฟรนไชสตนตํารับตองประสบ
ความสําเร็จกอนถึงจะขยายสาขาไดแฟรนไชสรานอาหารเช้ือสายจีนตองมีสูตรปรุงที่คงที่เม่ือลูกคากลับมาใชบริการ
ซํ้ายังคงคุณภาพเดิม  เฟรนไชสรานอาหารเช้ือสายจีนตองมีสูตรปรุงที่คงที่ เม่ือลูกคากลับมาใชบริการซํ้ายังคง
คุณภาพเดิม ในเม่ือธุรกิจของเราเปนแบบเฟรนไชส ดังนั้นไมวาผูบริโภคจะมาสาขาใดสาขาหนึ่งก็ตาม รสชาติ หรือ
แมกระทั่งการบริการของธุรกิจก็สมควรที่จะเปนแบบมาตรฐานเดียวกันหมด จะทําใหผูบริโภคเขามาใชซํ้าๆในทุก
สาขาและ การบริการภายในองคกรตองบริการดวยใจ รวดเร็ว ตอบสนองเม่ือลูกคารองขอ การบริการภายในองคกร
ตองบริการดวยใจ รวดเร็ว ตอบสนองเม่ือลูกคารองขอ เพื่อทําใหเกิดความประทับใจใหเกิดขึ้นกับลูกคา หรือผูบริโภค 
ทางธุรกิจควรมีการบริหารจัดการในทุกๆเร่ืองของธุรกิจ ไมวาจะเปนรสชาติ ความรวดเร็ว การบริการ เพื่อจะไดเปน
แรงดึงดูดใหกลับมาใชบริการอีกซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุนันทา ไชยสระแกว (2553: 120) ที่กลาววา ระดับการ
สนับสนุนดานการขายแฟรนไชสซอรควรมีการดําเนินการสนับสนุนดานการขายใหแกแฟรนไชสซีดวยความเต็มใจ
และรวดเร็ว และมีการดําเนินการสนับสนุนการขายใหแกแฟรนไชสซีตามที่ตกลงกันไวและสอดคลองกับแนวคิดของ
พันธรบ กาลา (2551: 5) ที่ไดอภิปรายผลการวิจัยวา แฟรนไชสซีมีความเช่ือม่ันในคุณภาพของอาหาร และรสชาดของ
อาหาร ภายใตย่ีหอชายส่ีบะหม่ีเก๊ียว ไดแก บะหม่ี แผนเก๊ียว เสนกวยเต๋ียว ผงนา ซุป มีความสดใหม สะอาด คง
คุณภาพไวเสมอนั่นแสดงใหเห็นวาสูตรของอาหารเปนปจจัยที่ผูทําแฟรนไชสควรใหความสําคัญเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา เร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกิจรานอาหารเช้ือสายจีนในรูปแบบแฟรนไชส 
ในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา สามารสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังนี้  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช  
  1. การดําเนินธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารจีนจะตองคานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ ซ่ึงสงผลตอปริมาณของ
คนที่จะเขามาใชบริการรานอาหารอยางตอเนื่อง 
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  2. ควรมีการแนะนํา และชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารจีนใหมีคุณภาพ ทันสมัย 
และสามารถแขงขันไดดีย่ิงขึ้น ซ่ึงหากมีรานอาหารผลิตอาหารอยางมีคุณภาพและไดรับการยอมรับก็จะสงผลดีตอ
การดําเนินของธุรกิจแฟรนไชส 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการศกึษาตอไป  
  1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส 
  2. ควรเปรียบเทียบการใชแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสใหมีมาตรฐาน   
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NBUS131: วิถีชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน บานบาเฆะ ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส 
THE SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY LIFESTYLE OF BAN BAGET 
COMMUNITY, KHOKKHIAN SUB-DISTRICT, MUEANG DISTRICT, NARATHIWAT 
PROVINCE 
 
คอลีเยาะ เจะมะ 1   นูรอัฟนาน บินดาโอะ 2   วัชระ ขาวสังข 3   ปยะดา มณีนิล 4   ฐานกุล กุฎิภักดี 5 
1-5 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนใน
ชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2) ปจจัยที่มีผลตอวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3) แนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย
ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากตัวบท การศึกษาขอมูลจาก เชน หนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ตลอดจนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ที่เก่ียวของกับศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบาน
บาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และเก็บขอมูลเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยางเปนคนในชุมชน
บานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 50 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับมาก ผูที่ตอบแบบสอบถามไดใหความรู เก่ียวกับความสําคัญตอเศรษฐกิจพอเพียง
พอสมควรสงเสริมใหคนในชุมชนนํามาใชในพื้นที่ และใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติพัฒนาใน
ระดับชุมชนและใหคนในชุมชนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงการใชวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาชุมชนตอไป 
 
คําสําคัญ: วิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The objectives of this research areto study 1) the Sufficiency Economic Philosophy lifestyle of 
Baget Community, Khokkhiansub-district, Mueangdistrict, Narathiwat province, 2) the factors affected 
onthe Sufficiency Economic Philosophy lifestyle, and 3) the practical ways of the Baget Community. The 
study was qualitative research based on the data andinformation from textbooks, documents, related to 
this research and the data from the Internet concerning the Sufficiency Economic Philosophy, and the 
survey data collected from 50 sample group of the Baget Community, by questionnaires. The data then 
were analyzed by computer program in form of frequency and percentage. 
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 The results revealed that the samples have knowledge and understanding of Sufficiency 
Economic Philosophyof the Baget Community ata “high” level. The respondents supported the people in 
the community to applythe Sufficiency Economic Philosophyas the way in developing and upgrading the 
level of the community along with the increasing of more understanding and awareness of the Sufficiency 
Economic Philosophy lifestyle for the people of the community. 
 
Keywords: The way oflife, Sufficiency Economy Philosophy  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงช้ีแนะแนวถึงแนวทางในการ
ดํารงชีวิตอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงการพัฒนาในระดับประเทศเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน นอกจากนี้
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติไดในทุกระดับ เชน โดยพื้นฐานแลวประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนที่เศรษฐกิจการเกษตร เนนความม่ันคงทางอาหาร เปนการ
สรางความม่ันคงใหเปนระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดความเส่ียง หรือความไมม่ันคง
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม
จําเปนจะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย และการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ โดยมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสราง
ภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคมทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  
 ความพอเพียงเปนความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่
ดีพอสมควรตอการกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการมาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน
ความเพียรพยายาม มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นคร้ังแรกเม่ือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2517 โดยเร่ิมตนจากพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงเนนความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศแบบสรางพื้นฐานคือ "ความพอมีพอกิน พอใช 
 ตอมาพระองคมีพระราชดํารัสอีกคร้ังเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2517 ณ ศาลาดุสิตดาลัยเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาทรงเนนคําวา "พอมีพอกิน" ดังนั้นคําวา "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงมาจากจุดเร่ิมตนวา "พอมีพอกินพอใช" 
นั่นเอง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงมีสายพระเนตรกวางไกล (Vision) ในการที่ทรงทราบวาภัยคุกคามอัน
เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน อันไดแก ทุนนิยม บริโภคนิยม เงินตรานิยม จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพสกนิกรของ
พระองค ถาหากพวกเขาเหลานั้นไมมีความรูเทาทันในการที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งใน

1155



การประชุมวิชาการระดับชาต“ิการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ปจจุบันและในอนาคต ในที่สุดประเทศชาติก็จะไปไมรอด และยุทธศาสตรที่พระองคทรงพระราชทานใหในการที่จะ
รับมือกับภัยคุกคามของโลกในยุคที่ 3 ก็คือ “เศรษฐกิจพอเพียง”โดยที่พระองคทรงไดทรงโปรดเกลาพระราชทาน
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแตป 2517 ดังความที่ไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทมากลาวเอาไวแลวขางตน และ
เม่ือป 2537 ไดทรงเผยแพรแนวคิดเร่ือง “ทฤษฎีใหม” ซ่ึงคือรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้แลวยังทรง
เตือนสติคนไทยอยูตลอดเวลาใหตระหนักและรูเทาทันถึงมหัตภัยทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น แตหามีผูใดไดใสใจ
ไมวาจะเปนรัฐบาล ขาราชการ นักธุรกิจเอกชน รวมถึงประชาชนทุกหมูเหลา จนในที่สุดประเทศไทยก็ไดพบกับ
สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ “ซ่ึงอาจกลาวไดวา ปพุทธศักราช 2540 เปนปที่ประเทศไทยเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจในดาน
ตาง ๆ อยางหนักอยางที่ไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรของชาติไทย กลาวคือประเทศไทยโดยรวมมีหนี้สินลนพนตัว
ไมสามารถชําระหนี้ไดในระยะเวลาอันส้ันตองปรับคาของเงินบาทลดลงอยางมาก สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวน
มากไดรับความเสียหาย และตองลมละลายไป ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปก็ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากราคา
สินคาและคาครองชีพไดปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหทุกคนตองเดือดรอน 
 ยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ 
"ความเปนอยูที่ตองไมฟุมเฟอยตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง" ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต 
"ความเจริญของคนทั้งหลายยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเล้ียงชีพชอบเปนสําคัญ" ละเลิกการ
แกงแยงผลประโยชนและแขงขันในการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง "ความสุขความเจริญอัน
แทจริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใช
ไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังจากผูอืน่" มุงเนนหาขาวหาปลา กอนมุงเนนหาเงินหาทอง ทํามา
หากินกอนทํามาคาขาย ภูมิปญญาชาวบานและที่ดินทํากิน คือทุนทางสังคม ต้ังสติที่ม่ันคง รางกายที่แข็งแรงปญญา
ที่เฉียบแหลม นําความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงเพื่อปรับวิถีชีวิต สูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบาน 
บาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนและในการสงเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งเกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาและนําไปใชในการดําเนินชีวิต เพื่อเปน
แบบอยางของชุมชน โดยอาศัยหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตเนือ้หา 
  ขอบเขตเนื้อหาภาคนิพนธเลมนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากตําราหนังสือและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ
กับบทบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในเร่ืองศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเนื้อหาใน
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การศึกษาในคร้ังนี้จากครอบคลุมถึง ความสําคัญและคุณประโยชนของคนในชุมชนที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชน 
 ขอบเขตดานพ้ืนที ่
  ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษาคร้ังนี ้คือ คนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ซ่ึงอยูหางจากตัวเมือง 1 กิโลเมตร อยูหางจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน 200 เมตร สภาพพื้นที่ 
ติดกับแมน้ําและทะเลฝงอาวไทย ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ ประมง เกษตรกร คาขาย เปนตน 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 2. ไดขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอของคนในชุมชนที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ไดขอมูลเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีเก็บขอมูล 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก 
   1. ศึกษาจากแหลงขอมูล เชน หนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต โดยศึกษาที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ศึกษาจาการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลภาคสนามคือ คนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ศึกษาจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สูการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหพรอมเรียบเรียงและสรุปผล 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  แบบสอบถาม 
   แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการพูดคุย สอบถาม โดยผูศึกษาจัดทํา
ขึ้นตามแนวทาง และวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซ่ึงแบงเปน 3 ตอนดังนี ้
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-list) 
จํานวน 6 ขอไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ดานสามัญ ดานศาสนา อาชีพ  
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนบาน
บาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 10 ขอ 
   ตอนที ่3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ขอ 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 33 คน (รอยละ 66) มี
อายุในชวงประมาณ 21-30 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 30) มีการศึกษาดานสามัญอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด 
จํานวน 14 คน (รอยละ 28) มีการศึกษาดานศาสนาอยูในระดับอื่นๆ(เชน สถาบันปอเนาะ) จํานวน 15 คน (รอยละ 
30) สวนใหญประกอบอาชีพเปนอื่นๆ (เขน แมบาน คาขาย) มากที่สุด จํานวน 20 คน (รอยละ 40) ดังตารางที ่1 
 
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

รายการ จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
33 
17 

 
66 
34 

2. อายุ 
2.1 ตํ่ากวา 20ป 
2.2  21-30 ป 

 
4 

15 

 
8 

30 
2.3 31-40ป 9 18 
2.4 41-51ป 14 28 
2.5  51 ป ขึ้นไป 8 16 

3. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
3.1  ประถมศึกษา 
3.2มัธยมศึกษาตอนตน 

 
14 
8 

 
28 
16 

3.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24 
3.4  ปริญญาตรี 12 24 
3.5  สูงกวาปริญญาตรี 2 4 
3.6  อื่นๆ (เชน อนุปริญญา) 2 4 

4. ระดับการศึกษาดานสามัญ 
4.1  อิบตีดาอีย 
4.2มุตาวะซิต 

4.3  ซานาวีย 
4.4  ปริญญาตรี 
4.5  สูงกวาปริญญาตรี 
4.6  อื่นๆ (เชน สถาบันปอเนาะ) 

 
8 

12 
8 
6 
1 

15 

 
12 
24 
16 
12 
2 

30 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน(คน) รอยละ 
5. อายุ 

5.1 รับราชการ 
5.2 ครู/อาจารย 

 
1 

11 

 
2 

22 
5.3 นักเรียน/นักศึกษา 5 10 
5.4รับจาง 11 22 
5.5  เกษตรกร 2 4 
3.6  อื่นๆ (เชน แมบาน คาขาย) 20 40 

รวม 50 100 
   

 สําหรับผลการศึกษาเก่ียวกับความรู ความเขาใจเก่ียวกับศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนในชุมชน พบวากลุมตัวอยางอยูในระดับความคิดเห็นมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 46) เม่ือพิจารณาถึง
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองนี้
มากที่สุด คือ ระดับความคิดเห็นมาก จํานวน 26 คน (รอยละ 52) และเม่ือพิจารณาถึงการศึกษาถึงแนวทางการ
ปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบวากลุมตัวอยางมีระดับความ
คิดเห็นในเร่ืองนี้มากที่สุด คือ ระดับความคิดเห็นมาก จํานวน 23 คน (รอยละ 46) ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ความรูความเขาใจวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน 
 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน 
ระดับความคิดเห็น จํานวน(คน) รอยละ 

มากที่สุด 19 38 
มาก 23 46 

ปานกลาง 8 16 
นอย - - 

นอยที่สุด - - 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มากที่สุด 14 28 
มาก 26 52 

ปานกลาง 8 16 
นอย 2 4 

นอยที่สุด - - 
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การศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
มากที่สุด 19 38 
มาก 23 46 

ปานกลาง 8 16 
นอย - - 

นอยที่สุด - - 
รวม 50 100 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอมูลเชิงคุณภาพ 
   ผูวิ จัยไดมีการศึกษาขอมูลจาก เชน หนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่ เก่ียวของ 
ตลอดจนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
  ขอมูลเชิงสํารวจ 
   การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 50 คน  
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยจะมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   1. นําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง 
   2. ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัยและเพื่อทดสอบสมมติฐานซ่ึงผูวิจัยกําหนด
ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน บานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวงประมาณ 21-
30 ป การศึกษาดานสามัญอยูในระดับประถมศึกษา การศึกษาดานศาสนาอยูในระดับอื่นๆ (เชน สถาบันปอเนาะ 
สวนใหญประกอบอาชีพเปนอื่นๆ (เชน แมบาน คาขาย)  และสําหรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ กลุมตัวอยางมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
ศึกษาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนอยูในระดับความคิดเห็นมาก การพิจารณาถึง
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับความคิดเห็นมาก และการศึกษาถึง
แนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับความ
คิดเห็นมากเชนเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน
บานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและ
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ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอ สมควร
ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปญญา และความ รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 สรุปไดโดยสังเขปดังตอไปนี้คนในชุมชนสวนใหญเห็นดวยกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ในชุมชนที่ตนเองอาศัย เชน การปลูกพืชสวนครัว การจัดทําบัญชีครัวเรือน การเสริมสรางรายได
เสริมใหครอบครัว การประยุกตของใชที่ไมจําเปนใหเกิดประโยชน การศึกษาหาความรู อบรมในเร่ืองที่จะสงเสริมใหมี
การประหยัดอดออม และอื่นๆ ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดนั้นอยูบนพื้นฐานของคําวา พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ภายใต ความรูและมีคุณธรรมควบคูกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ศูนยอํานวยการบริหารสวนตําบล ผูนําศาสนา ผูนําในชุมชน สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล
ศูนยตําบล ควรมีความรู และกระตือรือรนในการจัดอบรม หรือมีการสัมมนา เพื่อมอบความรูในเร่ืองวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาของคนในชุมชนบานบาเฆะ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
  2. คนในชุมชนหรือครอบครัวชวยการสนับสนุนใหมีการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คอยใหความชวยเหลือในทุกๆดานๆ 
  3. ผูนําชุมชน ควรใหการอบรม ความรูเร่ืองการเสริมสรางรายไดทีกอใหเกิดการลงทุนรวมทั้ง การ
ริเร่ิมทําการคาที่สรางรายไดโดยลงทุนนอย สรางกําไรจากความสามารถของตนเอง 
  4. มีการสงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูในสภาพ
ที่ดีตลอดเวลา และมีสวนผลักดันโครงการตางๆ ของชุมชนที่พัฒนาส่ิงแวดลอม 
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NBUS132: สมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบิน คูเวตแอร์เวย์ 
COMPETENCY OF THE AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIANS OF KUWAIT AIRWAYS 
 
พ.อ.ต.สุวิบูลย์  พวงสมบัติวนิช 1   ดร.เนตร์ศิร ิ เรืองอริยภักดิ์ 2 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง สมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวต มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
ข้อมูลสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ และการเตรียมความพร้อมส าหรับช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ที่ต้องการประกอบอาชีพซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในสายการต่างชาติตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวต จ านวนทั้งส้ิน 65 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ อันได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) และค่าสถิติ F test 
One way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตมีอายุ 31-35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท างานในต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีระยะเวลาการท างาน 2-3 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่
มีสัญชาติชาวต่างชาติ มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท และถือครองใบอนุญาตวิชาชีพ The Dubai Civil Aviation 
Authority (DCAA) กลุ่มตัวอย่าง มีสมรรถนะโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก (µ = 3.80) โดยมีสมรรถนะระดับมากในด้าน
ความรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านทักษะ ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตที่มีสัญชาติแตกต่างกัน มีสมรรถนะใน
ด้านความรู้และทักษะแตกต่างกัน รวมถึงช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตที่มีจ านวนปีท างานในสายการบิน
และใบอนุญาตวิชาชีพที่ถือครองแตกต่างกัน มีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: - 
 
Abstract 
 The study of competency of the aircraft maintenance technicians of Kuwait Airways was aimed 
at studying 1) information of the aircraft maintenance technician competency of Kuwait Airways and 2)  
a guidelines for preparation of the aircraft maintenance technician competency of Kuwait Airways, 
categorized by personal information. 
 The questionnaires were constructed as a tool for collecting data from 65 aircraft maintenance 
technicians of Kuwait Airways. The statistics used for analysis were together with frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F test One-way ANOVA at the statistical significance of .05 
level. 
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 The research finding indicated that most of the aircraft maintenance technicians of Kuwait 
Airways in the sample group were 31-35 years old, graduated Bachelor's Degree and worked as 
operating staff with the working period of 2-3 years. Most of them were foreigners, earned more than 
55,000 baht per month and held the Dubai Civil Aviation Authority (DCAA). The sample group had total 
competency at high level (µ = 3.80), consisting of knowledge, behavior and skills respectively. The result 
of competency comparison, categorized by personal information at the statistical significance of 0.05 
showed different nationalities of the aircraft maintenance technicians of Kuwait Airways caused different 
knowledge and skills competency. Furthermore, different working periods of the aircraft maintenance 
technicians of Kuwait Airways and licenses for professional practice caused different knowledge, skills 
and behavior competency. 
 
Keywords: - 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวต ในด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในสายการบินต่างชาติ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกับสมรรถนะของช่างซอ่มบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวต ในด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 2. ได้แนวทางการการประกอบอาชีพช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในสายการบินต่างชาติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา รายได้ 
ต าแหน่งงานในสายการบินต่างชาติ จ านวนปีในการท างานในสายการบินต่างชาติ และใบอนุญาตวิชาชีพที่ถือครอง 
แตกต่างกัน แสดงสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวต ในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน สัญชาติไทย 
ที่ประกอบอาชีพในสายการบินคูเวต (Kuwait airways) จ านวน 65 คน 
  2. ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับการเตรียมศักยภาพพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน เพื่อประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในสายการบินต่างชาติ ในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3. ด้านพื้นที่ ท าการศึกษาข้อมูล ที่ส่วนซ่อมบ ารุงอากาศยานของสายการบินคูเวต (Kuwait airways) 
  4. ด้านระยะเวลา เก็บข้อมูลระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2559-ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในสายการบินต่างชาติส่วนซ่อมบ ารุงอากาศยานของ
สายการบินคูเวต (Kuwait airways) จ านวน 65 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล คูเวตแอร์เวย์ ปี 2559) กัลยา  วานิชบัญชา 
(2550) กล่าวถึง ประชากร (Population) ว่าการที่ประชากรมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของ
ประชากรได้ให้เก็บจากตัวอย่าง ซึ่งถือว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของช่างซ่อม

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

สมรรถนะของชา่งซ่อมบ ารุงอากาศยาน สายการบิน
คูเวตแอร์เวย ์
1. ความรู ้
2. ทักษะ 
3. คุณลักษณะสว่นบุคคล 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. สัญชาต ิ
3. ระดับการศกึษา 
4. รายได ้
5. ต าแหน่งงานในสายการบินตา่งชาติ 
6. จ านวนปใีนการท างานในสายการบิน
ต่างชาต ิ

7. ใบอนุญาตวิชาชีพทีถ่ือครอง 
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บ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ศึกษาจึงเก็บจากประชากรทั้งหมด 
100% เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการแบ่งแหล่งข้อมูล ออกเป็น 
2 ส่วน และก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
   1. แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณ คือ พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานชาวไทยในสายการบินคูเวต
แอร์เวย์เพื่อค้นหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   2. แหล่งข้อมูลสนับสนุนการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม เรื่องสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยานสายการบินคูเวต ในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จากบทความ หนังสือ และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3. ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559-ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
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 ตอนที่ 2 สมรรถนะช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ 
 
ตาราง 2 - 
 

 
 
 จากตาราง 2 พบว่า สมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ในระดับมาก (= 3.80) 
โดยมีสมรรถนะระดับมากในด้านความรู้ (= 3.87) ด้านคุณลักษณะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (= 3.77) และด้าน
ทักษะ (= 3.75) ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 - 
 

 
 
 จากตาราง 3 พบว่า สมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ในด้านความรู้ใน
ระดับมาก (= 3.87) โดยประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ การตรวจเช็คประจ าวัน (= 4.08) การรายงานสถานะ
อากาศ (= 4.02) การซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ัวไป (= 3.97) การตรวจเช็คสมรรถนะของอากาศยาน (= 3.86) การซ่อม
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บ ารุงอากาศยานภายในห้องโดยสารและการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับสูง (เท่ากัน = 3.75) และการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์
อากาศยาน (= 3.66) ตามล าดับ 
 
ตาราง 4 - 
 

 
 
 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในด้านทักษะในระดับมาก  
(= 3.75) โดยประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ ทักษะความเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน และทักษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า (เท่ากัน = 4.06) ทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษทั้งเขียนและพูด (= 4.00) ทักษะการส่ือสารภาษากาย
และทักษะการวางแผนขั้นตอนการท างาน (เท่ากัน = 3.78) ทักษะการปรับตัวเพื่อความคล่องตัวและสามารถท างาน
ล่วงเวลาได้ (= 3.74) ทักษะภาวะผู้น า (= 3.69) ทักษะการประสานงาน (= 3.62) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีสมรรถนะ
ระดับปานกลาง ได้แก่ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (= 3.38) ทักษะการท างานเป็นทีม (= 3.37) ตามล าดับ  
 
ตาราง 5 - 
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 จากตาราง 5 พบว่า ประชากรมีต่อสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ในระดับมาก (= 3.77) โดยประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(= 3.94) ความคล่องตัวและสามารถท างานล่วงเวลาได้ (= 3.85) บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี (= 3.69) และ
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ (= 3.62) ตามล าดับ 
 
ตาราง 6 - 
 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 ระดับสมรรถนะช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ 
  สมรรถนะช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะ
มีต่อคุณลักษณะของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับมาก (µ = 3.80) โดยมีสมรรถนะระดับมากในด้านความรู้ 
ด้านคุณลักษณะของพนักงาน และด้านทักษะ ตามล าดับ 
  ด้านความรู้ ประเด็นท่ีมีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ การตรวจเช็คประจ าวัน การรายงานสถานะอากาศ 
การซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ัวไป การตรวจเช็คสมรรถนะของอากาศยาน การซ่อมบ ารุงอากาศยานภายในห้องโดยสาร 
และการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับสูง และการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์อากาศยาน ตามล าดับ 
  ด้านทักษะ ประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ ทักษะความเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน และทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษทั้งเขียนและพูด ทักษะการส่ือสารภาษากายและทักษะ
การวางแผนขั้นตอนการท างาน ทักษะการปรับตัว เพื่อความคล่องตัวและสามารถท างานล่วงเวลาได้ ทักษะภาวะผู้น า 
ทักษะการประสานงาน ตามล าดับ 
  ส่วนประเด็นท่ีมีสมรรถนะระดับปานกลาง ได้แก่ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการท างานเป็นทีม 
ตามล าดับ 
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  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างานช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยาน ความคล่องตัวและสามารถท างานล่วงเวลาได้ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะขอช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ 
จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ 
  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะขอช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินคูเวตแอร์เวย์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน มีสมรรถนะ
ต่อคุณลักษณะของพนักงานในด้านความรู้และทักษะแตกต่างกัน ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติ
คูเวตแอร์เวย์ที่มีจ านวนปีท างานในสายการบินต่างชาติ และใบอนุญาตวิชาชีพที่ถือครองแตกต่างกัน มีสมรรถนะต่อ
คุณลักษณะของพนักงานในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของพนักงานแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 สมรรถนะช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต่างชาติคูเวตแอร์เวย์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีสมรรถนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับมาก โดยมีสมรรถนะระดับมากในด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของ
พนักงาน และด้านทักษะ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่สามารถปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงได้ด้วย
ความปลอดภัย จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีถ่องแท้ 
 ด้านความรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ การตรวจเช็คประจ าวัน การ
รายงานสถานะอากาศ การซ่อมบ ารุงอากาศยานทั่วไป การตรวจเช็คสมรรถนะของอากาศยาน การซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ภายในห้องโดยสารและการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับสูง และการซอ่มบ ารุงเครื่องยนตอ์ากาศยาน ตามล าดับ ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจาก พนักงานในภาคอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงทุกคน ก่อนที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภาคสนามจ าเป็นต้อง
ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงสามารถเข้าปฏิบัติงานใน
ส่วนงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้ตามข้อก าหนดของบริษัท สายการบิน เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณพร  สิทธิเลิศ และคณะ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีผลต่อ
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า คุณลักษณะของ
นักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่เหมาะสมกับประชาคมอาเซียน 
 ด้านทักษะ จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีทักษะระดับมาก ได้แก่ ทักษะความเป็นช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยาน และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษทั้งเขียนและพูด ทักษะการ
ส่ือสารภาษากายและทักษะการวางแผนขั้นตอนการท างาน ทักษะการปรับตัว เพื่อความคล่องตัวและสามารถท างาน
ล่วงเวลาได้ ทักษะภาวะผู้น า ทักษะการประสานงาน ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีสมรรถนะระดับปานกลาง ได้แก่ ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการท างานเป็นทีม ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นศาสตร์
เฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีความรู้ที่ถ่องแท้ มีความสามารถในการควบคุมสติอารมณ์เพื่อการคิดอย่างรอบคอบเพื่อ
การแก้ปัญหา ด้วยหลักการ ตามคู่มือ โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตนที่มีความขัดแย้งต่อขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน เป็นเหตุให้ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานจ าเป็นทั้งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะเชิงบวกต่อความเชื่อถือ
ในหลักการ ขั้นตอน ของคู่มือการซ่อมเพื่อการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยในภาพรวมของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ มนตรี  วิโรจน์เวชภัณฑ์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะพนักงานประจ าส านักงานของบริษัท
ข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าคุณลักษณะของพนักงานท่ีส าคัญ คือ การมีความพร้อม ถูกต้องของคุณสมบัติ 
ที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบทฤษฎีข้ามชาต ิมีประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น คือ ทักษะวิชาชีพ ระดับสติปัญญาและวิชาการ 
ความสัมพันธก์ับสังคมแวดล้อม และความมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ด้านคุณลักษณะของส่วนบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีสมรรถนะระดับมาก ได้แก่ ประสบการณ์
ในการท างานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ความคล่องตัวและสามารถท างานล่วงเวลาได้ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
และคุณลักษณะภาวะผู้น าที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก พนักงานซ่อมบ ารุง
อากาศยานท่ีสามารถปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้ด้วยความส าเร็จที่ทันเวลา และมีความถูกต้อง ปลอดภัย คือ 
บุคคลที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคการซ่อมที่ถ่องแท้ การเป็นผู้แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้ในศาสตร์หรือปัญหา
ที่ต้องการนั้นโดยการหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากผู้รู้ และคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน อีกทั้งการเป็นผู้มี
พฤติกรรมน้อมน้อม เป็นมิตร มีความถ่อมตน ไม่ดูถูกดูแคลนช่างผู้น้อย อันเป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้เป็นที่รักใคร่
ของผู้ที่ได้พบหา หรือร่วมงานปรึกษาแก้ปัญหาการซ่อมบ ารุงร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์  ไตรยุทธชัย 
(2556) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของกองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า 
การจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้การน าไปใช้และการ
แลกเปล่ียนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้  คือ 
โครงสร้างองค์กร ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น า 
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NBUS133: แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวดัสงขลา 
MOTIVATION IN THE PERFORMANCE OF TEACHERS AT ISLAMWITAYA MULNITI SCHOOL 
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE SABAYOI SONGKHLA 
 
มุสฏอฟา  ลือโมะ 1   พาอีสะห  มาดาจะแร 2   โนรี  ดีมาซอ 3   วัชระ  ขาวสังข 4   และภูตรา  อาแล 5 
1-5 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน คือ 1) ดานงานที่ทําในปจจุบัน 2) ดานเงินเดือน 
3) ดานการเล่ือนตําแหนง 4) ดานเพื่อนรวมงาน และ 5) ดานผูบังคับบัญชา ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียน
อิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา จํานวน 113 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานงานที่ทําในปจจุบัน มีคาเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ไดแก ดานเงินเดือน และดานการเล่ือนตําแหนง มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the motivation in the performance of teachers at 
Islamwitaya mulniti school under the secondary educational service sabayoi songkhla in 5 aspects: 1) the 
work done today 2) salary 3) the promoted 4) the colleague and 5) the bosses The population included 
113 teachers in Islamwitaya mulniti school under the secondary educational service sabayoi songkhla 
Data was collected using 5 point rating scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed 
in percentage, arithmetic mean, and Standard Deviation. 
 The findings revealed that the motivation in the performance of teachers at Islamwitaya mulniti 
school under the secondary educational service sabayoi songkhla was generally found at high level. After 
item analysis, the one with the highest mean was achievement followed by responsibility and advancement. 
 
Keywords: Motivation, Performance 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน และการจัดการศึกษาใหบังเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอ 
ที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่พึงประสงคไดนั้น ตองอาศัยครูเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา เพราะ
ปจจัยสําคัญย่ิงสวนหนึ่งของการศึกษาคือครู ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการเรียนรู ฉะนั้นครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนครูมืออาชีพที่รอบรูทั้งเนื้อหาวิชาการ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพและ
สังคมไทยมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับสังคมโลกได (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2543: 1) การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพการสอนของครู คือ ครูจะตองเปนผูมีความรู มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบ
ตางๆ อยางตอเนื่องทั่วถึง และทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ขวนขวายหาความรูใหมๆ มีเจตคติที่ดี
และมีพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงค เพราะส่ิงที่สําคัญดังกลาวมีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากจะสงผลใหการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงป พ.ศ. 2542 ประสบความสําเร็จ ตามความมุงหมายที่ต้ังไว ตามนโยบาย
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหปฏิรูปบุคลากร ซ่ึงจะมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนการดําเนินการ การ
พัฒนาครูจึงมีความสําคัญมาก ถาครูไมมีคุณภาพ หลักสูตรก็คือ แผนกระดาษที่ปราศจากความหมายทั้งส้ิน ปจจัย
สําคัญเก่ียวกับคุณภาพครู คือ ครูสวนมากไมพยายามพัฒนาตนเองเพื่อใหทันความเจริญกาวหนาทางวิชาการและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานอันเปนเหตุใหเกิดปญหาตางๆ ทางการศึกษาตามมา (ใจนวล  พรหมมณี. 2550: 1) 
แรงจูงใจ เปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเปนองคประกอบที่กระตุน ผลักดัน ใหบุคคลทํา
พฤติกรรมหรือไมทําพฤติกรรมเปนไปในแนวทางหนึ่ง ดังนั้น การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหบุคลากรจึงเปนวิธีการหนึ่ง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญกาวหนาใหกับองคกร ส่ิงที่จะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ประกอบดวยสภาพแวดลอมในการทํางานและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในการทํางานอยางขยันขันแข็ง 
ผลงานดีเดนหรือทํางานอยางเฉ่ือยชา ซ่ึงอาจเกิดไดหลายตัวแปร ทั้งปจจัยภายในหรือตัวแปรสวนบุคคล คือ แรงผลักดัน
ความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจของแตละบุคคล อารมณ แรงปรารถนา ความสมหวัง ความขัดแยงภายในจิตใจ ฯลฯ  
ไปกระตุนใหเกิดความอยากหรือไมอยากทํางาน สวนปจจัยภายนอกหรือตัวแปรภายนอกตามสภาพการณ คือ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน อิทธิพลของเพื่อนรวมงาน สภาพความสะดวกสบายในที่ทํางาน การเล่ือนเงินเดือน 
รางวัลตอบแทนการทํางานตางๆ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานทั้งส้ิน ดังนั้น ผูบริหารจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองรูความตองการของผูใตบังคับบัญชาคืออะไร เพื่อเปนการยกระดับความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น (สมใจ  ลักษณะ. 2546: 63) โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เปนโรงเรียนขนาดใหญ ต้ังอยูเลขที่ 52/7 หมู 3 ตําบล
จะแหน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 90210 จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ไดแก ระดับอนุบาล ระดับประถม และ
ระดับมัธยม มีนักเรียนทั้งหมด จํานวน 3,520 คน ดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเปาหมายพัฒนาโรงเรียนและ
ระบบการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางพัฒนานักเรียนใหเปนคนมีระเบียบวินัยเปนคนดี มีคุณธรรม 
และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาและมีความสุขในดานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนมีเปาหมายในการดําเนินการพัฒนาครูใหมีความรูในหลักสูตรที่ใชสอน โดยสงครูเขารับการอบรม
ตามหนวยงานตางๆ และจัดอบรมที่สถานศึกษาปละ 2 คร้ัง โดยแยกเปนภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีการจัดทําตารางวิเคราะห
หลักสูตร แผนการสอน และเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา มีนโยบายเร่ืองของแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานหลายประการ เชน การมอบของขวัญ
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ในวันครู การศึกษาดูงานในประเทศ เปนตน แตก็ยังพบประเด็นปญหาที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
จากการสัมภาษณครูใน 
 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา พบวา ครูโรงเรียน
อิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา มีช่ัวโมงสอนคนละ 18-26 ช่ัวโมง/
สัปดาห และไมไดทําหนาที่สอนเพียงอยางเดียว หากยังตองมีหนาที่เปนครูที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักเรียน และงานอื่นๆ ตามคําส่ังที่โรงเรียนมอบหมาย ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหงานลาชา เนื่องจาก
ไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถ มีความรูสึกวาไมประสบความสําเร็จในการทํางาน ไมไดรับการ
ยกยองยอมรับจากเพื่อนรวมงานของตน ไมช่ืนชอบกับงานที่ทํา และครูยังมีความรูสึกถึงความไมเสมอภาคในการ
เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เพื่อใชเปนแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงการบริหารบุคลากรของฝายบริหารและผูที่เก่ียวของ รวมทั้งเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู อันจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติ หมายถึง ส่ิงที่เปนแรงกระตุนใหบุคลากรเกิดกําลังใจมีพลังรูถึงคุณคาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และชวยใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 เงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนหรือผลประโยชนที่ควรไดรับมีความเหมาะสมกับงานที่ทําและการเล่ือนขั้น
เงินเดือนในโรงเรียนเปนที่พอใจของครู เชน สวัสดิการ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 
 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาช้ันตน หมายถึง การติดตอความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารจะเปน
กิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกันสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและเขาใจซ่ึงกัน 
และกันได 
 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางครูกับเพื่อนรวมงานของครูไมวาจะ
เปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกันไดอยางดี เกิดความสําเร็จของงานมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน
อยางดี ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 
 ดานการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน หมายถึง การที่บุคลากรไดรับการเปล่ียนแปลงเล่ือนตําแหนง
หนาที่การงานใหสูงขึ้น ตลอดจนไดรับการนิเทศการสอน การศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเอง 
 ผูวิจัยเลือกทฤษฎีแรงจูงใจนี้มาเปนกรอบแนวคิดเนื่องจากแตละดานของการวัดระดับแรงจูงใจมีความ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 วิธีการ
วัดผลเกิดจากการประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยไดเลือกทฤษฏีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) เนื่องจากงานปฏิบัติงานของครูไมสามารถ
หาความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาไดทุกคนเพราะตําแหนงของครูนั้นนอกจากงานฝายผูบริหารและกลุมสาระวิชา
ตางๆ ครูก็จะมีตําแหนงและหนาที่การสอนเทานั้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 
(1959: 113-115) มาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยไดกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลาซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnair) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. กําหนดกลุมประชากร 
  2. ออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
  3. สรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
  4. ดําเนินการเก็บขอมูล 
  5. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจการปฏิบัติงานของโรงเรียนอิสลามวิทยา
มูลนิธิ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
1. เงินเดือน 
2. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
4. สถานะทางอาชีพ 
5. นโยบายและการบริหาร 
6. สภาพการทํางาน 
7. ความเปนอยูสวนตัว 
8. ความม่ันคงในการทํางาน 
9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. วุฒิการศึกษา 
5. ประสบการณในการทํางาน 
6. รายไดตอเดือน 
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 ประชากรกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2560 จํานวนครูทั้งหมด 113 คน โดยแบงเปนครูระดับอนุบาล 12 คน 
ครูระดับประถม 50 คน และครูระดับมัธยม 51 คน 
 
ตาราง 1 จํานวนครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา  

ปการศึกษา 2560 
 

ระดับช้ัน ครูที่บรรจุ ครูที่ไมบรรจุ 
1. ระดับอนุบาล   6   6 
2. ระดับประถมศึกษา 30 20 
3. ระดับมัธยมศึกษา 21 30 

รวม 57 56 
 
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
 วิธีการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2. นําความรูที่ไดจาก 1 มาสรางแบบสอบถาม 
  3. นําแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 
  4. นําแบบสอบถามจาก 3 เสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 0.89 
  5. นําแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตร 
α-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา α = 0.92 
  7. นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้นที ่6 มาปรับปรุงแกไข และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 วิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชการหาคาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
 
 

1176



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
  สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิมูลนิธิ อําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 21-30 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณทํางาน 
10 ป รายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท 
  สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา 
 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา พบวา ในภาพรวมของบุคลากรครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉล่ียของปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิอยูในระดับมากที่สุดไปหา
นอยที่สุด พบวา ดานงานที่ทําในปจจุบันเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานเพื่อนรวมงาน ลําดับตอมา คือ ดาน
ผูบังคับบัญชา ลําดับตอมา ดานการเล่ือนตําแหนง และลําดับสุดทาย คือ ดานเงินเดือน 
  1. ดานงานที่ทําในปจจุบัน พบวา เม่ือครูมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย รองลงมาคือ เม่ือความสําเร็จของครูชวยใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและครูมีความพึงพอใจความสําเร็จ
ในหนาที่การงานที่ปฏิบัติในปจจุบันและลักษณะงานที่ครูปฏิบัติงานอยูมีความทาทายและนาสนใจและงานที่ครูไดรับ
มอบหมายสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
  2. ดานเงินเดือน พบวา การเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนที่พึงพอใจของครูเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ครูมี
ความพึงพอใจตอคาตอบแทนที่ไดรับที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในปจจุบัน ครูไดรับคาสวัสดิการอื่นๆ เหมาะสมกับงาน
และไดไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทํา 
  3. ดานการเล่ือนตําแหนง พบวา ครูมีแรงกระตุนในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดตําแหนงที่สูงขึ้น มาก
เปนอันดับแรก รองลงมา ครูไดรับการสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรูความสามารถ ตําแหนงที่ทําอยูมี
ความกาวหนา ครูมีความพอใจตอมาตรฐานเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถอยางยุติธรรม 
  4. ดานเพื่อนรวมงาน พบวา การติดตอระหวางครูกับเพื่อนรวมงานเปนไปดวยดี มากเปนอันดับแรก 
รองลงมา มีความพอใจกับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเพื่อนรวมงานมีความสามัคคีกัน ไมแบงพรรคแบงพวก  
มีความเปนมิตรเปนอยางดี และสามารถแสดงความคิดเห็นตอเพื่อนรวมงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานได 
  5. ดานผูบังคับบัญชา พบวา ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานตอผูบังคับบัญชาได มากเปน
อันดับแรก รองลงมาผูบังคับบัญชาบริหารงานและปกครองดวยความยุติธรรมและผูบังคับบัญชามีการกระจายงาน
ตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา สามารถนํามาอภิปรายการวิจัย ดังนี้ 
  1. ดานงานที่ทําในปจจุบัน จากผลการศึกษาพบวา ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก การที่ผลการวิจัยออกมาเปนเชนนี้เพราะครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
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ถือเปนโรงเรียนเอกชนที่มีความรับผิดชอบสูง ทําใหครูมีโอกาสในการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย วิรัช  สงวนวงศวาน (2546) ไดกลาววา แรงจูงใจ คือ ความเต็มใจของพนักงานที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและเพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานผูนั้นก็ไดผลตอบแทนดวย 
รองลงมาความสําเร็จของงานชวยใหทานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สมยศ  นาวิการ (2540) กลาววา แรงจูงใจมี
ความสําคัญตอการบริหารงานเพราะผูบริหารตองทํางานใหประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยบุคคลภายนอก เพราะคน
เปนทรัพยากรที่มีชีวิต จิตใจ ดังนั้น แรงจูงใจเปนเร่ืองเก่ียวกับอารมณ ความรูสึกของคนในการปฏิบัติงานซ่ึงจะสงผล
ตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหาร 
  2. ดานเงินเดือน พบวา ครูมีแรงจูงใจในดานการเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนที่พึงพอใจของครูโรงเรียน
อิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูมีความพึงพอใจในการเล่ือนขั้น
เงินเดือนเปนอันดับแรก ลําดับรองลงมา ครูไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทํา เสนาะ  ติเยาว (2545) กลาววา 
เงินเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม ทางตรง ไดแก เงินเดือน 
คาจาง สวนทางออม ไดแก บําเหน็จบํานาญ คารักษาพยาบาล และผลประโยชนอื่นๆ ถนอมรัฐ  ชะลอเลิศ (2549) 
กลาววา ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของ ส่ิงตอบแทน ในรูปวัตถุจะกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานการเล่ือนตําแหนง พบวา ครูมีแรงจูงใจในดานการเล่ือนตําแหนงเปนที่พึงพอใจของครูโรงเรียน
อิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูมีแรงกระตุนในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดตําแหนงที่สูงขึ้น ลําดับรองลงมา คือ ครูมีความพึงพอใจตอมาตรฐานเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถ
อยางยุติธรรม เสนาะ  ติเยาว (2545) กลาววา การเล่ือนตําแหนงเปนองคประกอบทางดานความดีความชอบ การไดรับ
โอกาสเล่ือนตําแหนงเปนชองทางของความกาวหนา อรวรรณ  ต้ังจิตพิทักษ (2549) กลาววา การเล่ือนขั้นหรือเล่ือน
ตําแหนงของบุคคลเกิดความรูและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  4. ดานเพื่อนรวมงาน พบวา ครูมีแรงจูงใจในดานเพื่อนรวมงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูมีการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานเปนไปดวยดี 
ลําดับรองลงมา คือ เพื่อนรวมงานมีความเปนมิตรเปนอยางดี ไพฑูรย  ธรรมนิตย (2549) กลาววา ส่ิงที่จูงใจที่เปน
ความพึงพอใจทางสังคม ไดแก ความสัมพันธในเพื่อนรวมงาน การยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน และเปนส่ิงที่จูงใจ
สภาพของการเปนอยูรวมกัน ไดแก แรงจูงใจที่ไดอยูรวมกัน การรูจักกันอยางกวางขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว 
เปนองคประกอบที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  5. ดานผูบังคับบัญชา พบวา ครูมีแรงจูงใจดานผูบังคับบัญชาของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานตอ
ผูบังคับบัญชาได ลําดับรองลงมา คือ ผูบังคับบัญชามีการกระจายงานตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม 
เสนาะ  ติเยาว (2545) กลาววา ความสัมพันธของการทํางานระหวางผูบังคับบัญชากับผูรวมงานควรมีเขาใจกัน มีความ
นุมนวลในการกลาวตักเตือนหรือแนะนําเก่ียวกับวิธีการในการทํางานจึงจะสงผลใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา พบวา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู” โดยรวมอยูในระดับมาก มีเพียง “ดานเงินเดือน” ที่อยูใน
ระดับปานกลาง ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
  เชิงนโยบาย 
   1. หนวยงานควรมีการกําหนดคาตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ไดรับการปฏิบัติงานในปจจุบัน
และควรสงเสริมในดานคาสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับตามลักษณะงานเพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
   2. ผูบริหารงานควรมีการกําหนดเกณฑในการทํางานเพื่อความกาวหนาแตละตําแหนงงาน
อยางชัดเจนเพื่อสงเสริมใหครูมีหนาที่การงานหรือตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหครูทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  เชิงปฏิบัติการ 
   1. ควรสงเสริมและพฒันาศักยภาพของครูอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูนําความรูมาประยุกตใชกับ
งานที่รับผิดชอบในปจจุบัน 
   2. ผูบริหารควรใหความใสใจในขอเสนอแนะ รับฟงความคิดเห็น หรือปญหาที่ครูไดพบเจอใน 
แตละวันไดเสนอ เพื่อนําปญหามาแกไขได 
  เชิงวิชาการ 
   จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ นอกเหนือจากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ควรมีการศึกษาคร้ังตอไป 
    1. ผูบริหารควรใหความสําคัญบุคคลากรในหนวยงานในดานการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน เชน การเล่ือนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน และคาสวัสดิการ เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
    2. ควรมีการสงเสริมครูในหนวยงานใหมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูนํา
ความรูมาประยุกตปรับใชในการปฏิบัติงานของตนใหดีย่ิงขึ้น 
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NBUS134: บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 
ORGANIZATIONAL CLIMATE THAT AFFECT THE QUALITY OF WORK LIFE OF PERSONNEL 
IN SOUTHERN RAJABHAT UNIVERSITY 
 
มยุเรศ  แขสมบุญ 1   ธนายุ  ภู่วทิยาธร 2   และวรรณวิชณยี์  ทองอินทราช3 
1 คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
2 คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
3 คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตการท างาน และศึกษา
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยวิธี
จับสลากเลือก 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลัย ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชากร 917 คน น ามาก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตาราง Morgan (1970) กลุ่มตัวอย่าง 280 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากร สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับบรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ พบว่า ด้านโครงสร้างของรางวัลตอบแทน ด้าน
โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความอบอุ่น การให้การสนับสนุน ด้านความเป็นอิสระ และด้านการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: บรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการท างาน บุคลากร 
 
Abstract 
 This research has a purpose to study the level of organizational climate. Quality of working life, 
and study organizational climate affecting quality of work life of personnel under the jurisdiction of 
Southern Rajabhat University. By lottery draw, select 1 University from Southern Rajabhat University. 5 
Universities have Surat Thani Rajabhat University. The researcher studied 917 people in Suratthani 
Rajabhat University to determine the sample size from the Morgan table (1970). The 280 samples were 
collected by questionnaires from the personnel of the Southern Rajabhat University. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, and multiple regression analysis. 
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 The results showed that the organizational atmosphere of the Rajabhat Universities in the South 
was at a high level. The overall quality of work life of personnel was at a high level. And from the study of 
organizational climate affecting the quality of working life of personnel in the Southern Rajabhat 
University, the structure of the award was rewarded. Structure, policy, rules, regulations, warmth 
Sponsorship Independence And technology change in the enterprise. The relationship was statistically 
significant at the .05 level. 
 
Keywords: Organizational climate, Quality of work life, personnel 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 พบว่า ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเปล่ียน
ผ่านสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ยึดคนเป็นศูนย์กลางเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ส่วน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ 
ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทายและโอกาสของ
เศรษฐกิจไทยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลก และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งทุน
ทั้ง 6 ทุนใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษย์มากที่สุด (อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ. 2555) 
 Hackman; & Sutte (อ้างถึงใน ธีรสิทธิ์  สุขเจริญ. 2550) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานจะมีผลต่อการท างานอย่างมากมาย ได้แก่ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง 
ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ 
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพในองค์การ และยังช่วยลดปัญหา การขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการ
บริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานมีประโยชน์ต่อบุคคลหลายกลุ่ม สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อบุคคลในองค์การ บุคคลและองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายในท่ีสุด (สุพรรณี อนุกูล. 2559) 
 จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนา
เชิงคุณภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12. 2559) 
 ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรเป็นประเดน็ท่ีส าคัญ และทุกคนให้ความสนใจ เพราะความพอใจ
ในงานของพนักงานหรือบุคลากรจะมีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพของการท างานในองค์การ ถ้าพนักงานเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายงานและมีความกดดันในเรื่องต่างๆ จะท าให้พนักงานเกิดความคับข้องใจ นอกจากนี้ ปัญหาด้าน
อื่นๆ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ าท าให้หลายบริษัทปลดพนักงานออกจากงาน บางบริษัทต้องปิดกิจการลง การ
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ลดอัตราราคาจ้างเงินเดือน ลดจ านวนพนักงาน รวมทั้งการท าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้
พนักงานเกิดความไม่มั่นคงในการท างาน ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พอใจในการท างานของ
พนักงาน ทุกองค์การต้องการให้พนักงานของตนมีความพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะจะช่วยลดปัญหาด้านการ
บริหารจัดการและปัญหาด้านอื่นด้วย (นิติพล ภูตะโชติ. 2557) 
 บรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากคนที่ท างานในองค์การท างานภายใต้การก ากับ 
ควบคุมบางส่ิงบางอย่างตั้งแต่บทบาทของผู้น าองค์การ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ 
กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยส่ิงที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แต่รู้สึกและรับรู้ได้เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในองค์การ 
องค์การที่มีบรรยากาศที่ดีท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามัคคี มีความเข้าใจกัน มีขวัญก าลังใจดียินดีปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ มีความคิดริเริ่มในการท างาน และสามารถลดความขัดแย้งระหว่างปฏิบัติงานในองค์การได้ ในทาง
กลับกันองค์การใดที่มีบรรยากาศไม่พึงประสงค์ย่อมท าให้ผู้ร่วมงานไม่อยากท างาน ขาดความตั้งใจ ขาดความเอาใจ
ใส่และขาดความกระตือรือร้นในการท่ีจะท างาน (Steer. 1978; อ้างถึงใน จิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง. 2557) 
 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในการท างาน จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน
ทุกองค์การที่จะต้องสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การท างาน และความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ภาคใต้มี 5 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นองค์การทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีภาระหน้าที่ในการสนองตอบความต้องการของ
นักศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การศึกษาบรรยากาศ
องค์การจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การและผู้วิจัย โดย
น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรที่มีลักษณะสอดคล้องกับบรรยากาศองค์การ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้เพิ่มสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 
 3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคใต้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate) หมายถึง การรับรู้ หรือความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ลักษณะองค์การในแง่ต่างๆ ที่แวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์การ และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ในองค์การ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ตามแนวความคิดของ เคลลี (Kelly. 1980) ดังนี้ 
  1. โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการชี้แจงนโยบาย
ของหน่วยงาน เป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้เป็นที่รับทราบของบุคลากร การด าเนินงานของหน่วยงานมีการวางแผน
ที่ดี มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งในหน่วยงานไว้ชัดเจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในหน่วยงานช่วยให้
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การปฏิบัติงานคล่องตัว หน่วยงานของท่านมีการตรวจตราการลงเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หน่วยงานของท่านมี
การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสม 
  2. ความเป็นอิสระ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องงานที่ปฏิบัติ โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับงานได้ทุกเวลา มีอิสระในการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านเป็นผู้ก าหนดวิธีการท างานได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับคนอื่นในหน่วยงาน สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่าง
เต็มที่โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการท างาน 
  3. โครงสร้างของรางวัลตอบแทน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกบัการได้รางวัลตอบแทน ท่าน
สามารถกู้เงินสวัสดิการได้ทันทีเมื่อจ าเป็น สวัสดิการเกี่ยวกับการพยาบาลที่ได้รับมีความเหมาะสม มีการจัดห้อง 
พักผ่อน (มุมกาแฟ) เพื่อการสันทนาการ สวัสดิการต่างๆ ท่ีได้รับมีความเหมาะสม ท่านสามารถลาหยุดได้เมื่อมีความ
จ าเป็น 
  4. ความอบอุ่น การให้การสนับสนุน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่ดีภายใน
องค์การ เพื่อนร่วมงานมีการท างานเป็นทีม มีเพื่อนที่ไว้วางใจได้สามารถปรึกษาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวได้ 
สัมพันธภาพระหว่างท่านกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยดี ได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานอยู่เสมอเวลาเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ มีบรรยากาศที่เป็นมิตรในระหว่างผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
มีบรรยากาศของการท างานที่ผ่อนคลาย หัวหน้างานช่วยเหลือท่านให้ได้รับสิทธิ และผลประโยชน์อื่นๆ รู้สึกอบอุ่น 
และสบายใจในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 
  5. การยอมรับความขัดแย้งในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับความจัดแย้งในที่
ประชุม หัวหน้างานหาทางออกเพื่อเป็นข้อยุติให้เป็นท่ีพอใจแก่ทุกฝ่ายได้ ความคิดเห็นที่ขัดแย้งก็สามารถยุติหรือตก
ลงกันได้ด้วยดี เมื่อเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นในเรื่องงานไม่ตรงกันแต่ทุกคนยังสามารถท างานร่วมกันได้ ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของท่านเป็นส่ิงที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นใน
หน่วยงานมีการเจรจากันอย่างมีเหตุผลเพื่อยุติปัญหา 
  6. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในหน่วยงานท าให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพในการท างานของตนเอง การน าระบบออนไลน์ เช่น ระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ ระบบ MIS มาใช้ในการท างานช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นขึน้ หน่วยงานได้น า
การติดต่อส่ือสารทาง LINE และ Facebook ท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานใช้การติดตามข่าวสาร
หรืองาน โดยใช้ระบบ E-Doc ท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน ท่านรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อหน่วยงานมีการน า
ระบบเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ในหน่วยงาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life: QWL) หมายถึง ระดับความรู้สึกในเชิงความพอใจของ
บุคลากร ท่ีได้รับจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ แบ่งเป็น 8 
ด้านตามแนวความคิดของ วอลทัน (Walton. 1998) ดังนี ้
  1. ด้านผลตอบแทนในการท างาน หมายถึง การที่บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ได้รับรายได้จากการท างานในหน้าที่ของท่านเพียงพอกับภาวะค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน ได้รับเงินค่าตอบการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่มีความเหมาะสม สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอ/
ปรับปรุงสวัสดิการ 
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  2. ด้านสภาพที่ท างาน หมายถึง สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน หน่วยงาน
มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและทันสมัย หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เสียง กล่ิน 
การรบกวนทางสายตา อัคคีภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ หมายถึง งานในหน้าที่ของท่านท าให้ท่านมีโอกาส
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ในปีที่ผ่านมาท่านได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย ความสามารถของท่านหรือต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
งานในหน้าที่ของท่านได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ 
  4. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคงในหน้าที่
การงาน หน้าที่ท่ีงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าขึ้น หน่วยงานมีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของท่านมีความชัดเจน ท่านได้รับการเตรียมความรู้และทักษะเพื่อหน้าที่ที่สูงขึ้น 
  5. ด้านการท างานร่วมกัน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เพื่อนร่วมงาน
มีความสมัครสมานสามคัคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการท างานร่วมกันเป็น
อย่างดี เมื่อบุคลากรบางคนประสบปัญหาเพื่อนในท่ีท างานมักช่วยเหลือกันเสมอ 
  6. ด้านสิทธิของบุคลากร หมายถึง ท่านได้รับภาระการปฏิบัติที่เสมอภาพและยุติธรรมในที่ท างาน 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล
และไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตวัของท่านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน  ผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและไม่ก้าว
ในเรื่องส่วนตัวของท่านท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน  ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  7. ด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง ท่านจัดสรรเวลาในการท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม ปริมาณงานที่ท่านได้รับไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว หน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรและครอบครัว  ท่านมีช่วงเวลา
ส าหรับการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอแล้วหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสมอ 
  8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในองค์การและสังคมภายนอก หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
อยู่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความผูกพันและไม่คิดจะลาออกไปท างานที่อื่น มีความ
ภาคภูมิใจที่จะเปิดเผยหน่วยงานที่สังกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท าประโยชน์ให้กับสังคมเสมอ มหาวิทยาลัยท า
ประโยชน์ให้กับสังคมเสมอ 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรประจ าตามสัญญา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แนวคิดในการวิจัยจะแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากตัวแปรที่อยู่ 
ต้นลูกศร ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังภาพประกอบ 1 และอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ขั้นตอนท่ี 1 จับสลากเลือก 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลัย  
ผลปรากฏได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรประจ าตามสัญญา รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 917 คน 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ได้จากการเปิดตาราง Morgan (1970) จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 271 คน 
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 
 การสุ่มตัวอย่าง ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ค่าสัดส่วน หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จนครบจ านวน 280 ชิ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามบรรยากาศองค์การ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Widows โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate) 
1. โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ความเป็นอิสระ 
3. โครงสร้างของรางวัลตอบแทน 
4. ความอบอุ่น ได้รับการสนับสนุน  
5. การยอมรับความขัดแย้งในองค์การ 
6. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์การ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณภาพชวีิตการท างาน (Quality of Work Life: 
QWL) 
1. ด้านผลตอบแทนในการท างาน 
2. ด้านสภาพท่ีท างาน 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
4. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
5. ด้านการท างานร่วมกัน 
6. ด้านสิทธิของบคุลากร 
7. ด้านเวลาท างานกับชวีิตส่วนตวั 
8. ด้านความสัมพันธ์ภายในองคก์ารและสังคม 
    ภายนอก 
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  1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับบรรยากาศองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคใต้ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ระดับบรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์การ ด้านความอบอุ่น การให้การ
สนับสนุน ด้านความเป็นอิสระ ด้านโครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการยอมรับความขัดแย้งใน
องค์การ ตามล าดับ ส่วนด้านโครงสร้างของรางวัลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรและสังคมภายนอก ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการท างาน
ร่วมกัน ด้านสภาพท่ีท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า และด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว ตามล าดับ ส่วน
ด้านผลตอบแทนในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  พบว่า  บรรยากาศองค์การส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างของรางวัลตอบแทน ด้านโครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน
ความอบอุ่น การให้การสนับสนุน ด้านความเป็นอิสระ และด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กร มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ มีดังนี้ ควรมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม ควรจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรในองค์การมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพบปะสังสรรค์ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรปรับปรุง
สัญญาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากรทุกประเภท 
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ตาราง 1 ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
ภาคใต้ 

 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสัมประสิทธิ ์

  
S.E. Beta t 

ค่าคงที ่ 0.45 0.13  3.33* 

โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (X1) 0.23 0.05 0.25 4.49* 

ความเป็นอิสระ (X2) 0.20 0.06 0.21 3.50* 

โครงสร้างของรางวัลตอบแทน (X3) 0.16 0.03 0.23 5.01* 
ความอบอุ่น การให้การสนับสนุน (X4) 0.17 0.05 0.21 3.54* 
การยอมรับความขดัแย้งในองค์กร (X5) -0.01 0.05 -0.01 -0.15 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กร (X6) 0.12 0.04 0.13 2.80* 
 R Square 0.71  
 Adjusted R Square 0.70  
 Std.Error of the Estimate 0.32  
 F-ratio 107.76*  

* p < .05 
 
 จากตาราง 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
 

 1 1 2 2 n n- β + β X  + β X .....β X

1
Y = 

1 - e
 

 
 โดยที ่ Y = บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคใต้ 
   X1 = โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   X2 = ความเป็นอิสระ 
   X3 = โครงสร้างของรางวัลตอบแทน 
   X4 = ความอบอุ่น การให้การสนับสนุน 
   X6 = การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กร 
 

 ดังนั้น  
 1 2 3 4 6- 0.45 + -0.23X  + 0.20X  + 0.16X  + 0.17X  + 0.12X

1
Y = 

1 - e
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 จากตาราง พบว่า ตัวแปรอิสระ 6 ตัว มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ในระดับปานกลาง คือ 0.71 ตัวแปร ทั้ง 6 ตัว
สามารถอธิบายความผันแปรของระดับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ด้าน
ผลตอบแทนในการท างาน ได้ 70% ด้วยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.32 
 และจากการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคใต้ พบว่า ด้านโครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความเป็นอิสระ ด้านโครงสร้างของรางวัล 
ตอบแทน ด้านความอบอุ่น การให้การสนับสนุน และด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กร มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคใต้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ระดับบรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในองค์การ ด้านความอบอุ่น 
การให้การสนับสนุน ด้านความเป็นอิสระ ด้านโครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการยอมรับความ
ขัดแย้งในองค์การ ตามล าดับ ส่วนด้านโครงสร้างของรางวัลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนั้นอาจ
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในหลายดา้น เพื่อยกระดับ
คุณภาพในทุกมิติและปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทสังคม นโยบาย และกลุ่มนักเรียน ภายใต้การ
พัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านเทคโนโลยีต่างๆ 
ในองค์การ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์การเพื่อความร่ วมมือในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงส่งผลให้บรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Griffin; & Moorhead (2007) ซึ่งกล่าวว่า บรรยากาศองค์การ เป็นสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีอยู่ใน
องค์การ และเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มการท างาน พนักงานและการปฏิบัติงาน การจัดการต่างๆ มีผลกระทบ
โดยตรงต่อพฤติกรรมของพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Lussier. (2007) ซึ่งกล่าวว่า บรรยากาศองค์การ เป็น
คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่สมาชิกขององค์การรับรู้ได้ หรือเป็นการรับรู้ของพนักงานต่อบรรยากาศ
ของสภาพแวดล้อมในองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้ออารี  เพ็ชรสุวรรณ (2556) ซึ่งได้ศึกษาเพื่อประเมิน
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์การ คุณลักษณะงาน และบรรยากาศองค์การกบัคุณภาพชวีิตการท างานของพยาบาล พบว่า พยาบาลวิชาชพี
มีบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับดี 
  2. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความ 
สัมพันธ์ภายในองค์กรและสังคมภายนอก ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิของบุคลากร ด้าน
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การท างานร่วมกัน ด้านสภาพที่ท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า และด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว 
ตามล าดับ ส่วนด้านผลตอบแทนในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเขตภาคใต้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่ งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามบริบทที่
เปล่ียนแปลงไป การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  โดยครอบคลุมการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในทุกด้านๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
พัฒนาศักยภาพความพร้อม ระบบการบริหารจัดการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความร่วมมือ  หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า สร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่กับมาตรฐานการท างานแบบมืออาชีพ ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Walton (1974) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นคุณลักษณะงานที่ส่งผลให้เกิดการด าเนินชีวิตที่ดีของ
บุคคล ตามการยอมรับของสังคม ซึ่งต้องประกอบไปด้วยค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความก้าวหน้า และ
ความมั่นคงในการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน
และด าเนินชีวิตโดยรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ Knox; & Irving (1997) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึง สภาพการด าเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพัชรี  แจ่มครุฑ (2554)  
ได้ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์และสมการท านายคุณภาพชีวิตการท างาน ด้วยวัฒนธรรมองค์การ  บรรยากาศ
องค์การ ลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน และด้านสังคมสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ  ตันติคะเนดี (2556)  
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดับมาก 
โดยองค์ประกอบที่บุคลากร เห็นว่ามีคุณภาพในระดับมาก คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ ตามล าดับ และองค์ประกอบที่บุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดับกลาง คือ 
ด้านร่างกายและด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุทธิขัย  จงเห็นจิตต์ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการท างาน ส่ิงแวดล้อมที่ท างานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ การ
พัฒนาสามารถของบุคคล ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน
การบูรณาการด้านสังคม และความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตการท างานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี  
อนุกูล (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคใต้ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในองค์กรและสังคมภาคนอก ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านสภาพการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านเวลาท างานกับชีวิต
ส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ตามล าดับ 
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  3. การวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า บรรยากาศองค์การ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องมาจากในการท างานของบุคคลใดๆ ไม่ได้ท างานตามล าพังแต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน โครงสร้างขององค์การ ค่านิยมของผู้บริหารองค์กร กฎระเบียบต่างๆ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงคุณลักษณะของสมาชิกภายในองค์การหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อตัวบุคคล ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ ท าให้บรรยากาศขององค์การส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้  สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตตรี   
เกษสุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด: กรณีศึกษาส านักงานใหญ่ พบว่า บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง
องค์การ การให้รางวัลและการลงโทษ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน และมีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่บรรยากาศองค์การด้านการติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มีอิทธิพลกับระดับแรงจูงใจในการท างานมากที่สุด โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอื้ออารี  เพ็ชรสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่ง และหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะงาน และบรรยากาศองค์การ กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพยาบาล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะงาน และบรรยากาศองค์การโดยรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mohammad Baitul Islam. (2012) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน: วิเคราะห์พนักงานบริษัท 
เอกชน จ ากัด ในประเทศบังกลาเทศ การวิจัยได้ข้อสรุปว่า วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม นโยบายค่าตอบแทน การ
เจริญเติบโตในอาชีพ และส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจของพนักงาน ความสมดุลที่เหมาะสม
ทั้งในการท างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน สร้างความมั่นใจในการผลิตโดยรวมขององค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการศึกษา ซึ่งพบว่า บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้จึงควรก าหนดนโยบาย และแนวทาง ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานอันจะส่งผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงาน คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างาน เช่น 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร การด าเนินนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่หลากหลายมาประกอบการก าหนดแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. ควรใช้เครื่องมือในการวิจัยให้มีความหลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาจใช้การวิธีการ
สัมภาษณ์ ประกอบการท าแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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NBUS135: การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
THE SCHOOL MANAGEMENT IN ENRICHMENT PROGRAM OF SCIENCE CLASSROOM OF 
THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 26 
 
เรืองศกัดิ์  มัททววีงศ์ 1   ดร.ภูมิชยั  พลศักดิ์ 2 
1 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน 
ครูผู้สอน 122 คน และนักเรียน 188 คน รวมจ านวน 330 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอนและนักเรียน
ตามวิธีการของ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นถึงสภาพ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 76) จ านวน 38 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.51 
- 0.81 และค่าความเชื่อมั่นที่ 0.84  ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการ

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (  ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล 

( = 4.25) รองลงมาคือ ด้านการน าแผนไปปฏิบัติ ( = 4.17) และด้านการวางแผน ( = 4.06,) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการโรงเรียน, โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
Abstract 
 The purpose of the research was to study the status of the school management in enrichment 
program of science classroom of the Schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service 
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Area Office 26. The samples used in this research were 330 persons, included 20 school administrators, 
122 teachers and 188 students in enrichment program of science classroom of the schools under the 
Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 26, and calculated the samples’ size by 
Yamane’s method. The research instrument was a five-scale rating questionnaire of Likert’s method, 
discrimination from 0.51-0.81 and reliability at 0.84 level and unstructured questionnaire collected the 
school management problems and the suggestions of enrichment program of science classroom of the 
schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 26.  The statistics used for 

data analysis included percentage (%), mean ( ), and standard deviation (S.D.). 
 The results were as follows: 
 The status of the school management in enrichment program of science classroom of the 
schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 26 according to school 

administrators, teachers, and students’ opinions as overall and all aspects were at high level ( = 4.16), 

ranking mean from highest to lowest; evaluation ( = 4.25), plan implementation ( = 4.17), and 

educational planning ( = 4.06). 
 
Keywords: School Management, Enrichment Program of Science of the Schools under the Jurisdiction of 
Secondary Educational Service Area Office 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อปีการศึกษา 2547 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน “โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและด้านอื่นๆ” กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกฎ 
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กระจายอ านาจการรับนักเรียนไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้สามารถเปิดท าการสอนห้องเรียนพิเศษได้ตามศักยภาพและสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ชี้ให้เห็นความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถระดับมาตรฐานโลกในปริมาณเพียงพอและ
ต้องด าเนินการตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นแรงขับเคล่ือน
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในการปรับเปล่ียนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลผลิตต่ า
ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนและภูมิคุ้มกันประเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559, 2555) สอดคล้องกับ พินิติ  
รตะนานุกูล (2558: ออนไลน์) ที่กล่าวถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและความรู้ด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ า ซึ่งมีปัจจัยประกอบหลายด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา การพัฒนาครู
อาจารย์ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม และพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ท างานไม่ตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา มีการท างานตรงสาขาเพียงร้อยละ 23 
จึงท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ รัฐจึงจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการใน
ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556) 
 ทั้งนี้ การบริหารจัดการงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญของแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงภาระงานส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อรู้ถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสนใจศึกษา  เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 สภาพการบริหารงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสังเคราะห์แนวคิด
กระบวนการบริหารตามขอบข่ายงานโครงการ ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
และ 3) การประเมินผล (Evaluation) 
 ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  หมายถึง การสังเคราะห์
แนวคิดที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการบริหารตามขอบข่ายงานโครงการในด้าน 1) การวางแผน (Planning) 2) การน า
แผนไปปฏิบัติ (Implementation) และ 3 การประเมินผล (Evaluation) 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง การออกแบบหลักสูตร การจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีไว้ล่วงหน้า 
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 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) หมายถึง การน าหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินหลักสูตร การตรวจสอบและการประเมินความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หมายถึง ห้องเรียนท่ีโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และ ส่ิงแวดล้อม 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 คร ูหมายถึง ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด กระบวนการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามแนวคิดกระบวนการบริหาร
โครงการของ Fayol, Gulick; & Urwick, Sears; & Deming (Fayol (1916); Gulick & Urwick (1936); Sears (1950); 
Deming (1993) ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 

ผู้ให้ความคดิเห็นเกี่ยวกับการบรหิารจัดการโรงเรยีน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย: 
    1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
    1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    1.4 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1.5 หัวหน้าโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
2. ครูผู้สอน 
3. นักเรียน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
บริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก ่
1. การวางแผน (Planning) 
2. การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
3. การประเมินผล (Evaluation) 

1197



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา และขอบข่ายการบริหาร 
งานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และการสร้างเครื่องมือวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ด้านเนื้อหา 
  ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนวาปีปทุม และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตามขอบข่ายการบริหาร
โครงการฯ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรของทั้ง 4 โรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน ครูผู้สอน 180 คน 
และนักเรียน 360 คน จ านวนทั้งสิ้น 560 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน ครูผู้สอน 122 คน และนักเรียน 188 คน รวม
ทั้งส้ิน 330 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอนและนักเรียนตามวิธีการของ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 
727) แล้วแบ่งกลุ่มตัวอย่างเท่ากันทุกโรงเรียน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้าน 1) การวางแผน (Planning) 2) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และ 3) 
การประเมินผล (Evaluation) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 
1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการโครงการฯ ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใชส้ถิติในการศึกษา (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 116-131) ดังนี้ 1) หาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) และค่าความเชื่อมั่น 
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(Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของ ครอนบาช (Cronbach) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%) 3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ

บริหารโรงเรยีนในโครงการฯได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ใช้ค่าความถี่ (f) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน ชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 หญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
2) ครูผู้สอน 122 คน ชาย 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15 หญิง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 3) นักเรียน 188 คน ชาย 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57 หญิง 123 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 
 2. ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพการบริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และนักเรียน ปรากฏดังนี้ 
  2.1 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ

ประเมินผล ( = 4.25) รองลงมาคือ ด้านการน าแผนไปปฏิบัติ ( = 4.17) และด้านการวางแผน (  = 4.06) 
ตามล าดับ 
  2.2 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้านการ

วางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.06) พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีรูปแบบการ

วัดประเมินผลที่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนฯ ( = 4.63) รองลงมาคือ หลักสูตรมีการก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายฯ ( = 4.55) และโรงเรียนก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ ไว้ล่วงหน้า 

( = 4.32) 
  2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนในโครงการฯ ด้านการน าแผนไปปฏิบัติ โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4) พิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามวัตถุประสงค์ (  = 4.58) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงออกตามความถนัดและความสนใจ ( = 4.54) และ มีแผนก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ( = 4.52) ตามล าดับ 
  2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการฯ ด้านการประเมินผล ภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.25) พิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของห้องเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ( = 4.49) รองลงมาคือ มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุม

ความรู้ ความเข้าใจฯ ( = 4.45) และ มีการน าผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรและการจดัการเรียนการ

สอน ( = 4.37) ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 1) การจัดการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
2) การสอนเสริมทางด้านวิชาการ ควรให้ความส าคัญในการสอนเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยวิทยากรที่ มีความรู้
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เฉพาะรายวิชา 3) ควรประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอย่างชัดเจน 4) จัดครูที่
ปรึกษาที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) ควรประเมินครูผู้สอนและน าผลการประเมินไปพัฒนาครู 6) เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ควรน านักเรียนไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 7) ครูผู้สอนควรเน้นความรู้ ทักษะการถ่ายทอด
วิชา รัก ศรัทธาในวิชาชีพครู 8) ควรส่งเสริมครูพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 9) ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 10) ลดคาบการเรียนบางรายวิชาและเพิ่มรายวิชาที่เอื้อต่อการสอบเข้าเรียนต่อ 11) จัดหานวัตกรรม 
และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให้สมบูรณ์ และ 12) เพิ่มงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปให้มากขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และนักเรียน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ด้านท่ี รายการประเมิน   S.D. ระดับการปฏิบัต ิ
1 การวางแผน (Planning) 4.06 0.91 มาก 
2 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 4.17 0.74 มาก 
3 การประเมินผล (Evaluation) 4.25 0.64 มาก 

โดยภาพรวม 4.16 0.76 มาก 

 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล ( = 4.25) รองลงมาคือ ด้านการน า

แผนไปปฏิบัต ิ( = 4.17) และด้านการวางแผน ( = 4.06) 
  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษโดยครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานอื่น และจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ จึงส่งผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของผู้ปกครอง 
สอดคล้องกับ จินรีย์  ตอทองหลาง (2558) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโยธินบูรณะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า 1) งานบริหาร
หลักสูตร ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดครูเข้าสอนมีการปฏิบัติมากที่สุด (4.63) 
สภาพปัญหา พบว่า อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียน
การสอน มีปัญหามากที่สุด 2) งานสอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผนการสอน มีการปฏิบัติมากที่สุด สภาพปัญหา พบว่า อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
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ท าความเข้าใจหลักสูตรและปรับให้สอดคล้องกบัสภาพและความตอ้งการของท้องถิน่มีปัญหามากที่สุด สอดคล้องกับ 
ขวัญชนก  จุลนวล (2557) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบว่า 1) สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การวางแผนโครงการมีสภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผนโครงการ ส่วนการประเมินผลโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับการ
ปฏิบัติน้อยกว่าทุกด้าน และ 2) ปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารโครงการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และการ
ปฏิบัติตามแผนมีระดับปัญหามากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ การวางแผนโครงการ และด้านการประเมินผลโครงการ 
มีปัญหาน้อยกว่าทุกด้าน 
 2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  พบว่า  1) การจัดการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษควร
ให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2) การจัดโครงการเสริมทางด้านวิชาการ ควรให้ความส าคัญในการ
สอนเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ  3) ควรประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอย่างกว้างขวาง  4) ควรจัดครูที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง 5) ควรมีการ
ประเมินครูผู้สอน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะต้องบริหารจัดการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษตามโครงสร้างหลักสูตรของ สสวท. 
โรงเรียนไม่ได้เปล่ียนแปลงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่อย่างไร และผลจากการประชุมผู้ปกครองยินดี 
ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมวันเสาร์ อาทิตย์ จัดครูที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ  มีการประเมินครูเพื่อสรรหาครูผู้สอนท่ีนักเรียนชอบมาท าการสอน สอดคลองกับ จินรีย์  ตอทองหลาง 
(2558) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโยธินบูรณะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน มีปัญหามากที่สุด และ 2) งานสอน พบว่า ภาพรวมของการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการสอน มีการปฏิบัติมากที่สุด สภาพปัญหา 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการท าความเข้าใจหลักสูตรและปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่นมีปัญหามากที่สุด 
 สรุปได้ว่า วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิผลการท างาน โดยน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ อันก่อให้เกิดการปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญบรรลุเป้าหมาย นักเรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
  สภาพการด าเนินการบริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีผลการด าเนินงานเป็นที่พึงพอใจ ด้วยมีผลการพัฒนาให้ครูปรับ
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วิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน  นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร แต่ยังมี
ข้อควรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี ้
   1. โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ
จัดการความรู้ มุ่งให้ครูเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการเรียนและด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
   2. โรงเรียนควรน าผลการศึกษานี้ไปประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงานโครงการฯ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3. ควรน าผลการประเมินนี้ไปเผยแพร่กับห้องเรียนปกติ โรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคคลากรเกิดความตระหนักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
   4. ควรน าโครงการน้ีไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ และตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรปรับปรุงจุดด้อยและน าจุดเด่นของโครงการห้องเรียนพิเศษไปพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  2. ควรน าข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาถัดไป 
  3. โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ
จัดการความรู้ เป็นโครงการส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ควรให้
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
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NBUS141: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียน
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี 
THE PARTICIPATION OF ADMINISTRATOR, TEACHERS, AND SCHOOLS COMMITTEE 
ON THE BASIC EDUCATION ADMINISTRATION, PATHUMTHANI PROVINCE 
 
อมรรัตน์  ระวิชัย 1   พีระพงษ์  สิทธิอมร 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการ
บริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา จ านวน 186 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.876 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One Way ANOVA 
(F test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. การมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการบริหารโรงเรียน สังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. ความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน   
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การบริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 This survey research aimed to study the participation of teachers, administrator, and school 
committee in basic school administration, Pathumthani, classified by age, occupation, education level, 
and working experience. Samples were 186 teachers, administrators, and school committee. The tool 
used in the research was a 5-rating scale questionnaire with a reliability of 0.88. The data were analyzed 
by frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and F test. 
 The results showed that  
 1. The participation of teachers, administrators, and school committee in school administration 
of schools under the Office of Pathumthani province was at a high level.  
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 2. Age, occupation, education level, and working experience had no influence on their 
participation in school administration. 
  
Keyword: Participation, school administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่เจริญมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อไปพัฒนาประเทศ ประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษามานานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ดังกล่าวที่ ว่า มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน 
(จินตนา สุจจานันท์. 2556: 17) ส่วนพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตตโต. 2541: 93) กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคนผู้ที่มีการศึกษา น าเอาคุณสมบัติติดตัวเกิดจากการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตและพัฒนาออ
กมให้งอกงามเต็มที่ การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ออกมาเป็นความเจริญงอกงาม ทาง
พระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกได้ การฝึกฝนเป็นการศึกษาท าให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ แม้แต่
เทวดาพรหมยังเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้ความหมายของ
การศึกษา พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 2545) 
 การจัดการศึกษาของไทยในอดีตจัดกันที่วัง  วัด และบ้าน ผู้มีฐานะดีจะส่งลูกไปเรียนเกี่ยวกับภาษา 
วรรณคดี ประเพณี การทหาร การปกครองที่วัง การศึกษาที่วัด พ่อแม่จะส่งลูกชายไปเรียนช่าง อ่านเขียนและศาสนา 
และสุดท้ายการศึกษาที่บ้านจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมารยาทและอาชีพ เช่น ช่างไม้ และการเพาะปลูกท าการ
เกษตรกรรม การจัดการศึกษาของไทยที่เป็นระบบโรงเรียนเริ่มจัดในปลายรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เพื่อเปิดรับ
วัฒนธรรมตะวันตก วัตถุประสงค์ของการศึกษาในสมัยนั้นมีอยู่ 4 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อการรวมชาติ 
2) การจัดการศึกษาเพื่อผลิตคนเข้ารับราชการ 3) การจัดการศึกษาเพื่อคุณประโยชน์ท่ัวไป และ 4) การจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงจัดการศึกษาให้เป็นระบบโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสส่งบุตรหลานไปเรียน
ได้มากขึ้น โดยมุ่งฝึกหัดเล่าเรียนเพื่อจะให้รู้หนังสือ รู้จักคิดเลข และรู้ขนบธรรมเนียมราชการ พระองค์ได้ทรงกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวง เมื่อ พ.ศ. 2414 ครั้งถึง พ.ศ. 2418 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระสงค์สอน
หนังสือไทยในพระอารมหลวงทุกอาราม และทรงประกาศตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นในปี พ.ศ. 2428 
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2464 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา คือ การศึกษาภาคบังคับ 
เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือตามควรแก่อัตภาพ เพื่อยกภูมิรู้ของชาติให้สูงขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ 
 ในปี พ.ศ. 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ประกาศหลักการศึกษา (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2553: 33-37) ว่า 
ในหลักการศึกษา รัฐบาลนี้มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้การศึกษาแก่พลเมืองทั่วไปอย่างเต็มที่ให้ได้รับการอบรม
ในระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญให้ได้รับการศึกษาทางธรรมชาติ ทางการงานและทางการสมาคม ฝึกฝนให้
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รอบรู้ มีสติปัญญา ความคิด รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลโดยตนเอง มีจรรยาประกอบด้วยก าลังกายและก าลังใจเป็นอันดี
กับทั้งไม่ให้ละทิ้งเสียซึ่งจริยศึกษาแห่งชาติ ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย มุ่งประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพ มีอนามัยและศีลธรรมอันดีงาม 
 นอกจากนี้ยังระบุความมุ่งหมายของการศึกษาว่า “ให้พลเมืองทุกคนไม่เลือกเพศ ชาติ ศาสนา ได้รับ
การศึกษาพอเหมาะแก่อัตภาพของตน คือพอสมควรแก่ภูมิปัญญาและทุนทรัพย์เพื่อทุกคนได้เป็นประโยชน์แก่
บ้านเมืองในทางอาชีพซึ่งตนเกิดมาส าหรับกระท า” ในปี พ.ศ. 2476 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้กล่าวเกี่ยวกับ
การศึกษาว่ารัฐบาลนี้ได้หาวิถีทางที่ดีซึ่งจะน า ไปสู่จุดหมายให้พลเมืองรู้จักระบอบการปกครองตามแบบ
ประชาธิปไตย ให้ได้มีความเป็นอยู่เหมาะแก่สมัยรัฐธรรมนูญ...ในการฝึกฝนให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีนั้นจะต้อง
ฝึกฝนทางกาย จรรยาและใจรวมกันไปและให้ผู้ได้รับการศึกษาแล้วได้ด าเนินการอาชีพ ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญได้ดี..ให้พสกนิกรชาวสยามได้รับการศึกษาทั้ง 3 ส่วน พุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา พอเหมาะแก่
อัตภาพของตน...อบรมให้ทุกคนรู้จักใช้สมองและสองมือ 
 อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง 
ควรน ากระบวนการของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 กล่าวว่า ควรมีส่วนร่วมไว้ทุก
ฝ่ายในมาตรา 58 ได้บัญญัติการมีส่วนร่วมว่าบุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหน้าที่ของรัฐที่จัด
การศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งนี้โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องช่วยสถานศึ กษาในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ แต่สภาพการจัดการบริหารตามบทบาทหน้าที่ของครู
และผู้บริหารพบว่ายังมีปัญหาหลายด้านเช่น ขาดการประชาสัมพันธ์กับชุชนผู้ปกครอง ขาดการประสานด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ชุมชนและผู้ปกครองยังขาดการร่วมคิด ท ากระท า ร่วมปฏิบัติ และ
ร่วมประเมินจนท าให้ชุมชน ผู้ปกครองมีสภาพที่ต่างคนต่างอยู่ไม่เข้าใจในแผนงานโรงเรียน ไม่ร่วมมือบรรยากาศ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองไม่มีมิตรภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและกรรมการสถานศึกษาในการบริหารการจัด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึงความร่วมมือระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนโดยมีส่วนร่วมการตัดสิน
ในใจ การปฏิบัติการรับผลประโยชน์ ประประเมินผลในการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านการบริหารท่ัวไป 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ท าหน้าที่สาย
บังคับบัญชาตามกฎหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ท าหน้าที่บริหารด้านงบประมาณบริหารด้าน 
วิชาการ บริหารบุคลากร และบริหารงานท่ัวไป 
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 คร ูหมายถึง ครูท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งและอัตราจ้างในปี พ.ศ. 2559 ตามระเบียบว่าด้วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท าหน้าที่ตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู ตามกฎหมาย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 
 กรรมการสถานศึกษา หมายถึง กรรมการที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา ปี 2559 ตามหน้าที่
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาปี 2559 ตามหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา 
มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการงบประมาณกิจกรรมในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2546 
 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนท่ีตามระเบียบของสถานศกึษาวา่ดว้ย การจัดการศึกษาที่มีระบบชั้น
เรียนแบ่งเป็นช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ป.3–4 ช่วงชั้นที่ 3 ม. 1–3 ช่วงชั้นที่ 4 ม. 4–6 ตามการจัดระบบชั้นของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง เป็นการจัดการศึกษาตั้งแต่ให้อ่านออกเขียนได้ จนไป สู่การจัด
การศึกษาก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้หลากหลายมีคุณภาพสังคมและชุมชนต้องการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 
 จังหวัดปทุมธานี หมายถึง จังหวัดที่ตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยมีอาณาเขตติดกับจังหวัด นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร นครนายก และจังหวัดสระบุร ี
 สภาพการวัดการจัดการศึกษา หมายถึง การแสดงหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้บริหาร
ขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามขอบข่ายงานทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานท่ัวไป 
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานในเรื่องของหลักสูตร การผลิตส่ือ การจัด
บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา
สู่ชุมชน การประสานงานด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การนิเทศการศึกษา การจัดท าข้อมูลพื้นฐานเด็ก ในเขต
บริการ การจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กด้อยโอกาสและการส่งเสริม วางแผนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  หมายถึงการบริหารงานในเรื่องการให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผล การใช้งบประมาณ การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การท าข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึงการบริหารงานในเรื่องส่งเสริมปลูกจิตส านึกการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา การส ารวจความต้องการของสถานศึกษาการวางแผนพัฒนาบุคลากร การติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม การให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สืบสารจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึงการบริหารงานในเรื่องการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการส่งเสริความเข้มแข็ง การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น การส่งเสริมการออกก าลังกาย การดูแลอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ การจัดท าข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ การให้ความ
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เหน็ชอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ การประเมินผลโครงการ การช่วยเหลือเด็กขาแคลนและด้อยโอกาส หรือมี
ความสามารถพิเศษให้เรียนจบหลักสูตร  
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ใน
การวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษา หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 
 การจัดการศึกษา หมายถึง การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีพฤติกรรมเข้าร่วม
กระท าหรือปฏิบัติในการร่วมมือ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ในการบริหาร 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป โดยเน้นจุดการมีส่วนร่วมตามแนวของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1977: 7-20) มีร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ชใ้นการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา สังกัด
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 56 โรงเรียน ผู้บริหารจ านวน 56 คน ครู 56 คน กรรมการสถานศึกษาจ านวน 
224 คน รวมจ านวน 336 คน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 608-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 186 คน 
 
 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. อาชีพ  
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์การท างาน 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธาน ี
1. ด้านวชิาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  
   ตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 
  2. ตัวแปรตาม  
   ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและกรรมการสถานศึกษาในกา
บริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้าน
การบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารท่ัวไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ  
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2. น าความรู้ที่ได้จาก 1 มาสร้างแบบสอบถาม  
  3. น าแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข  
  4. น าแบบสอบถามจาก 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน ามาหา ค่า IOC ได้ค่า = 0.92 
  5. น าแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
  6. น าแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร 

-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า = 0.88 
  7. น าแบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบผลสรุปดังนี ้
  1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 36–45 ปี มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 52.43 อายุ 26–
35 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 44.86 และอายุเกิน 50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 อาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 44.86 ครู จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 และรับจ้างทั่วไปจ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.89 ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ปริญญาตรี
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จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 และประสบการณ์การ
ท างาน ต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 ประสบการณ์ 30–35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.56 ประสบการณ์ 36–45 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และ 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 
  2. การมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของชุมชน มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ( = 4.43) ส่วนด้านโรงเรียนได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

โรงเรียน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( = 4.10) 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้บริหารกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 
อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญดังนี้ 
 การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นส าคัญที่น ามา อภิปรายผลการศึกษาดังนี้   
  1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาโรงเรียน  สังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรยีน เพราะการบรหิารโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลต่างๆ ร่วมกัน เพื่อจัดบริการทางการศึกษา
แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกในสังคม โดยมุ่งหวังให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมและ
ประเทศชาติ ต้องการและอาจเป็นเพราะว่าการที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับการบริหารโรงเรียนนั้น มีส่วนช่วยในการ  
จัดการเรียนรู้และการบริหารโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาให้นักเรียนมี ความรู้และยังมีส่วน
ช่วยทา ให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของปัทมา ชุ่มชัยพฤกษ์ (2556: 88-93) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวนาสวรรค์ ช่างเกวียน (2552: 78-82) ที่ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอด่านขุนทด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า การมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิกุล พรมโสภา (2551: 78-82) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า การมี
ส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพันธ์ พลเดช (2550: 66-69) ที่ศึกษาการมี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธานี พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่งผลผู้วิจัยน ามาอภิปรายตามล าดับดังนี้  
   2.1 ด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเสนอแนะการ  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดหาและสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียน การสอนที่ทันสมัยให้
ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าบรรยากาศการสร้างส่ิงแวดล้อม ที่ดีให้สถานศึกษาและมีส่วนร่วมใน
การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ส าหรับนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก อนันต์ (2556: 90-94) ที่ศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปล้ืมพร ประไพพงษ์ (2556: 95-99) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   2.2 ด้านงบประมาณ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ทั้งนั้นอาจเป็น
เพราะว่าคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาณตามความต้องการ
ของสถานศึกษาก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษาและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการ ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา และการจัดท างบประมาณของสถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของณัฐพงษ์  กิติทรัพย์กาญจนา (2551: 66-70) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วม 
ด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพันธ์ พลเดช (2550: 66-69) ที่ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารงบประมาณควรมี
การระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
   2.3 การบริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยของ
บุคลากร ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและส่งเสริม การปลูกจิตส านึกการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกุล พรมโสภา (2551: 78-82) ทีศ่ึกษาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต 
3 พบว่า การมีส่วนร่วมด้านงานบุคคลอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์  ไวยารัตน์ (2554: 79-
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84) ที่ศึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 และ 8 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 2 พบว่า มีส่วนร่วมด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
   2.4 การบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนเข้าร่วมประชุมวางแผน รับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้และรับข่าวสารจากทางโรงเรียนเพื่อประสานกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ให้ความเห็นชอบแผนการจัด
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนของสถานศึกษาและร่วมจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มรื่น น่าอยู่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของดิเรก อนนัต์ (2556: 90-94) ทีศ่ึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านบริหารทั่วไปอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ ไวยารัตน์ (2554: 79-84) ทีศ่ึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคน
ชัย 5 และ 8 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านบริหารท่ัวไป อยู่ในระดับมาก  
  3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา  
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านวิชาการการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนได้  เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการจัดท า 
งบประมาณของสถานศึกษาให้ค าแนะน าการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  จัดหาและสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียน การสอนที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพ บุตรโพธ์ (2554: 93-94) ทีท่ าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องงานวิจัยของวนาสวรรค์ ช่างเกวียน 
(2552: 78-82) ทีศ่ึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในอ าเภอดา่นขุนทด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านบริหารงานงบประมาณ 
และด้านบริหารงานทั่วไปแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 12 โรงเรียนขนาดเล็กคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ ่ส่วนด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลและ
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 ด้านวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้  ข้อเสนอแนะ
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2 ด้านงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน  ร่วม
จัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาโดยระดมจากภาคเอกชนและร่วมรักษาความปลอดภัย  เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของทางราชการของสถานศึกษา  
  1.3 การบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี ส่วน
ร่วมในการให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมวางแผนอัตราก าลังและก าหนด ต าแหน่งของบุคลากร  
  1.4 การบริหารทั่วไปผู้บู้ริหารสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน  ร่วมให้
ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษาชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนา ที่
สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น และร่วมในการพัฒนาดูแลอาคารสถานท่ีและ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน  การ
บริหารโรงเรียน เพื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อการจัดการศึกษา  ของโรงเรียน
โดยตรง  
  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ  บริหารทั่วไป เป็นราย
ด้านโดยเฉพาะศึกษาวิจัยชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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NBUS142: การบริหารวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนอนุบาล องค์การ
บริหารต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF ADMINISTRATOR AS PERCEIVED BY 
TEACHERS IN THE KINDERGARTEN SCHOOL, KHONGSAM ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION, PATUMTANI PROVINCE 
 
เปรมฤทัย  บุญอุด 1   พีระพงษ์  สิทธิอมร 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู
ปฏิบัติการสอน สังกัดอนุบาลต าบลคลองสาม คลองส่ี และเทศบาลท่าโขลง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 86 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.856 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาล สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
 2. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาด
สถานศึกษา ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาล 
 
Abstract 
 This survey research aimed to study and compare the teachers’ opinions towards the 
administrators’ academic administration of Kindergarten schools, Klong Sam Sub-district Administrative 
Organization. Klong Luang District, Pathumthani Province, classified by status, education, working 
experience, and school size. The research samples included 86 administrators and teachers in 
Kindergarten in Khlong Sam, Klong 4, and Taklong Municipality in 2016 academic year, by simple 
random sampling. The tools used in the research was a 5-rating scale questionnaire with a reliability of 
0.856. Data were analyzed using percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and F test. 
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 The results showed that  
  1. The school academic administration of Kindergarten schools under the Klong Sam 
Sub-district Administrative Organization, Pathumthani province as perceived by the school administrators 
and teachers was at a high level.  
  2. Status, educational level, working experience, and size of school had no influence on 
the opinion on the school academic administration. 
 
Keywords: Academic Administration, Kindergarten school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โรงเรียนซึ่งเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จึงต้องพัฒนาองค์กรให้พร้อมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แต่ปัจจุบันพบว่าการจัดการศึกษาทุกระดับประสบปัญหาส าคัญ
คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรมีเนื้อหาสาระแน่นเกินไป และใช้เหมือนกันหมดโดยไม่
ค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนยังยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน เน้นการ
ท่องจ ามากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือประสบการณ์จริง หนังสือ
เรียนเป็นเพียงแบบฝึกหัดที่มีค าตอบเดียวแทนที่จะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ครูผู้สอนยั งยึดติดกับวัฒนธรรมการ
สอนแบบเดิมๆ ทั้งที่หลักสูตรปัจจุบันเน้นการคิดวิเคราะห์ แต่วิธีสอนยังไม่สอนให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ผู้บริหาร
สถานศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงาน ท าให้ขาดทักษะในการบริหารและการจัดการด้านการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 10) 
 อย่างไรก็ตามนโยบายการกระจายอ านาจการศึกษาของรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผู้น าองค์กรคือผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบตามภารกิจ และมีอิสระในการบริหารจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่จะส่ังการ
อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ดังนั้นการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นส่ิงส าคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายได้เพราะการบริหารงานวิชาการ เป็น
เครื่องมือส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและจะเห็นได้ว่างานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน 
เป็นชีวิตจิตใจของสถาบันเดียวกัน ส่วนงานด้านอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่น
เท่านั้น สอดคล้องกับผลวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของสกุล  หมื่นสุข  ที่
พบว่าผู้บริหารยังให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการไม่มากนักและยังมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน
วิชาการในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้ ปัญหาเหล่านี้ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาได้
ด าเนินการแก้ไขย่อมจะท าให้คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น ที่กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของงานบริหารศกึษาไม่
ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ 
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของงาน
วิชาการในสถานศึกษาและจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้อง
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ทางตรงหรือทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะงานน้ัน ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี (วราภรณ์ จินดาพล. 2550: 10) 
 อย่างไรก็ตาม ทางด้านพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เล้ียงดูเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามหลัก
วิทยาการพัฒนาการทุกด้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0-5 ปี ต้องสามารถเล้ียงดู 
จัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเดก็ให้เป็นตามศกัยภาพ จากสภาพความจริงที่ปรากฏพบเดก็
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (เด็กปฐมวัย) เป็นช่วยอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีลูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เพราะเป็นวัยที่เด็กพัฒนาทุกด้าน
ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาอย่างรวดเร็วที่สุด และพัฒนาได้สูงสุดโดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ประสบการณ์ที่มีคุณภาพในช่วงนี้เปรียบเสมือนเสาเข็มแห่งชีวิตที่จะมีผลต่อบุคลิกภาพ การเรียนรู้และ
ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต 
 การพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่
ละคนนั้น โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ของเด็ก 
รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กในโรงเรียนทั้งระบบ
จึงจะเกิดผลดี ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โรงเรียนถือว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สองรองจากครอบครัวที่ท าหน้าที่ส าคัญในการ
ช่วยพัฒนาเด็กต่อจากพัฒนาการพื้นฐานที่ได้รับการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว ยิ่งเด็กมีการพัฒนาทุกด้านสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นเท่าไรยิ่งเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากขึ้นเท่านั้นในส่วนของกลยุทธ์ของครูในการพัฒนาคุณภาพคนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่ต้องการให้สังคมเข้มแข็ง และมีดุลยภาพในด้านการเรียนรู้ นับว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็ก (คณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2545ง) ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตรู้เท่าทันโลกเพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลง สามารถส่ังสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมนั้น ครูจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน จากการเป็นผู้บอก ผู้ให้ความรู้มา
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator Teacher) ด้วยการสอนให้เด็กได้คิด ได้สังเกต ได้สัมผัส ได้
ทดลอง ได้ปฏิบัติจริง ได้กระท าด้วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 

1217



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้าน
วิชาการโดยเป็นกระบวนการโดยเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไป
ตามจุดหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้แบ่งขอบข่ายออกเป็น 6 ด้าน  คือ (1) 
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (2) การจัดการการเรียนการสอน (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (4) การนิเทศ
ภายใน (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา และ (6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร หมายถึง การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  2.2 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การด าเนินงานก ากับดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
  2.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแล ให้ครูผู้สอน
สามารถน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  2.4 การนิเทศภายใน หมายถึง การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะและร่วมมือกับครูเพื่อปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
  2.5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนและ
การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.6 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้ระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและจาก
หน่วยงานภายนอก 
 3. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกด้านความรู้สึกต่อส่ิงที่พบเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 4. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในกรณีต าแหน่งว่างและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการ ในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 6. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ในโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 7. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดการศึกษา รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่ง
ออกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทสามัญ และประเภทอาชีวศึกษา 
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 8. โรงเรียนระดับปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับปฐมวัย จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าโขล่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน และครูผู้สอนจ านวน 107 คน รวม
ทั้งสิ้น 110 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 โดย

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 
1. ต าแหน่งหนา้ที ่

1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 
1.2 ครูผู้สอน 

2. ระดับการศกึษา 
2.1 ปริญญาตร ี
2.2 สูงกว่าปริญญาตร ี

3. ประสบการณ์ในการท างาน 
3.1 ต่ ากวา่ 5 ปี 
3.2 ต่ ากวา่ 5-10 ปี 
3.3 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นปี 
 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรยีนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวดัปทุมธานี ในขอบขา่ยงาน 6 ด้าน ได้แก่ 
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสตูร 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
4. การนิเทศภายใน 
5. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. การประสานความร่วมมือกับสถานศกึษาอื่น 
8. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
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ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 701) ได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน
จ านวน 3 คน และครูผู้สอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ  
    ตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่ง
หน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
   2. ตัวแปรตาม  
    ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลอสาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในขอบข่ายงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการ
สอน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4) การนิเทศภายใน 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 7) การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น และ 8) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ  
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2. น าความรู้ที่ได้จาก 1 มาสร้างแบบสอบถาม  
  3. น าแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข  
  4. น าแบบสอบถามจาก 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน ามาหา ค่า IOC ได้ค่า = 0.90 
  5. น าแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
  6. น าแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร 

-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า = 0.86 
  7. น าแบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงแก้ไข และนา ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
จังหวัดปทุมธานี สรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
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  1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครูจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 82.55 ผู้บริหารจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 90.69 สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ประสบการณ์ 5-10 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 81.39 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.62 ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 และขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็กจ านวน 70 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.39 ขนาดกลางจ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.62 และขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 6.97 
  2. ครูและผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) พิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ผู้บริหารส ารวจความต้องการของครูในการใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.46) พิจารณาด้านค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ ด้านผู้บริหารประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแนะแนว

ให้แก่ผู้เรียน ( = 4.01) 
  3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยผู้วิจัยน าประเด็นส าคัญทั้ง 8 ด้านในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม แยกอภิปรายที่ส าคัญแต่ละด้านดังนี้ 
  1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมากจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการบริหารงานวิชาการ ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มไม่แตกต่างกัน เพราะ
กฎหมายการศึกษามุ่งเน้นให้ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาทั้ง
วิชาการ โดยเฉพาะการก าหนดหลักสูตร แกนกลางที่สาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับชุมชนและสังคม
ท้องถิ่น เป็นหัวใจการพัฒนาการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2550: 469-470) 
  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากมาย เกิดความรู้ใหม่
ทางการสอนหลายรูปแบบ มีแนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ ปลุกเร้า ความคิดของมนุษย์สร้างสรรค์ความเก่ง ความดี 
ความงามให้แก่มนุษย์ มีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ก้าวร้าว เบี่ยงเบน มีวิธีเสริมศักยภาพของคนให้คิดเร็ว คิดถูก ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ งานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
ยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับครูผู้สอน ผู้บริหารกับครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจหลักสูตรร่วมกัน
ซึ่งจะน ามาสู่ความเข้าใจในเป้าหมายที่เหมือนกัน หลักการเลือกวิธีการสอนวิชาการต่างๆ ที่จัดสอนในสถานศึกษา
โดยทั่วไปมีจุดประสงค์หลายข้อ มีเนื้อหาสาระหลายเรื่องจึงจ าเป็นจะต้องเลือก 
   การจัดการเรียนการสอน มีแนวการด าเนินงาน 
    1. รวบรวม วิเคราะห์ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การให้ผู้เรียนได้
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สร้างความรู้ความเขา้ใจจากการสอบถามจากการอ่าน หรือจากการค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อน ามาสรุปเป็นความรู้และความเข้าใจของตนเอง สร้างเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ติดตัวไป
ตลอดเวลาในขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านค่านิยมควบคู่ไปด้วย 
    2. มีการจัดเตรียมการ การจัดหาส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดถึงการเตรียมการในเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้
พร้อมรวมถึงการส ารวจการจัดหาส่ิงที่ขาดแคลนต่อไป 
    3. การก าหนดวิธีประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชาและตาม
แนวคิดในปัจจุบัน ต้องมีการประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าทดลองปฏิบัติในส่ิงต่างๆ ประเมินจากผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลไม่สามารถประเมิน โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันได้ ประกอบกับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้แล้ว การประเมินจึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ ด้วย ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญา พงษ์ชัย และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
    ปัญหาการบริหารงานวิชาการค่าเฉล่ียระดับปัญหาสูงสุด คือ ด้านส่ือการเรียนการสอน 
เพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณที่จะน ามาพัฒนา เพราะงบประมาณได้จากจ านวนรายหัวข้อของนักเรียน 
ท าให้การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
  3. ด้านการประเมินผลการศึกษา 
   ด้านการประเมินผลมีความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ เพราะ ด้านการวัดผลประเมินผล 
การวัดผล ประเมินผลการเรียน เป็นองค์ประกอบส าคัญของงานวิชาการอีกอย่างหน่ึง การวัดผล ประเมินผลเรียนเป็น
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าบรรลุ การวัดผล (Measurement) เป็นการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการเรียนรู้กับมาตรฐานที่ยึดอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม คือ จะแสดงผลของการวัดออกมา
เป็นตัวเลขเพื่อแสดงว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใดจากที่เรียนไปแล้ว และอาจจะบอกได้หลังจากการสอบว่า
นักเรียนได้คะแนน (จากการวัด) เท่าไร โดยน าผลลัพธ์ที่นักเรียนท าได้กับค าตอบที่ครูเตรียมไว้ว่าเป็นค าตอบที่ถูกไป
เปรียบเทียบ ส่วนการประเมิน (Evaluation) เป็นการก าหนดค่าหรือราคาจากคะแนนที่ได้จกการวัดผล เช่น เก่งหรือไม่
เก่ง ดีหรือไม่ดี  
  4. ด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนามาก
พอท่ีจะน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ดังนี้  
   จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการบริหารงานวิชาการวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ เนื่องจากงานวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความจริงของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบท่ีวงการ
วิชาชีพชั้นสูงใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพของกลุ่มตนการวิจัยในระดับสถานศึกษา จึงเป็นการมุ่งเน้น
เกี่ยวกับการแสวงหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การแสวงหาสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ 
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  5. ด้านพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
   นอกจากนี้บทบาทผู้บริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีลักษณะดังนี้ มี
สภาวการณ์เป็นผู้น าที่มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดขึ้นในสถานศึกษามี
การก าหนดทิศทางและนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ชัดเจน มีการก าหนดขั้นตอนการ
ท างาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติการให้ทันสมัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กรและประสานงานกับทุกส่วน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรมีการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบิร์ก (Burke. 1997: 784-A) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวโน้มกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในเกรด 12 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของรัฐนิวเจอร์ซี่ พบว่า การพัฒนาเพื่อ
บริหารวิชาการตามโปรแกรมท าให้นักเรียนพอใจและพฤติกรรมที่ดีส าหรับนักเรียน 
  6. ด้านการนิเทศภายใน 
   เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ
ในการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาร่วมกันทุกคนจึงต้องร่วมกันคิดร่วมกันท า เพื่อให้สถานศึกษาพึ่งตนเอง
ได้ทางวิชาการแต่ละคนเป็น ผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละด้าน 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความยืดหยุ่น มีความยุติธรรม มีความรู้ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เป็นการเตรียมการ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ร่วมแก้ปัญหาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ โดยเฉพาะงานวิชาการควรปรับปรุงให้เกิด
การเรียนรู้ให้บรรลุตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  7. ด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวนโยบายกระจายอ านาจในการด าเนินการลงสู่
สถาบันการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น บนหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพลักษณะและคุณสมบัติ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งนี้ กลไกที่จะช่วยขับเคล่ือนให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคือ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” อันถือเป็นภาระงานที่ส าคัญของโรงเรียนที่
จะต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ท่ีให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
(ชรินทร์ มั่งคั่ง. 2550) 
  8. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   บุคคลภายนอก (outsiders) ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชน การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นได้โดยยาก 
ถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมหรือร่วมมือ ความพยายามในการเปล่ียนแปลงโดยมากมักจะเริ่ มต้นที่โรงเรียน
และส้ินสุดที่โรงเรียน โดยมีครูและผู้บริหารเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่สมาชิกอื่นๆ ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง แม้บางครั้งจะอาศัยความคิดของบุคคลภายนอกบ้าง แต่ก็จะด าเนินการตามที่บุคคลภายในปรารถนา 
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การเปล่ียนแปลงจะไม่ส าเร็จถ้าบุคคลภายนอกไม่เข้าคุณค่าของการเปล่ียนแปลง เหตุผลของการเปล่ียนแปลง และ
เป้าหมาย ของการเปล่ียนแปลงการปรับสัมพันธภาพของอ านาจ 
   ความส าเร็จของการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับสมดุลของอ านาจระหว่างบุคคลภายใน กับ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ควร
จะเป็นเพียงผู้เดียวที่บอกว่าอะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดส าหรับการศึกษาของนักเรียน บุคคลภายนอกควรจะมีส่วนร่วมใน
อ านาจจะบอกว่าอะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดส าหรับการศึกษาของบุตรหลานของเขา การปรับสัมพันธภาพของอ านาจระหว่าง
บุคคลภายในกับบุคคลภายนอกให้มีความสมดุลจะช่วยส่งเสริมให้การเปล่ียนแปลงมีความเข้าใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการท างานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี ้
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อบุคลากรในโรงเรียนสามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องอย่าง
เปิดเผย และข้อบุคลากรในโรงเรียนกล่าวชมเชยจุดเด่นของกันและกันอย่างจริงใจ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีความไว้วางใจกัน เชื่อมั่นต่อกันโดยการจัดห้องพักผ่อนไว้ให้
บุคลากรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยปรึกษาหารือในช่วงเวลาที่ว่างหรือจัดพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยเคยได้กันอย่างเปิดเผยและจริงจัง เพื่อให้เกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนัก และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ความส าคญัต่อเป้าหมายของ
โรงเรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดท าระบบสาสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน มีการทบทวนประเมินผลและปรับปรุงขั้นตอนการท างานร่วมกัน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ท างาน เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามัคคีผูกพันกัน ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ อย่างชัดเจน
ทั่วถึง อย่างชัดเจนทั่วถึง เพื่อให้เกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. ผู้บริหารควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาบุคลากรในเรื่องการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมไปปรับปรุง
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่างพื้นที่ 
  2. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
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  3. ควรศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  4. ควรศึกษาการพัฒนาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  5. ควรศึกษาด้านการบริหารวิชาการให้ครอบคลุมทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทุกพื้นที่ 
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NBUS143: การบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE IN SCHOOLS: A 
STUDY OF KINDERGARTEN IN KHLONG SAM TOMBON ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION, PATUMTANI PROVINCE 
 
พรรณี  ศิลาภัย 1   พีระพงษ์  สิทธิอมร 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครู ผู้ปกครองและบิดา-มารดา ในปีการศึกษา 2559 ของ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.876 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และ One-Way ANOVA (F test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. การบริหารการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พิจารณาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  2. ครู บิดา-มารดา และผู้ปกครอง ที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน 

 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงเรียนอนุบาล 
 
Abstract 
 This research aimed to study the educational quality assurance management of 
Kindergarten schools in khlong sam Sub-district Administrative Organization, Pathumthani, classified by 
age, occupation, education level, and working experience. The samples included 92 persons composed 
of teachers and parents of kindergartener, in the 2016 academic year. The 5-rating scale questionnaire 
with a reliability of 0.876 used as a tool for collecting data. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-Way ANOVA (F test). 
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 The research results were as follows: 
  1. The teachers and parents of kindergartener had their opinion on the educational quality 
assurance management of the Kindergarten schools in khlong sam Sub-district Administrative 
Organization, Pathumthani at a “high” level. 
  2. Age had influence on their opinion concerning the educational quality assurance 
management of the Kindergarten schools, but occupation, education level, working experience had not.  
 
Keyword: Management, Educational quality assurance, Kindergarten school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกของระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เต็มไปด้วยเรื่องของการแข่งขัน เราต้องมีความเข้าใจในประเด็นปัญหา
พื้นฐาน 2 ประการ คือ ประการแรก จะต้องรู้ว่า ก าลังท าอะไรอยู่ในโลกของการแข่งขันและในการแข่งขันนั้นย่อมมี “ผู้
แพ”้ และ “ผู้ชนะ” ซึ่งหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้นเราจะต้องรู้ตัวเราเองและรู้จักคู่แข่งขัน หรือเรียกง่ายๆ ว่ารู้เขารู้เรานั่นเอง 
ประการที่สอง ถ้าเราต้องการเป็น “ผู้ชนะ” ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาวิธีการให้องค์กรประสบความส าเร็จ เป็นผู้
ชนะ และน าความรู้นั้นมาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเกือบร้อยละ 90 ขององค์กรที่มีชื่อเสียงชั้นน าของ
โลกต่างล้วนเป็นองค์กรตะวันตก และของญี่ปุ่นท้ังส้ิน ดังนั้นการท่ีองค์กร หรือหน่วยงานในประเทศไทยต้องไปแข่งขัน
กับเขาด้วยตามกระแสโลกาภิวัตน์ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา ความคิด เรียนรู้ความคิด ของการบริหารงานในโลก
ตะวันตก องค์รวม อย่างเป็นระบบแล้วน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสูงสุด 
1 ในด้านการจัดการศึกษาก็ไม่มีเว้น มีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศกึษาและผู้บริหารสถานศึกษามอือาชพี จึง
ท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ 
 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนทั้งนี้ 
เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้จลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นส่ิงที่
ส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนัก และด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกัน
คุณภาพจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึง
ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานการประจ าปี
เสนอต่อ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 40) หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (ก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 48) นอกจากนี้ เพื่อให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงได้มี
การประกาศกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวง
ฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ซึ่งได้มีการน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้วแล้วในเล่ม 127 ตอนที่ 23ก วันที่ 
2 เมษายน 2553 ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกัน
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คุณภาพทั้งภายในและภายนอกในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในโดยส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มี
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภายใน และ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารจัดการการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการที่ส านักบริการการศึกษามี
การด าเนินการตามทิศทางที่ก าหนดในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร จนท าให้เกิดหลักประกันหรือมั่นใจได้ว่าผลผลิตของการบริการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึง
ปรารถนา 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตามตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารการจัดการและการด าเนินกิจกรรม
ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการทางการศึกษา ว่าการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์การพิจารณาลักษณะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 8 ขั้นตอนคือ 1) แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4) การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงานประจ าปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ดูแลเด็กนักเรียนตามความรับผิดชอบเล้ียงดูด้านการพัฒนาต่างๆ ของเด็กซึ่งเด็ก
อยู่ในความดูแลในครอบครัวที่มีบิดา มารดา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน  
 ครู หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ปฏิบัติการสอนใน
ปีการศึกษา 2558–2559 ได้รับหมวดเงินเดือนในตามข้อก าหนดของระเบียบว่าด้วยงบประมาณของบุคลากรตาม
สิทธิด้านคุณวุฒิตามข้อก าหนดของโรงเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลองค์กรบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นผู้ปกครองในปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลองค์กรบริหารส่วนต าบลคลองสาม
จังหวัดปทุมธานี โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 701) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 92 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
   

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 

 

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธาน ี
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
3. จัดระบบบริหารสารสนเทศ 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดใหม้ีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีมุง่ประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 
8. จัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่งหน้าที่ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
  2. ตัวแปรตาม  
   ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลอสาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในขอบข่ายงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการ
สอน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4) การนิเทศภายใน 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 7) การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น และ 8) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ  
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2. น าความรู้ที่ได้จาก 1 มาสร้างแบบสอบถาม  
  3. น าแบบสอบถามจาก 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข  
  4. น าแบบสอบถามจาก 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน ามาหา ค่า IOC ได้ค่า = 0.92 
  5. น าแบบสอบถามจาก 4 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  6. น าแบบสอบถามจาก 5 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร 

- Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า = 0.88 
  7. น า แบบสอบถามที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงแก้ไข และนา ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศขายจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 และเพศหญิงจ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.47 อายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 อายุ 30-39 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.73 อายุ 20-29 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และอายุ 20 ปี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 
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สถานภาพผู้ตอบ บิดา-มารดา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 77.17 ผู้ปกครองจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และ
ครูจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
 การบริหารการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พิจารณาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศึกษา การบริหารจัดการการเรียนรู้ผลจุดเด่นจุดด้อย น ามาเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 
4.74) ส่วนด้านมีการแต่งตั้งคณะท างานรายงานประจ าปี โดยมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉล่ียต่ าสุด ( = 3.84) 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านครู บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลคลองสาม สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
อนุบาลคลองสาม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่ได้สร้างความพร้อมแก่
บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
หรืออาจเป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษายังขาดความสนใจ ขาดความตระหนักและคดิวา่การด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิฑูรย์ หนูขาว 
(2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน 
ปรากฏผลดังนี้ 
   1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 17-19) กล่าวว่าใน
การก าหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ บุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัย/แหล่งความรู้
ใกล้เคียง เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันในคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่ร่วมกันก าหนจึงมี
ความเต็มใจและยินดีที่จะผลักดัน สนับสนุน และท างานร่วมกับสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ในเวลา

1231



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

อันรวดเร็วและยั่งยืน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ (2556) ท่ีได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาว่าต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาการศกึษาที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดบัชาติหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งมาตรฐานด้านครู
ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน แบะท้องถิ่นนอกจากนี้อาจเป็นเพราะเมื่อจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาเสร็จแล้ว 
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบซึ่งสอดคล้องกับ วิฑูรย์  หนูขาว ( 2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนว
ทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาว่า ผู้บริหารควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ควรส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการแปรผลตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
   2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในกระบวนการ จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังขาดการร่วมคิดร่วมท าจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ซึ่งในทางปฏิบัติ
บุคลากรที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบจัดท าแผนได้ด าเนินการจัดท าโดยดูแบบอย่างจากโรงเรียนอื่น แล้วน ามาปรับใช้
เป็นของโรงเรียนของตนเองเมื่อมกีารน ามาใชจ่ริงปรากฏวา่การด าเนินงานของโรงเรียนไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาทีว่าง
ไว้ ดังนั้นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดท า
เป็นเพียงแต่เอกสารเล่มหนึ่งที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ และผลที่ตามมาคือบุคลากรในสถานศึกษาไม่ให้
ความส าคัญและขาดการจัดท าแผนในปีต่อๆ มา สอดคล้องกับ วิฑูรย์ หนูขาว (2550) ที่ศึกษาเรื่องปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้
เสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่า ผู้บริหารควรมีนโยบายและแผนงานให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน 
ควรมีการก าหนดกรอบ และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มาจากทุกส่วนของสังคมตามองค์ประกอบที่ก าหนด กับมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการฯกับบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการ การศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ช่วยวางแผนตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและการก าหนดนโยบายของโรงเรียน
ที่ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิฑูรย์ หนูขาว (2550) ที่
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการจัดระบบบริหารและสารสนเทศว่า ผู้บริหารควรจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีเอื้อต่อ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ควรมีระบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนชัดเจน 

   4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เห็น
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ความส าคัญและยอมรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งนี้เพราะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
ตั้งแต่แรกจึงไม่ได้มีการมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการท าให้ไม่ได้น าไปปฏิบัติด้วยอย่างเต็มที่ เป็นผลให้
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของวิฑูรย์ หนูขาว (2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่า 
ผู้บริหาร ควรมีการก ากับ และติดตามการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องผู้บริหารควร
มอบหมายงาน/ โครงการให้บุคลากรอย่างชัดเจน และเหมาะสม ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
   5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
ผลการวิจัยเป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินตนเองของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนอกจากนี้อาจเป็นเพราะทางสถานศึกษา
ขาดผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลที่ได้จากติดตามจึงไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตั้งแต่ต้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิฑูรย์ หนูขาว (2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาว่า ควรมีการก าหนดขอบข่ายการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจนควรน าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาไม่ได้จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ให้ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วิฑูรย์ หนูขาว (2550) เรื่องปัญหาด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาว่า ควรน าผลการวัดและ
ประเมินผลระดับโรงเรียน และระดับชาติมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่คุณภาพ 
   7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ไม่ชัดเจน และไม่ได้มีการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีท าให้บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิฑูรย์ หนูขาว 
(2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาว่า ควรจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ขาดทักษะในการแปลผลข้อมูลท่ีได้รับเพื่อมาจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา 
   8. ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าผลจากการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป จึงได้มีการติดตามก ากับดูแลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ไม่มีการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิฑูรย์ หนูขาว (2550) เรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เสนอแนวทางการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาว่า ควรมีการวางแผนการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายใน 
 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิฑูรย์ หนูขาว (2550)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบันตลอดจนจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเอื้อต่อการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 
  3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีมและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ก ากับและติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  4. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี การประชุมชี้แจง 
ตลอดจนมีการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ ความจ าเป็นของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และน าผลการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษามาเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  5. การจัดท าให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ควรให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
วัดและประเมินผลตลอดจน ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่หลากหลาย 
  6. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรก าหนดให้มีผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนในการจัดท ารายงานและก าหนดรูปแบบการรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อมาร่วมด าเนินการใน
ส่วนของการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลและน าเสนอข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบ
ปี แล้วน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาใหม่ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรวิจัยด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต่ ากว่า
ด้านอื่น ดังนั้นจึงควรวิจัยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ ในพื้นที่ต่างกัน 
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  2. ควรวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในขั้นตอนสถานศึกษามีการวิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลการนิเทศ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าข้ออื่นๆ ดังนั้นควรวิจัยแนวทางการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนในพื้นท่ีอื่นๆ  
  3. ควรมีการวิจัยสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
ภายในและภายนอกซึ่งประสบความส าเร็จสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
  4. ควรวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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NBUS144: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY AND ORGANIZATIONAL IMAG OF SURATTHANI 
AIRPORT 
 
ชนัญชิดา  ศรีสุดา * 
* คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ภาพลักษณ์ 
 
Abstract 
 Relationship between service quality and organizational image of Suratthani Airport. The 
objective was to study the quality of service, the image and the relationship between service quality and 
organizational image Suratthani Airport. The Data were collected from 400 Suratthani Airport passengers. 
The tools used in this study was a questionnaire with the variability of 0.96. The statistics consisting of 
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and correlation analysis Spearman Correlation 
Coefficient were applied to analyze the collected data. 
 
Keywords: service quality, organizational image 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีบทบาทและได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของการขนส่งทางอากาศที่มีความรวดเร็วสะดวก และปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งในรูปแบบอื่นๆ มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศรวม
ตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีถือเป็นประตูด่านส าคัญที่จะต้องให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจที่เดินทางติดต่อธุรกิจ บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉะนั้นเพื่อให้งานบริการที่ท่าอากาศ
ยานสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โปร่งใสและเป็นธรรมไม่
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เอาเปรียบผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีที่เกินความคาดหมายและคาดหวัง ท าให้ผู้ใช้บริการ
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง และเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างเนื่องจากความพึงพอใจจากการใช้บริการใน
ด้านการรับรู้ด้านบริการต่างๆ จากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเพื่อสู่ความเป็นเลิศทุกๆ ด้าน ในท่าอากาศยาน 
สุราษฎร์ธานี 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ  ซึ่งน่าจะมีความ 
สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี การที่ท่าอากาศยานมีระดับคุณภาพการบริการที่ดีน่าจะมีการ
ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการดีไปด้วย โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในดา้นการให้บริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผู้ใช้บริการมากที่สุดและยัง
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกว่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
มาตรฐานหรือเกณฑ์นั้น อาจเกิดจากเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่บริษัทผู้ให้บริการมีกับผู้ใช้บริการหรืออาจเกิดจาก
มาตรฐานของส่วนบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ที่ตนเคยได้รับได้ยินหรือความต้องการของแต่ละบุคคลประกอบด้วย 
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านการอ านวยความสะดวก ด้านบริการของสายการบิน  และด้านบริการของผู้ประกอบการ
ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง การบริการของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก รวมถึงบุคลากรและเครื่องมือส่ือสาร 
 ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ที่จะสามารถ
ให้บริการตามที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้กับผู้โดยสารอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง ความเต็มใจในการช่วยเหลือและให้บริการแก่
ผู้โดยสารอย่างทันท่วงที 
 ด้านความน่าเชื่อถือ มั่นใจ หมายถึง ความรู้ความพยายามที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถของ
พนักงานท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รวมทั้งความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้โดยสาร 
 ด้านความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ หมายถึง การดูแล เอาใจใส่จากท่าอากาศยานสุราษฎร์
ธานีแก่ผู้โดยสารรายบุคคล 
 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่างๆ รอบตัว ซึ่งมาจากการรับรู้ที่อาจมี
ข้อเท็จจริง และความคิด ความเชื่อส่วนตัวผสมผสานกัน โดยพฤติกรรมการตอบสนองนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ต่อส่ิงนั้นประกอบด้วย ด้านบุคลากรด้านสถานท่ีด้านการบริการ 
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 ด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่มีความรู้ความ  
สามารถ มีคุณภาพ ท างานมีประสิทธิภาพ กระตือรือร้น รวดเร็ว ว่องไว 
 ด้านสถานที่ หมายถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งด้วยการสัมผัสและการมองเห็น ภายในท่าอากาศ
ยานสุราษฎร์ธานี 
 ด้านการบริการ หมายถึง ความรวดเร็วในการให้บริการ การสร้างความประทับใจในการบริการ ให้
ความรู้สึกเชื่อมั่นกับผู้รับบริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ ตามแนวคิดของ  
ไพรัตน์  ธัมมารักขิตานนท์ (2551); สุพรรณี  อินทร์แก้ว (2549); วีรพงษ์  เฉลิมจิรรัตน์ (2543); Gronroos (1990); 
Ziethaml; Parasuraman; & Berry (1990) และภาพลักษณ์ ตามแนวคิดของ ดวงจันทร์ งามมีลาภ (2551); 
กาญจนา  นาคสกุล (2546); วิทยา ด่านธ ารงกุล (2544); Kotler (2000); และ Boulding (1975) ผู้วิจัยสามารถสรุป
แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งแสดงกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ระดับคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีในเชิงบวก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบแบบรายการ (Check list) 
  2. แบบสอบถามด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ ลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 
3. ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่ผู้รับบริการ 
4. ด้านความน่าเชื่อถือ มั่นใจ 
5. ด้านความเขา้ใจและความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านสถานที ่
3. ด้านการบริการ 

1238



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของ ผู้ให้บริการและ
ด้านความเข้าใจ เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
  3. แบบสอบถามด้านภาพลักษณ์ท่าอากาศยาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ 
อุปกรณ์ และด้านการบริการ 
  4. แบบสอบถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
มีอายุระหว่าง 19-25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้อยู่ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท จ านวนความถี่ที่ใช้บริการท่าอากาศยาน 1-2 ครั้ง/เดือน 
 2. ผลวิเคราะห์ภาพการให้บริการท่าอากาศยาน ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ   S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.99 0.70 มาก 
2. ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 3.87 0.52 มาก 
3. ความน่าเชื่อถือ มั่นใจ 3.55 0.55 มาก 
4. ความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 3.55 0.55 มาก 
5. ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.54 0.53 มาก 

รวม 3.70 0.49 มาก 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
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ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ   S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ด้านบุคลากร 3.64 0.46 มาก 
2. ด้านการบริการ 3.44 0.44 ปานกลาง 
3. ด้านสถานที ่ 2.34 0.63 น้อย 

รวม 3.14 0.32 ปานกลาง 

 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน 
สุราษฎร์ธานี แสดงให้ปรากฏดังนี้ 
  4.1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์กับด้าน
สถานท่ีและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  4.2 ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กับด้านสถานที่
และอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
  4.3 ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง มีความ  
สัมพันธ์กับด้านสถานที่และอุปกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  4.4 ความน่าเชื่อถือมั่นใจของผู้ให้บริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์กับ
ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
  4.5 ความเข้าใจและเอาใจใส่ ต่อผู้รับบริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านสถานที่อุปกรณ์
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  ปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 19-25 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประมาณ 15,001-20,000 บาท 
ความถี่ที่ใช้บริการท่าอากาศยาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธนันท์ เอี่ยมมาลัย (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ภาพลักษณ์ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในมุมมองของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 1-2 ครั้ง/เดือน 
  คุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน พบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่น ความเป็น
รูปธรรมของการบริการความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ความน่าเชื่อถือ มั่นใจความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการและ
ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการเช่น เจ้าหน้าที่ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเจ้าหน้าที่ให้บริการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บริการอยู่ในสภาพดีและสภาพทั่วไป
ของท่าอากาศยานสะอาดและเป็นระเบียบผู้รับบริการ ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้เช่น เจ้าหน้าที่ให้บริการให้ข้อมูล
ถูกต้องเป็นจริงเจ้าหน้าที่บริการปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้ถูกต้องเจ้าหน้าที่บริการเปิดให้บริการตรง
เวลา และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงพอของท่าอากาศยานสะอาดและเป็นระเบียบผู้รับบริการ ความพร้อม
ในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เช่น เจ้าหน้าที่บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีเจ้าหน้ าที่บริการรับรู้เข้าใจ
ปัญหาของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่บริการมีความกระตือรือร้น ให้บริการสม่ าเสมอและเจ้าหน้าที่บริการมี
ความพร้อมในการตอบค าถามข้อสงสัยข้อผู้ใช้บริการ ความน่าเชื่อถือ มั่นใจของผู้ใช้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่บริการมี
การแจ้งเปล่ียนแปลงด้านการบริการเจ้าหน้าที่บริการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการบริการด้วยความช านาญและ
รอบคอบเจ้าหน้าที่บริการมีทักษะความรู้ในการบริการอย่างมืออาชีพและ เจ้าหน้าที่บริการดูแลความปลอดภัย
สม่ าเสมอความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ เช่น เจ้าหน้าที่บริการมีความเต็มใจในการช่วยเหลือต่อผู้ใช้บริการ
อย่างสม่ าเสมอเจ้าหน้าที่บริการมีความสามารถในการส่ือสารกับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่บริการสนใจดูแล
เอาใจใส่ความต้องการของผู้ใช้บริการเท่าเทียมกันและเจ้าหน้าที่บริการเต็มใจรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman; et, al. (1998) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการประกอบด้วย 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการความเชือ่มั่นไว้วางใจได้ความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกคา้ความน่าเชื่อถือ มั่นใจ 
และความเข้าใจ และความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรกมล กูบโคกกรวด (2548) ความ
คาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวมเฉล่ีย 3.58 มีระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการได้รับความเชื่อมั่นต่อบริการ 
ด้านเข้าใจและเห็นใจผู้รับบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉล่ียของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉล่ียของการ
รับรู้ทุกด้าน นั่นคือ ผู้โดยสารไม่พึงพอใจกับบริการท่ีได้รับทุกด้าน 
  ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรเช่น มีความสามารถในการบริการท่ีมีคุณภาพสม่ าเสมอมีความเชีย่วชาญ รวดเร็วในการ
ให้บริการ เครื่องแบบพนักงานมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ และมีความสุภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ด้านสถานที่เช่นมีป้ายบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ส่วนห้องน้ าในอาคารพักผู้โดยสารที่เพียงพอและ
สะอาดมีความเพียงพอส าหรับห้องพักผู้โดยสาร และที่จอดรถมีความเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ด้านการบริการเช่น มีความรวดเร็วในการให้บริการ สร้างความประทับใจในการบริการมีความรู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจ
ในการบริการมีความเข้าใจและพร้อมตอบสนองต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับน้อยที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรักษ์  
พิลา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์การบริการและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในสายการบินต้นทุน
ต่ าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่ามีการรับรู้ภาพลักษณ์การบริการของสายการบินต้นทุนต่ าไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์การบริการของสายการบินต้นทุนต่ าอยู่ในระดับมาก 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ด้านการด าเนินการบริการสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธนันท์   เอี่ยมมาลัย 
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาพลักษณ์ของ
องค์กรอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ความถี่ที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริตา  ล้อมลิ้ม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ
กับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์ ผลการวิจัยพบว่า  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา  จงเรืองทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพการบริการที่สัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมาหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บรกิารท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
แตกต่างกัน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ด้าน
บุคลากร พบว่า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และความน่าเชื่อถือ มั่นใจของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และ ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ส่วนความเข้าใจและเอาใจใส่ ต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า ด้านสถานที่และอุปกรณ์ พบว่า 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือ มั่นใจ
ของผู้ให้บริการ ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ มีความ 
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการ พบว่า ความเชื่อมั่นไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ส่วน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือมั่นใจของผู้ให้บริการ และความพร้อมในการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนความเข้าใจและเอาใจใส่ ต่อผู้รับบริการมีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างต่ า ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กับด้านสถานที่และอุปกรณ์  
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ พบว่า 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้าน
บุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์กับด้านสถานที่และอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการ
บริการอยู่ในระดับปานกลาง ความน่าเชื่อถือมั่นใจของผู้ให้บริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความ 
สัมพันธ์กับด้านสถานที่และอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  ความเข้าใจ
และเอาใจใส่ ต่อผู้รับบริการ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านบุคลากร ด้านสถานที่อุปกรณ์ และด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา  จงเรืองทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการที่สัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมาหานคร ผลการวิจัยพบว่า  ภาพลักษณ์ของ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านในเชิงบวก ได้แ ก่ 
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ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือวางใจได้ การตอบสนองความต้องการให้ความมั่นใจ และความเอาใจ
ใส่ลูกค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง แต่จะเห็นว่ายังมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและจากการสรุปผลการศึกษาท าให้ได้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้าน
สถานที่พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นควรเพิ่มในส่วนห้องน้ าในอาคารพักผู้โดยสารให้เพียงพอและท าความ
สะอาดตลอดเวลา และสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากมีรถจ านวนมากจอดทิ้งไว้นานจนท าให้
ผู้ที่มาติดต่อไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถเท่าที่ควรจึง ส่งผลต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของ 
ท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมาก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ตัวแปรอิสระด้านๆ อื่น เช่น ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการขายความคาดหวังของผู้โดยสาร เพื่อเป็นปัจจัยในการเปรียบเทียบและตอบสนองผู้โดยสารได้มาก
ยิ่งขึ้น 
  3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในด้านเทคโนโลยีการบิน และเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริการ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการท่ีทันสมัยมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการได้เช่น เทคโนโลยี
ระบบการส ารองที่นั่ง เทคโนโลยีระบบเช็คอิน เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นต้น 
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NBUS145: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคาในความ
จงรักภักดีของผูบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MARKETING MIX, VALUE BRAND CONSUMER 
LOYALTY OF FASTFOOD RESTAURANTS IN AMPHUR MUANG SURATTHANI PROVINCE 
 
อรทัย  คําทวี * 
* คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความจงรักภักดี และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในการเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธสหสัมพันธสเปยรแมน 
 ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในการ
เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับคอนขางตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, ความจงรักภักดีของผูบริโภค 
 
Abstract 
 This research aims to study the mix marketing, the loyalty and the relationship between 
marketing mix and consumer loyalty to choose a diet of fast food restaurants in Amphur Muang 
Suratthani. The populations in the study were 400 Consumers who lived in the district town Suratthani 
Province. And the sample statistics consisting of mean, Standard Deviation, and correlation analysis 
spearman correlation coefficient were applied to analyze the collected data. 
 Research Results the relationship between marketing mix and consumer loyalty in fast food 
selection. In the district Surat Thani Overall, it was found. Marketing mix and consumer loyalty were 
positively correlated at a statistically significant level at .01 
 
Keywords: marketing mix, consumer loyalty 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีการเจริญเติบโต และมีการขยายตัวของธุรกิจอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อําเภอเมือง ซ่ึงมีการขยายตัวของหางสรรพสินคาและศูนยการคาตางๆ อยางรวดเร็ว ไดแกโลตัส บิ๊กซี โคลิเซ่ียม 
หางสหไทยและเซ็นทรัล ทําใหธุรกิจบริการมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลใหประเภทธุรกิจอาหารฟาสตฟูด
ไดรับความนิยมในการประกอบธุรกิจ ตางเขามาทําธุรกิจอยางตอเนื่องซ่ึงสงผลใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ จึงจําเปน 
ตองปรับตัว เพื่อสรางความแตกตาง และปรับกลยุทธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหแกธุรกิจรานอาหาร
ฟาสตฟูด 
 โดยคาดวาขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี ้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการรานอาหารฟาสตฟูดในการนํา
ขอมูลไปปรับปรุงดานการใหบริการและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมและพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในการเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคในการเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคใน
การเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมเคร่ืองมือดานการตลาดที่บริษัทนํามาใช เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมาย ซ่ึงเปนสวนประกอบที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญเปนอยาง
ย่ิงตอธุรกิจการตลาดเปนปจจัยที่ควบคุมไดนักการตลาดจะกําหนดปรับเปล่ียน ปรับปรุงแกไขไดเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม และวัตถุประสงคขององคการเพื่อตอบสนองความพอใจและความตองการของตลาดเปาหมาย สวน
ประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการ
จัดจาหนาย (Place หรือ Distribution) (Kotler. 2000; คธาชัย  นิรัติศยวานิช. 2553; และอัญชนา  สิทธิกรวนิช. 
2550) ประกอบดวย 
  1. ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่เราเสนอแกผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดรสชาดของอาหารและคุณภาพของ
อาหารฟาสตฟูด อาหารมีเพียงพอมีใหเลือกหลากหลาย ประเภทสีสันของอาหารฟาสตฟูดวัตถุดิบที่ใชตองมีคุณภาพ 
  2. ราคา หมายถึง ราคาของอาหารฟาสตฟูดตองมีความชัดเจน อาหารตองมีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพของอาหาร มีการจัดสวนลดใหแกสมาชิกมีหลายราคาใหเลือกราคาอาหารมี
ความคงที่  
  3. สถานที่ หรือการจัดจําหนาย หมายถึง ทําเลที่ต้ังของรานอาหารฟาสตฟูดวามีความสะดวก 
ปลอดภัยที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัยใหแกผูบริโภค ระยะเวลารานเปดปดอยางเหมาะสม 
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  4. การสงเสรมการตลาด หมายถึง การบริการหลังการขาย การมีสวนลดคาอาหาร มีการส่ังอาหาร
ผานโทรศัพท ผานอินเตอรเน็ต และมีการแจงขาวสารนวัตกรรมอาหารใหมๆใหแกผูบริโภคผานส่ือตางๆเชนโทรทัศน 
แผนพับ 
 ความจงรักภักดี หมายถึง ความยึดแนน ความผูกพัน ความซ่ือสัตย ความพึงพอใจความเช่ือถือและ
ความไววางใจ และการมีทัศนคติที่ดีของลูกคาที่มีตอสินคา หรือบริการ หรือตราสินคา จนกอใหเกิดการกลับมาซ้ือ
หรือใชบริการซํ้า การซ้ือขามสามผลิตภัณฑและบริการอื่นอยางตอเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นและการบอกตอไปยังบุคคล
อื่น และการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงไปใชบริการกับคูแขง (เขมกร  เข็มนอย. 2554; ศตวรรษ  อันล้ิมภัณฑ. 2554; 
และวีระพงศ  จันทรสนาม. 2553) ประกอบดวย 
  1. ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง การที่ลูกคาไดรับรางวัลจากการซ้ือซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา
มาจากการซ้ือสินคาในอดีต รวมกับประสบการการณบริโภคสินคาโดยมีความคาดหวังจากตราสินคานั้นรวมอยู 
  2. ความนาเช่ือถือและความไววางใจ หมายถึง ลูกคาเช่ือถือและไววางใจในการใชบริการรานอาหาร
ฟาสตฟูดมีความสุขใจที่ไดใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดที่ตนเองใชบริการเปนประจํา 
  3. ความเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ หมายถึง รูสึกดีทุกคร้ังที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดที่ตนเอง 
มีความม่ันใจทั้งในคุณภาพการบริการ 
  4. ดานการบอกตอ หมายถึง เม่ือผูบริโภคม่ันใจในทุกๆ ดาน ของรานอาหารฟาสตฟูดที่ตนไดบริโภค
จะมีการบอกตอไปยังผูที่ตนรูจักใหมาใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดนั้นๆ 
  5. ดานการซ้ือซํ้า หมายถึง ลูกคาซ้ือสินคาและบริการที่รานอาหารฟาสตฟูดแลวเกิดความประทับใจ
ในอาหารในการบริการลูกคาจะกลับมาใชบริการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหและทบทวนจากการทบทวนวรรรณกรรม
เพื่อหาตัวแปรที่ใชในการศึกษา ทฤษฎีที่เก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของ Kotler (2000), 
คธาชัย  นิรัติศยวานิช (2553) และ อัญชนา  สิทธิกรวนิช (2550) และความจงรักภักดีของผูบริโภค ตามแนวคิดของ  
เขมกร  เข็มนอย (2554), ศตวรรษ  อันล้ิมภัณฑ (2554), และ วีระพงศจั  นทรสนาม (2553) ผูวิจัยสามารถสรุป
แนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ซ่ึงแสดงกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการสงเสริมการตลาด 
4. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณคาตราสินคาในความจงรักภักดีของผูบริโภค 
1. ความพึงพอใจของลูกคา 
2. ความนาเช่ือถือและความไววางใจ 
3. ความเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ 
4. ดานการบอกตอ 
5. ดานการซ้ือซํ้า 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
  การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการออกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่อาศัยอยูใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีขั้นตอนการเลือกลุมตัวอยาง ดังนี ้
  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของประชากรผูวิจัยจึงใช
เกณฑกรณีไมทราบขนาดประชากร (Infinite Population) ในการกําหนดกลุมตัวอยางจากการสุมกลุมตัวอยางที่มีคา
ความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Cochran (ยุทธ  
ไกรวรรณ. 2550) ดังนี้ 
   สูตร 

( ) 2

2

P 1 - P Z
n = 

d
 

 
   เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 
    z แทน ระดับความเช่ือม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไว z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 (ระดับ 0.05) 
    d แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 แทนคา 
 

( ) 2

2

0.05 1 - 0.05 1.96
n = 

0.05
 

 
     = 384.16 
 
  ขนาดของตัวอยางที่คํานวณได คือ 384.16 ตัวอยาง เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของขอมูล ผูวิจัยจึงใช
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 
  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยไดออกแบบ
และสรางเคร่ืองมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา ประกอบดวย 
   1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุอาชีพรายไดระดับการศึกษา 
   2. ลักษณะสวนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตาม
แบบของลิเคิรท (Likert Scale) เปนลักษณะคําถามที่ประกอบดวยขอความที่เปนการวัดความคิดเห็นที่มีตอปจจัยใน
แตละดานโดยในแตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (ลวน  สายยศ; 
และอังคณา  สายยศ. 2544) การวัดผานปจจัยสวนประสมทางการตลาดจะวัดผานปจจัยปจจัย 4 ขอ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคาดานการสงเสริมการตลาดและดานชองทางการจัดจําหนายซ่ึงประยุกตมาจากงานวิจัยของ 
กิตต์ิลภัส  กุลเศรษฐคงชัย (2550) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2544: 156-157) 
ดังนี้ 
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    5 หมายถึง สําคัญมากที่สุด 
    4 หมายถึง สําคัญมาก 
    3 หมายถึง สําคัญปานกลาง 
    2 หมายถึง สําคัญนอย 
    1 หมายถึง สําคัญนอยที่สุด 
    โดยมาตราสวนแบบประเมินคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ และกําหนดเกณฑ
สําหรับการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย (Best. 1998) ดังนี้ 
 
      คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
                จํานวนช้ัน 
      5 - 1 
         5 
 
 
    คาเฉล่ียคะแนนระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาด 
    4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด 
    3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 
    2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง 
    1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 
    1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
   3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในการ
เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีโดยใชสถิติคาสัมประสิทธสหสัมพันธสเปยรแมน 
(Spearman rank correlation coefficient) โดยเกณฑการแปลผลความสัมพันธของคาสัมประสิทธสหสัมพันธ 
กําหนดเกณฑการแปลความหมายได 5 ระดับ (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2543: 144)ดังนี ้
    คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคา 0.81 ขึ้นไป มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
    คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .61-.80 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
    คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .41-.60 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
    คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .21-.40 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า 
    คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาตํ่ากวา .20 มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 35-44 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา15, 000 บาท 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  = 

 = 

 =  0.8 
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 2. ระดับสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมทาง
การตลาด ตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมปจจัยลักษณะสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในการ

เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

สวนประสมทางการตลาด Χ  S.D. ระดับความสําคัญ 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.93 0.63 มาก 
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.89 0.60 มาก 
3. ดานราคา 3.82 0.64 มาก 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.44 0.58 มาก 

รวม 3.77 0.49 มาก 
 
 3. ระดับความจงรักภักดีโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานการบอกตอ ดานการ
ซ้ือซํ้า และความนาเช่ือถือและความไววางใจ ตามตาราง 2 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมความจงรักภักดีของของผูบริโภคในการเลือกรับประทาน

อาหารฟาสตฟูดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานความพึงพอใจของลูกคา 
 

ความจงรักภักดี Χ  S.D. ระดับความสําคัญ 
1. ดานการเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ 3.66 0.68 มาก 
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา 3.65 0.59 มาก 
3. ดานการบอกตอ 3.63 0.65 มาก 
4. ดานการซ้ือซํ้า 3.62 0.73 มาก 
5. ความนาเช่ือถือและความไววางใจ 3.59 0.64 มาก 

รวม 3.63 0.53 มาก 
 
 4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีโดยภาพรวมและรายดาน 
มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับคอนขางตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามตาราง 3 
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ตาราง 3 สถิติคาสัมประสิทธสหสัมพันธสเปยรแมน คาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ
ความจงรักภักดีของผูบริโภคในการเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 

ความจงรักภักดีของผูบริโภค 
ความพึงพอใจ
ของลูกคา 

ความนาเช่ือถือ
และไววางใจ 

ความเช่ือมโยง
ผูกพันกับอารมณ การบอกตอ การซ้ือซํ้า รวม 

1. ดานผลิตภัณฑ คอนขางต่ํา 
(0.345)** 

คอนขางต่ํา 
(0.299)** 

คอนขางต่ํา 
(0.274)** 

คอนขางต่ํา 
(0.292)** 

คอนขางต่ํา 
(0.252)** 

คอนขางต่ํา 
(0.292)** 

2. ดานราคา คอนขางต่ํา 
(0.362)** 

ปานกลาง 
(0.401)** 

คอนขางต่ํา
(0.334)** 

คอนขางต่ํา 
(0.334)** 

คอนขางต่ํา 
(0.357)** 

คอนขางต่ํา 
(0.357)** 

3. ดานการสงเสริม 
    การขาย 

คอนขางต่ํา 
(0.288)** 

คอนขางต่ํา 
(0.290)** 

คอนขางต่ํา
(0.272)** 

คอนขางต่ํา 
(0.256)** 

คอนขางต่ํา 
(0.283)** 

คอนขางต่ํา 
(0.277)** 

4. ดานชองทาง 
    การจัดจําหนาย 

ปานกลาง 
(0.412)** 

คอนขางต่ํา 
(0.386)** 

คอนขางต่ํา 
(0.376)** 

คอนขางต่ํา 
(0.327)** 

คอนขางต่ํา 
(0.328)** 

คอนขางต่ํา 
(0.365)** 

รวม คอนขางต่ํา 
(0.351)** 

คอนขางต่ํา 
(0.344)** 

คอนขางต่ํา 
(0.314)** 

คอนขางต่ํา 
(0.302)** 

คอนขางต่ํา 
(0.365)** 

คอนขางต่ํา 
(0.322)** 

** p < .01 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญมากกวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ รัตนา  ก่ีเอี่ยน (2555) ศึกษา
เร่ือง คุณคาตราสินคาและปจจัยทางดานการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคผลิตภัณฑ 
เบเกอรร่ี รานพัพฟแอนด พาย มุงเนนเพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือ พบวา ปจจัยการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี 
 2. ผลการศึกษาเก่ียวกับความจงรักภักดีของของผูบริโภคในการเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานการเช่ือมโยงผูกพันกับอารมมีความสําคัญมากกวา ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา ดานการบอกตอ ดานการซ้ือซํ้าและดานปจจัยความนาเช่ือถือและความไววางใจมาก ซ่ึงสอดคลองกับวิจัย
ของ ธนากร  ภัทรพูนสิน (2556) ศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูบริโภคที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย ผลการวิจัยพบวา การสรางคุณคา
ผลิตภัณฑ ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคใน
การเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคมี
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ความสัมพันธทางบวก ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ ณัฐนันท  รวมทรัพยทวี (2557) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอความภักดี มีดานทัศนคติคือ สินคา (Product) และราคา (Price) เปนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีระดับ
ความสัมพันธสูงสุดตอความภักดีในดานพฤติกรรม ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียดานทัศนคติเปนทางบวก 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับดานการนําเนอลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ เพิ่มเติม ซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลตอผูบริโภคอาหารฟาสตฟูด 
 2. ควรศึกษารูปแบบของรานอาหารฟาสตฟูดในอนาคต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา ตนทุน และผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินธุรกิจประเภทรานอาหาร
ฟาสตฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี 
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NBUS146: พฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
SERVICE USAGE BEHAVIOR AND MARKETING MIX AFFECTING A DECISION ON USING 
BANGKOK-NARITA ROUTE SERVICE OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
 
พิชญา  เสมาชัย 1   เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 2 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศกึษา 1) พฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุ งเทพ- 
นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ 0.70 ขึ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารจํานวนทั้งสิ้น 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F test และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ความถี่ในการ
เดินทาง 1-4 ครั้งต่อปี ตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจ นิยมเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ มักจะซื้อ
บัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่าย/ผ่านแอพพลิเคชั่นและบริษัทท่องเที่ยว ซึ่งชําระเงินค่าตั๋วโดยสารด้วยบัตรเครดิต 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพ-นาริตะ 
โดยภาพรวมจัดในระดับมาก จะให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและ
ให้ความสําคัญมากในด้านบุคลากรและพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านราคาด้านช่องทางการจําหน่ายด้าน
กระบวนการ การให้บริการ ตามลําดับสําหรับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพ- นาริตะ โดย
ภาพรวมจัดในระดับมาก ซึ่งมีการตัดสินใจระดับมากที่สุดในขั้นการค้นหาข้อมูลรองลงมาการตัดสินใจระดับมากใน
ขั้นการดัดสินใจซื้อ ขั้นการประเมินผลพฤติกรรม ขั้นการรับรู้ปัญหา รวมถึงยังคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจภายหลังการซื้อ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า วัตถุประสงค์การเดินทางแตกต่างกัน  
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการในขั้นความรู้สึกภายหลังการซื้อแตกต่างกัน ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแตกต่างกัน  
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการในขั้นการค้นหาข้อมูลแตกต่างกันอีกทั้งพบว่า ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในขั้นการรับรู้ปัญหา ส่วนกระบวนการให้บริการยงัมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในขั้น
การค้นหาข้อมูลและขั้นความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การตัดสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 The research was aimed at studying 1) service usage behavior and marketing mix affecting a 
decision on using the service 2) a comparison of  decisions on using the service, categorized by service 
usage behaviors and 3) a relationship between marketing mix and a decision on using Bangkok-Narita 
route service of Thai Airways International Public Company Limited. 
 The questionnaires with reliability over 0.70 were constructed as a tool for collecting data from 
200 passengers. The statistics employed in data analysis were frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (independent sample t-test), F test (One-way ANOVA) and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 The research finding indicated that most of the subjects in the sample group were tourists who 
traveled once to four times a year. Each subject was the one who made a decision on service usage, 
usually traveled on weekends/official holidays, purchased tickets via travel agencies, applications and 
tourism companies and paid for them by credit card. The factors of service marketing mix affecting a 
decision on using Bangkok-Narita route service of Thai Airways International Public Company Limited 
were totally at high level. Both the product and physical evidence were considered the most important 
while the people, promotion, price, place and process were highly important respectively. A decision on 
using Bangkok-Narita route service of Thai Airways International Public Company Limited was totally at 
high level also indicating that information search in a decision on service usage was considered the 
highest while purchase decision, evaluation of behavior, problem of recognition and post-purchase 
decision were highly important respectively. 
 The result of hypothesis testing at statistical significance of .05 showed that different objectives 
for traveling caused different post-purchase decision in a decision on service usage. Different influencers 
on decision caused different information search in a decision on service usage. Furthermore, the price 
correlated with problem of recognition in a decision on service usage and the process correlated with 
information and post-purchase decision in a decision on service usage. 
 
Keywords: Behavior, Decision, Marketing Mix 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบทบาทของสาย
การบินแห่งชาติคือ การเป็นสายการบินท่ีลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกให้ บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทยและในปี พ.ศ. 2558 
บริษัท การบินไทย จํากัดมหาชน ได้รับผลกระทบจากการเลือกใช้บริการเดินทางเนื่องจากมีปัจจัยด้านคู่แข่งอันเป็น
อันดับสายการบินต้นทุนต่ํา ที่มีบทบาทด้านการตลาด จากธุรกิจสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ หลังจากปี 2014 
ประเทศญี่ปุ่นอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ แก่นักท่องเที่ยวต่างชาตโิดยเฉพาะเรื่องวิซ่าเข้าประเทศและด้วยเสน่ห์
ของประเทศญี่ปุ่นล้วนส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวคนไทย ด้วยเหตุนี้
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สายการบินต้นทุนต่ําอย่างเช่น แอร์เอเชียได้เปิดตัวแอร์เอเชียเอกซ์และนกแอร์ได้เปิดตัวนกสกู๊ตเพื่อให้บริการการบิน
ระยะไกลไปญี่ปุ่น 
 จากการศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดั งกล่าว เป็นเหตุผู้ศึกษาให้มีความสนใจ
ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน
เส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินในเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการบิน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทาง
การบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ 
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ 
 ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการไม่คิดที่จะ
เปล่ียนไปใช้บริการสายการบิน 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการสายการบินไทย ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัย 7 ด้าน คือ 1) product 2) price 3) place 4) promotion 5) people 6) process และ 7) physical evidence 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1. ผลการวิจัยที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 2. ผลการวิจัยที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อสายการบินอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบิน 
 3. ผลการวิจัยที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย นําไปใช้ต่อยอด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. พฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-
นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน 
กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเที่ยวบิน
นาริตะ โดยใช้เครื่อง AIRBUS A380-800 ซึ่งมีจํานวนที่น่ังเต็มลํา 507 ที่น่ัง แต่เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามี
ขนาดจํานวนที่ไม่ชัดเจนจึงได้จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Cooper, D.R.; & C.W. (1995) ด้วยเหตุที่ว่า
เป็นสูตรที่ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 196 
ตัวอย่างทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีสัดส่วนในการคํานวณที่ลงตัว จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งส้ิน 200 ตัวอย่าง 
โดยทําการแจกเป็นจํานวน 2 เที่ยวบิน 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร 
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
2. ความถีใ่นการใช้บริการ 
3. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บรกิาร 
4. วันท่ีใช้บรกิารในสัปดาห ์
5. วิธีสํารองที่นัง่ 
6. ช่องการชาํระเงิน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P 
1. ด้านสินค้าและบริการ (product) 
2. ด้านราคา (price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
5. ด้านบุคลากรและพนักงาน (people) 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (process) 
7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical evidence) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ผู้โดยสารชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการ 
สายการบินไทยในเส้นทาง กรุงเทพ-นาริตะ 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลพฤติกรรม 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นโดยวิธีสุ่มตามความสะดวก หมายถึงพบ
กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่บริการสายการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะ ของบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) กับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A380 ที่มีความพร้อมก็ทําการแจกแบบสอบถามได้ทันที 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา วรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจํานวนครั้งที่ใช้บริการสายการบิน 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, 
ความถี่ในการใช้บริการ, ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการการบินไทย วิธีสํารองที่นั่งและช่องทางการชําระเงิน 
   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินในเส้นทาง 
กรุงเทพ-นาริตะ โดยใช้สายการบินไทย ประกอบด้วย ด้านสินค้า, บริการ, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย, 
ด้านส่งเสริมด้านการตลาด, ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ, ด้านกระบวนการการให้บริการ 
   ส่วนท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-
นาริตะ 
   ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
  2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม มีขั้นตอนดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และผลงานวิจัยอื่นๆ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอืศกึษา 
แล้วนําไปสร้างแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทําการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
   เมื่อแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาโดยได้ค่าดัชนีสอดคล้อง (Item Objective Congruence 
Index: IOC) เท่ากับ 0.99 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 0.5 ให้นําไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) กับกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน และนําข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของ ครอนบาค ที่ระดับความเชื่อมั่น ไม่น้อยกว่า 
0.70 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปประมวลผล พบว่าค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของ ครอนบาค ที่ได้เท่ากับ 
0.83 แบบสอบถามมีความน่าเชื่อมัน่สูง และนําไปปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สําหรับใช้จริง
ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 คนจากประชาชนที่ใช้บริการสายการบิน 
  2. โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 
  3. ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือนตุลาคม 2559-มกราคม 2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติต่างๆ อันได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test)ค่าสถิติ F test (One-way 
ANOVA)และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficent) ดังนี ้
   1. สถิติพรรณนา (Description statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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    ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละแล้วนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
    ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละแล้วนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
    ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบคําอธิบาย 
    ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะวิธีการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบคําอธิบาย 
    ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการโดยสารสายการบินไทยในเส้นทางบินกรุงเทพ-นาริตะ ใช้
การบรรยายสรุปขอ้มูลเชิงพรรณนา 
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในส่วนที่ 6 ดังนี ้
    2.1 ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความ
แตกต่างของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และค่าสถิติ F test (One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างของประชากรมากกว่า 2 กุล่ม กรณีพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Different) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 เพื่อทดสอบเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
    2.2 ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficent) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
   3. เกณฑ์ระดับคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยวิธีการของ  
ลิเคิร์ท (Likert) 
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สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

การรับรู้
ปัญหา 

การค้นหา
ข้อมูล 

การระเมินผล
พฤติกรรม 

การตัดสินใจ
ซื้อ 

ภายหลัง
การซื้อ 

โดยรวม 

พฤติกรรมผู้โดยสาร 
ที่ใช้บริการสายการบิน       

1. วัตถุประสงค์การเดินทาง       
2. ความถีใ่นการใช้บริการ       
3. ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช ้
    บริการ       
4. วันท่ีใช้บรกิารในสัปดาห ์       
5. วิธีสํารองที่นัง่       
6. ช่องการชาํระเงิน       

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ       

1. สินค้าและบริการ       
2. ราคา       
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย       
4. การส่งเสริมการตลาด       
5. บุคลากรและพนักงาน       
6. กระบวนการให้บริการ       
7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ       

หมายเหตุ:   หมายถึง แตกต่างกัน/สัมพันธ์กันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
 เว้นว่าง หมายถึงไม่แตกต่างกัน/ไม่สัมพันธ์ท่ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้) 
 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานการศึกษา 2 ข้อใหญ่ด้วยกัน คือ 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารแตกต่างกันมีการตัด สินใจใช้
บริการสายการบินไทยของผู้โดยสารในเส้นทาง กรุงเทพ-นาริตะแตกต่างกัน 
   สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันมีผลทําให้ในขั้น ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีผลทําให้ การค้นหาข้อมูล แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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   ในขณะท่ีปัจจัยความถี่ในการใช้บริการ วันท่ีใช้บริการในสัปดาห์ วิธีสํารองที่นั่ง ช่องการชําระเงิน 
ไม่แตกต่างกันต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินในเส้นทาง กรุงเทพ-นาริตะ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน
เส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
   สรุปได้ว่า ราคา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ปัญหา สัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   กระบวนการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการค้นหาข้อมูลและความรู้สึกภายหลังการซื้อสัมพันธ์
กันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   ในขณะที่ปัจจัยสินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรและ
พนักงาน ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไม่สัมพันธ์กันต่อความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน 
กรุงเทพ-นาริตะ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารสายการบินไทยเส้นทางการบินไทยเส้นทางกรุงเทพ-
นาริตะ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุ 31-40 ปี จํานวนมากที่สุด 89 คน  
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยส่วนใหญ่ จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 อาชีพพนักงาน
บริษัทเป็นส่วนใหญ่จํานวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.0 และมีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยส่วนใหญ่
จํานวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.5 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  พฤติกรรมการใช้บริการพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางด้วยสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพ-นา
ริตะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ความถี่ 1-4 ครั้ง ต่อปี จํานวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.5 ร ตนจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง เป็นส่วนใหญ่จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 นิยมเดินทางในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 84.โดยส่วนใหญ่ซื้อบัตร
โดยสารสายการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพ-นาริตะ ผ่านตัวแทนจําหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นและบริษัทท่องเที่ยว 
จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 นิยมชําระเงินค่าตั๋วโดยสารด้วยบัตรเครดิต จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.5 
  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัตอ่
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพ-นาริตะ โดย

ภาพรวมระดับมาก ( = 4.00) โดยให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการ ( = 4.51) ด้านส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ (  = 4.22) และให้ความสําคัญในระดับมากในด้านบุคลากรและพนักงาน (  = 4.15) ด้านการ

ส่งเสริมการขาย ( = 4.07) ด้านราคา ( = 3.87) ด้านช่องทางการจําหน่าย ( =3.79) ด้านกระบวนการการให้ 

บริการ ( = 3.42) ตามลําดับโดยกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพ-นาริตะ 

โดยภาพรวมระดับมาก (  = 3.79) ในขั้นการค้นหาข้อมูลจะมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด(  = 4.55)

รองลงมามีการตัดสินใจระดับมากในขั้นการดัดสินใจซื้อ ( = 3.91) ขั้นการประเมินผลพฤติกรรม ( = 3.90) และ

ขั้นการรับรู้ปัญหา ( = 3.76) รวมถึงมีความรู้สึกไม่แน่ใจภายหลังการซื้อ ( = 2.83) 
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 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน 
กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
  การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า วัตถุประสงค์การเดินทางแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในขั้นความรู้สึกภายหลังการซื้อ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในขั้นการค้นหาข้อมูลแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการสําหรับคู่อื่นๆ จะพบว่า ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน 
กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน
เส้นทางการบิน กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในขั้นการรับรู้ปัญหาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ส่วนกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน กรุงเทพ -นาริตะ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในขั้นการค้นหาข้อมูล และขั้นความรู้สึกภายหลังการซื้อที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเส้นทางการบิน 
กรุงเทพ-นาริตะ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับคู่อื่นๆ จะพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า 
  1. ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ไทยของผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะ ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเดินทาง คือ เพื่อการท่องเที่ยว ความถี่ใน
การเดินทาง 1-4 ครั้งต่อปี การเดินทางส่วนใหญ่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น 
ผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นและบริษัทท่องเที่ยว และชําระเงิน
ค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตติยา  ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ของ
ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทียว ความถี่ในการเลือกใช้บริการ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน การเดินทางส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีการตัดสินใจด้วยตัวเองในการเลือกใช้บริการสายการบิน 
โดยมีการสํารองซื้อที่นั่ง หรือตั๋วโดยสารของสายการบินผ่านทางเว็บไซด์และชําระเงินค่าตั๋วโดยสารผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
 

1262



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
   2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาและให้บริการ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินไทยของผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ส่วนในด้านกระบวนการการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนงค์นาฎ  กรีฉัตร (2559) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อนันตรา 
เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านผลิตภาพ/คุณภาพ 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านราคา ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุด 
   2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้าและบริการช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากรและพนักงาน และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินไทยของผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพ-นาริตะ และพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จัดอยู่
ในกลุ่มเข้าสู่วัยทํางาน (Generation Y) ซึ่งสอดคล้องกับ พนาวัลย์ คุ้มสุด (2554) ได้ทําการศึกษารูปแบบความ
รับผิดชอบตอ่สังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในประเทศไทย ที่พบว่าการ
ส่ือสารการตลาดไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้ารวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ที่
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มกําลังเข้าสู่วัยทํางาน (Generation Y) โดยมีพฤติกรรมต่อการส่ือสารทางการตลาดทั้งทางตรง
และทางอ้อมตามงานวิจัย Lazarevic และ Petrovic-Lazarevic ในปี 2007 พบว่า พวกเขาทั้งหลายจะมีลักษณะ
สังคมส่วนตัวและไม่ผันแปรไปตามระบบของกลไกทางการตลาด โดยกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีลักษณะไม่ยอมรับ
กิจกรรมด้านการตลาด (Anti-Marketing) เพราะเขาเหล่านั้นจะมีตลาดและเป้าหมายเฉพาะด้านของโฆษณามากกวา่
กลุ่มอื่น พวกกลุ่มกําลังเข้าสู่วัยทํางาน (Generation Y) จะเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดในการบริโภคและรู้ว่าอะไรที่เขา
ต้องการ ส่ิงที่ต้องทํา คือ การสร้างหรือพัฒนาคุณภาพตราสินค้าให้มาขึ้นกว่าเดมิ มิฉะน้ันอาจจะสูญเสียกลุ่มดังกล่าว
นี้จากเป้าหมายทางการตลาดในธุรกิจได้ กลุ่มกําลังเข้าสู่วัยทํางาน (Generation Y) จะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่น
ตัวเองสูง กล่าวคือควรท่ีจะปรับปรุงด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ต่างจากเดิมที่ทํามา
เพื่อตอบสนองให้เข้ากับกลุ่มกําลังเข้าสู่วัยทํางาน (Generation Y) อย่างเหมาะสมโดยใช้นวัตกรรมต่างๆ ให้เข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจ 4.0 มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ควรปรับปรุงช่องทางแอพพลิเคชั่น ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
  2. เพิ่มช่องทางการชําระเงิน ให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น จ่ายผ่านระบบออนไลน์ จ่ายผ่าน
ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 
  3. เพิ่มจํานวน เคาน์เตอร์เช็คอินอัตโนมัติให้มากขึ้นในทุกๆ สถานีท่ีการบินไทยเปิดเส้นทางการบิน 
  4. สายการบินไทย ควรปรับปรุงช่องทางการติดต่อ call center โดยการเพิ่มคู่สายการให้บริการ 
เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
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NBUS148: แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
SOLUTION ON INSTRUCTIONAL MANAGING BY INFORMATION TECHNOLOGY BASED 
APPLICATION OF TEACHERS INSAHAPANICH BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 
รัชน ี ศิริสุภา 1   เชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ 2 
1 นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและการแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจโดย
ศึกษาทั้งประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
จ านวน 60 คนเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีของครูผู้สอน ได้แก่ 1) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.28) 2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีท าให้ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 
ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.58) และ 3) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีให้มีความจ าเป็นต่อการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.50) และแนวทางในการแก้ไขการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ 1) ควรเพิ่มปริมาณส่ือการสอนที่ทันสมัย ให้เหมาะสมกับจ านวนห้องเรียนที่ใช้ส่ือ 2) ควรจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอยดูแล ก ากับ รักษาปรับปรุงส่ือให้ทันสมัย สามารถใช้
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง และได้ประโยชน์มากที่สุด 3) ควรจัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกให้
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 4) สร้างทัศคติที่ดีต่อการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 5) ควร มีวิธีการกระตุ้นให้ครูใช้ส่ือประกอบการ
จัดการเรียนการสอนโดยประเมินผลการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน 6) จัดให้ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ในเรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสื่อประกอบการเรียนการสอนของครู และ 7) สนับสนุนให้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเรียนการสอน, ครูผู้สอน 
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Abstract 
 The purposes of this research 1) to study the problems of using information technology in the 
teaching of Teachers in Sahapanich Business Technological College, and 2) to study the approach, and 
problem solving teaching by information technology of teachers in Sahapanich Business Technological 
College. By studying the populations of this research were the management and teachers in Sahapanich 
Business Technological College of 60 people, a constructed five-level rating scale questionnaire was 
used as an instrument to collect data. the statistics employed for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and focus groups to Content analysis the research findings were as follows the 
problem of teachers use of technology information of teachers at Sahapanich Business technological 
College: 1) Problems in the use of information technology in the research of modern knowledge the mean 
(µ= 4.28) 2) Problems in the use of technology to know the information World time events the mean (µ= 
4.58) 3) problems in using the technology is necessary for teaching at present the mean (µ= 4.50) And 
guidelines on editing, managing, teaching and learning using information technology resources include: 
1) Should add a dose of modern teaching media to suit the number of classroom use. 2) Recruitment 
should be held with the knowledge, skills, information technology, media updates, treatment, care, 
supervision, modern equipment, materials, tools, can be used continuously and benefit the most 3) 
Should organize training for both internal and external, knowledge and understanding in the use of the 
media, information technology in teaching. 4) Create attitude towards the use of information technology 
and support for purchasing equipment related technologies the preparation of teaching materials the 
achievement of quality teaching and learning more and more. 5) Should there are ways to encourage 
teachers using teaching aids, by assessing the use of educational media 6) Provide training and develop 
knowledge in the use of technology and media, learning, teaching, and teacher. 7) Support for study in 
information technology instruction to guide the development of teaching and learning process of the 
teachers. 
 
Keywords: Information technology teaching Teachers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต และการท างานในชีวิตประจ าวันทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในสถานการณ์ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาท าให้เกิดสภาวะของการแข่งขันกัน
ในเรื่องข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ในยุคสมัย เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลมากที่สุด การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานและองค์กร และจากสถานการณ์ที่โลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเรียนการสอน เพราะระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ 
กับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคัญต่อการจัด
การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างมากจนท าให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2558) 
 ปัจจุบันการพัฒนาส่ือที่ใช้ในการเรียนการสอนมีรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาการศึกษา เช่น 
ปัญหาที่มีผู้เรียนมากเกินบุคลากร หรือผู้เรียนมีความสามารถไม่เท่ากัน ความสนใจต่างกัน จึงต้องพยายามคิดค้น
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานท้ังปัจจุบันและอนาคตที่สามารถบูรณาการร่วมกัน 
(วรวิทย์  นิเทศศิลป์. 2551) และจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วโลก
พบว่าการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 เท่ากับว่าการพัฒนาประเทศหยุดนิ่ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศที่เคยมีฐานการผลิตในประเทศไทย เริ่มย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ฉะนั้นควรหันมาเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะนโยบายการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะครูในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม เพราะยังจัดการเรียนการสอน
ตามเนื้อหาวิชาเป็นหลัก (วิทยาลัยเทคโนโลยีหะพาณิชย์. 2558)  
 จากสถิติการประเมินครูผู้สอนระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 พบว่า ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้คะแนนผลการประเมิน น้อยที่สุด เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 63.67 ส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียน และการรับรู้ของผู้เรียนและยังไม่สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ทั้งครูผู้สอน  
ยังไม่ให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างเต็มที่ซึ่งจ าต้องหาสาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนา และส่งเสริมครูผู้สอนในด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ (รัชนีมญช์  สุสรรณกาญน์. 2550) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้รับรู้สภาพ ปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหาร-
ธุรกิจ ที่ผ่านมา ประกอบกับการให้ความส าคัญนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และเพื่อให้
สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง ส าหรับ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ  ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อท าการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงาน จัดการข้อมูลต่างๆ การปฏิบัติที่มีการจัดล าดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การมีวิธีการในการปฏิบัติ การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการจัดล าดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อที่จะท าให้เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพ 
 ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการที่เราได้กระท า หรือการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยได้ศึกษาจากต ารา หรือฝึกหัดด้วยตนเอง 
 ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบหรือเป็นความรู้สึกเฉยๆ คือ เป็นความรู้สึกที่ไม่แสดง
ออกมาทางร่างกายหรือค าพูด และทัศนคตินั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทัศนคติด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม 
 พฤติกรรมการรับรู้การใช้เทคโนโลย ีหมายถึง การแสดงออกโดยการกระท า ความคิด ความรู้สึก ซึ่งเกิด
จากการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนให้ความรู้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี -
สหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน  
มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้งหมด 60 คน โดยศึกษาทั้ง
ประชากร ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน รวมทั้งทัศนคติครูผู้สอนที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะ
พาณิชย์บริหารธุรกิจ ซึ่งการวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูลออนไลน์ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั้นท่ี 2 จากการประมวลเอกสารขั้นที่ 1 สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาปัญหาโดยการประยุกต์แนวคิด
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประสบการณ์
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) พฤติกรรมการรับรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ขั้นท่ี 3 การสร้างเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ดังนี ้
  3.1 การสร้างเครื่องมือเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย การประมวลแนวคิดจากกรอบแนวคิดในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ แบบเลือกตอบแบบ (Checklist) 
 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ของครูผู้สอน 
1. ความรู้ความสามารถเกีย่วกับเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
2. ประสบการณ์เกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
3. ทัศคติที่มตี่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พฤติกรรมการรับรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจดัการ
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 

ปัจจัยส่วนบคุคลของครูผู้สอน 
1. อาย ุ
2. ระดับการศกึษา 
3. ประสบการณ์ท างาน 
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   ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี -
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) พฤติกรรมการรับรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ 
  3.2 การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามในปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผ่านผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ 1) มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา หรือการท าวิจัย อย่างน้อย 5 ปี เพื่อท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) (ประสพชัย  พสุนนนท์. 2557) โดยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
   +1 เมื่อเห็นด้วย  ข้อค าถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค์ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจ  ข้อค าถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค์ 
    -1 เมื่อไม่เห็นด้วย ข้อค าถามนั้นไม่มีความตรงตามจุดประสงค์ 
  แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
 

R
IOC = 

n

  

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
    R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   เกณฑ์การพิจารณา ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มี ค่าดัชนีความ
สอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 และหากข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) แบบสอบถาม ทั้งหมด 20 ข้อ โดยข้อค าถามอยู่ใน
ระดับเหมาะสม 
   ทุกรายข้อค าถามและทดลอง (Try-Out) กับผู้บริหาร และครูผู้สอน ของสถาบันการศึกษาประเภท
เดียวกันที่ไม่ใช่สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม เท่ากับ แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือสูง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามถึงผู้บริหาร และครูผู้สอน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าด าเนินการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และเลือกเฉพาะประเด็นท่ีมีปัญหามากที่สุด หรือที่มีค่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
น ามามาสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 
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โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (µ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 
 ขั้นท่ี 4 การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยท าการวิเคราะห์
เลือกเฉพาะประเด็นที่มีระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 ขึ้นไป รวมทั้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วเขียนบรรยายสรุปประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อตอบข้อค าถามที่
ผู้วิจัยน าเสนอในระหว่างการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผู้สอน เพื่อน ามาปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผู้สอนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นท่ี 5 สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผู้สอนหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และน าผลไปพิจารณาความเป็นไป
ได้ในแหล่งที่มาของปัญหา และร่างแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผู้สอนน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนและเสนอแนะความเป็นไปได้ที่ถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยี-
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ จากแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มที่ เนื่องจาก
ครูผู้สอนอายุดังกล่าว ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบกับเทคโนโลยีมีความทันสมัย และพัฒนาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วท าให้ช่วงอายุดังกล่าวยังไม่สามารถปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มที่เท่าที่ควร วุฒิการ  
ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.00 ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเท่าที่ควรประกอบกับการเรียนรู้ในอดีตยังใช้รูปแบบเดิมในการเรียนการสอน และประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.70 ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้าน
เอกสารวิชาการ จัดเก็บรวบรวมประมวลผล มากกว่าที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาอีกทั้ง ปัญหาที่มีผลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม ที่มี
ปัญหามากที่สุด หรือที่มีค่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ประกอบด้วย 1) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหา
ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.28) 2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีท าให้ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.58) และ 3) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีให้มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนใน
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ปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.50) และน าประเด็นปัญหามาเสนอในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อน ามาหา
แนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติจัดการเรียน
การสอน และตอบสนองตามนโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน โดยสรุปประเด็น
ปัญหาข้อค าถามจากแบบสอบถาม ประเด็นปัญหา 3 ข้อ สรุปและสังเคราะห์เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) 
ส่ิงที่ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  2. แนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจผู้วิจัยสามารถสรุปผล ได้แก่ 1) ควรเพิ่มปริมาณส่ือการสอนที่ทันสมัย เนื่องจาก
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ยังขาดส่ือที่ทันสมัยไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานในด้านการเรียนการ
สอนประกอบกับครูผู้สอน 2) ควรมีการขยาย เพิ่มห้องเรียนที่ใช้ส่ือให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่ครบ
ทุกคน เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ สถานที่ และห้องส าหรับการใช้ส่ือเทคโนโลยีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 3) ควรมีบุคลากรที่คอย ดูแล ก ากับ รักษา และควรมีการปรับปรุงส่ือให้ทันสมัย และใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจต้องสนับสนุนในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน และ 5) ควรมีวิธีการในการกระตุ้นให้ครูใช้ส่ือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการประเมินผลการเรียนโดยการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน และครู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้และต้องมีวิชาสอน
ด้วยการบูรณาการไอซีที 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยี -
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจพบว่า ส่วนใหญ่ อายุตั้งแต่ 31-40 ปี เท่ากับร้อยละ 45.00 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี เท่ากับร้อยละ 90.00 และ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่  10 ปี ขึ้นไป 
เท่ากับร้อยละ 36.70 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ และความรู้ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดท าเอกสารท่ัวไป ประยุกต์ใช้งานด้านวิชาการ ด าเนินการเก็บรวบรวมแฟ้มเอกสาร 
และข้อมูลในการเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน แต่อย่างใด เนื่องจากขาดสื่อ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย  ศิริพรรณ์  สิทธิพรหม 
(2552) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่
ใช้เพื่อจัดท าเอกสารทั่วไป ประยุกต์ใช้งานด้านวิชาการ ด าเนินการเก็บรวบรวมแฟ้มเอกสาร และแฟ้มข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้วยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อีกทั้ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ พบว่า 1) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย โดยมี
ค่าเฉล่ีย (µ = 4.28) 2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีท าให้ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 
4.58) และ 3) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีให้มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ีย (µ = 4.50) 
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  2. แนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 1) ควรเพิ่มปริมาณส่ือการสอนที่ทันสมัย เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยี - 
สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ยังขาดสื่อท่ีทันสมัยไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานในด้านการเรียนการสอนประกอบกับครูผู้สอน
เป็นผู้น าส่งข้อมูลใหม่ๆ กระตุ้นให้นักเรียนท างาน เรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ซึ่ งการใช้เวลาในการท างาน 
หรืออ่าน ในส่ิงที่สนใจจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าการฟังครูพูด 2) ควรมีการขยาย เพิ่มห้องเรียนที่ใช้ส่ือให้เพิ่มขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ท่ีครบทุกคน เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ สถานที่ และ
ห้องส าหรับการใช้ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาซึ่งการให้ความรู้ที่นักเรียนต้องการจะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ให้เกิดการคิดได้ ดี กว่าการให้ความรู้ในส่ิงที่ครูต้องการ 3) ควรมีบุคลากรที่คอย ดูแล ก ากับ รักษา และ
ควรมีการปรับปรุงส่ือให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ซึ่งส่งผลท าให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็น
เทคโนโลยีไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการขาดบุคลากรในการบ ารุงรักษา ดูแล ส่ือ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
ส่ือการเรียนการสอน 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจต้องสนับสนุนในส่วนของการจั ดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ยังไม่เพียงพอซึ่งจะ
ส่งผลให้นักศึกษาเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ฟัง เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และ 
5) ควรมีวิธีการในการกระตุ้นให้ครูใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการประเมินผลการเรียนโดยการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ และต้องมีวิชาสอนด้วยการบูรณาการไอซีทีสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ตั้งแต่มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ได้กล่าวไว้ว่า การ
พัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สอดคล้อง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาแผนแม่บท
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารฉบับที่ 2 ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology: ICT) และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ศิริพรรณ์  สิทธิพรหม (2552) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเ ทศทาง
การศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดท าเอกสารทั่วไป ประยุกต์ใช้งานด้านวิชาการ ด าเนินการเก็บรวบรวมแฟ้ม
เอกสาร และแฟ้มข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้แล้วยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาด้านงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อ
การศึกษาในโรงเรียน รองลงมาด้านหลักสูตร และหนังสือเรียนเฉพาะรายวิชาคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานด้านการบริหาร และงานวิชาการ 3) ความต้องการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน พบว่า มีความต้องการเพิ่มปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้งาน รองลงมา ความต้องการให้มีการฝึกอบรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครูผู้สอน ต้องการให้มีศูนย์
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียน และต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1. ครูผู้สอนควรเปล่ียนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้แนะน าหรือที่ปรึกษา และออกแบบระบบการ
สอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  2. ครูผู้สอนควรวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
วิธีการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย คร้ังต่อไป 
  3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนรู้ในลักษณะเปิด เพื่อส่งเสริมนักเรียนเกิดการตื่นตัวที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 การวิจัยคร้ังต่อไป  
  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนที่ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
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NBUS149: คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจ
ลานเทปาลมนํ้ามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
THE CHARACTERISTIC OF THE ENTREPRENEURS THAT EFFECTIVENESS OF SUCCESS 
TO THE BUSINESS PURCHASE OF PALM OIL IN SURAT THAN 
 
คชาภรณ  ปานคลาย 1   ดร.วรรณวิชณีย  ทองอินทราช 2 
1 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน เปรียบเทียบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบที่สงผลตอความสําเร็จการประกอบการธุรกิจลานเทปาลม
น้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน จํานวน 181 คน โดยใช
แบบสอบถาม มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 วิเคราะหความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติ t-test และ F test และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา สวนมากเปน
เพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป สถานภาพสมรสแลว มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา รายไดของธุรกิจเฉล่ียตอ
เดือน 5,000-50,000 บาท และประสบการณในการประกอบธุรกิจ 1-10 ป คุณลักษณะผูประกอบธุรกิจ ประกอบดวย 
ความเปนตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกลาไดกลาเส่ียง ความมุงม่ันในการแขงขัน ความสมํ่าเสมอและใฝใน
การเรียนรู และความใฝในความสําเร็จ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดวย ดานการเรียนรูและเติบโต ดานลูกคา ดานกระบวนการ และดานการเงิน โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน เปรียบเทียบความแตกตางความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ พบวา ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน แตกตางกันมีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จการประกอบธุรกิจ พบวา ความเปนตัวของตัวเอง และความมีนวัตกรรม สงผลตอความความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน สามารถพยากรณความสําเร็จในการประกอบธุรกิจได รอยละ 20.80 
 
คําสําคัญ: ผูประกอบการ, ความสําเร็จในการประกอบ, ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน 
 
Abstract 
 This research aims the purpose is to study the characteristics of the business ramps palm oil. 
success in business ramps palm oil. Compare the success of the business ramps palm oil. By personal 
factors and characteristics of entrepreneurs that contribute to the success of the business ramps palm 
oil. Suratthani Data was collected from the business ramps palm oil 181 people by questionnaire. The 
conviction 0.89 Analysis of success in the business ramps palm oil. By personal factors using statistical  
t-test and F test (One -Way ANOVA) and analyzed the characteristics of entrepreneurs who contribute to 

1276



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

the success of the business ramps palm oil. Suratthani by using multiple regression analysis (Multiple 
Regression Analysis). 
 The research found that Most are male Aged between 36- 45 married. A level of secondary 
education. The average monthly income of 5000-50000 baht and 1-10 years experience in the business, 
the business includes the features themselves. The innovation Have the courage to take risks its 
commitment to competition Consistency and desire to learn and pursuing success and the overall high 
level in all aspects. Success in business is comprised of learning and growth, customer, process. And 
finance And the overall high level in all aspects. Compare the difference in the success of the business 
was found that the level of education. And average revenue per month Different success in business is 
different, statistically significant at the 0.05 level the interaction between the operator and the success of 
the business that is himself. Have the courage to take risks its commitment to competition Consistency 
and desire to learn factors that affect the success of the business that is himself. And innovation Affect 
the success of the business ramps palm oil. To forecast the success of the business was 20.80 percent. 
 
Keywords: Operator, Success in assembly, Palm oil palm business 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สภาวะการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือปาลมน้ํามันในปจจุบัน มีแนวโนมที่สูงและรุนแรงขึ้น หากธุรกิจไมมีการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ยอมสงผลเสียแกธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของธุรกิจยอมสงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการระยะส้ัน 
อาจจะทําใหเกิดการขาดทุนได นอกจากนี้เม่ือเกิดปญหาและไมไดรับการแกไขยอมสงผลกระทบตอลูกคาเกิดจากการ
เสียเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงจะเปนปญหาตอบริษัทในระยะยาว ที่ผานมาเกษตรกรชาวสวนปาลมประสบปญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่า ในขณะที่ปุยซ่ึงเปนตนทุนสําคัญมีราคาสูงเพิ่มขึ้นและในบางชวงเวลาที่ผลผลิตปาลมน้ํามันออกสู
ตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหสถานการณรับซ้ือที่มีไมเพียงพอ ประกอบกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมผลิตน้ํามันไมทัน 
เนื่องจากระบบเคร่ืองสกัดเสียหายหลายเคร่ืองทําใหปาลมน้ํามัน บางสวนน้ําเสียจึงสกัดน้ํามันปาลมไดคุณภาพตํ่า
จากการที่เกษตรกรไดประสบปญหาดังกลาว บางทีหรือพอคาคนกลางมีสวนชวยใหปญหาตางๆ สามารถที่ใชไป
ในทางที่ดี ไดไมวาจะเปนในชวงที่ผลิตจํานวนมากจนเกิดภาวะผลผลิตลนตลาด ซ่ึงผูประกอบการลานเท สามารถ
ระบายสินคาไปยังแหลงผลิตตางๆ ไดอยางรวดเร็ว หรือแมกระทั่งในชวงเวลาที่ผลิตขาดตลาดผูประกอบการลานเทก็
สามารถหาตลาดที่มีราคาที่ดีที่สุด ต้ังเปนราคาซ้ือใหแกเกษตรกร ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง ลานเทเปนส่ือกลางใน
การควบคุมคุณภาพกอนการนําไปสงใหแกโรงงาน 
 อยางไรก็ตามในการประกอบธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 
เงินทุน ผลิตภัณฑ กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาพการแขงขันและผูประกอบการเปนตน แตปจจัยที่เปนหัวใจสําคัญ
ในการชวยผลักดันใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดนั้นคือผูประกอบการ เพราะผูประกอบการ ถือไดวาเปนหลักในการ
ดําเนินธุรกิจเปนบุคคลสําคัญที่ทําหนาที่ ในการบริหารและผลักดันธุรกิจใหเกิดการพัฒนาไปสูความสําเร็จตามที่
คาดหวัง รวมทั้งยังมีหนาที่ในการวางแผนกําหนดทิศทางและเปาหมายรวมไปถึงกลยุทธตางๆ ซ่ึงมีธุรกิจจํานวนมาก
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ตองปดกิจการลงเนื่องจากประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน และรอยละ 88 ของความลมเหลวของธุรกิจเกิด
จากผูประกอบการขาดทักษะในการบริหาร ความเปนผูนํา และการมองโอกาสทางธุรกิจ บุคคลที่จะเปนผูประกอบการ
ที่ดีจําเปนตองมีทักษะพิเศษ และมีคุณลักษณะบางอยาง ที่ตางจากบุคคลทั่วไป เชนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวา
บุคคลทั่วไป มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความพรอมที่จะเปล่ียนแปลง และมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง
มากกวาผูที่ไมไดประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจไดอยางดีย่ิง ดังนั้น ผูประกอบการ
จะตองมีคุณลักษณะที่ดี (อํานาจ  ธีระวนิช. 2546: 48) 
 ผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานการคาภายใน
จังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน 336 แหง ทําใหมีการแขงขันรับซ้ือผลปาลมสดและตัดราคากันอยางรุนแรง ประกอบ
กับตนทุนการตลาดของลานเทในภาพรวมมีคาไมแตกตางกันมากนัก ลานเทบางแหงเกิดแรงจูงใจที่จะแสวงหากําไร
เพิ่มจากการขายผลปาลมในรูปผลรวง โดยการพรมน้ําและบมปาลมใหมีน้ําหนักมากขึ้น ซ่ึงผลปาลมรวงสามารถ
จําหนายไดในราคาที่สูงกวาปาลมทะลาย 1-1.50 บาท ตอกิโลกรัม อันสงผลใหคุณภาพปาลมของลานเทมีคุณภาพ
ดอยลง และเปอรเซ็นตน้ํามันที่โรงสกัดไดรับลดลง การควบคุมปริมาณลานเทใหมีจํานวนที่เหมาะสมภายใตระบบ
การแขงขัน จึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะสงเสริมใหผลผลิตปาลมน้ํามันมีคุณภาพ (สุทธิจิตต  เชิงทอง. 2551: 2) 
 ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน เพื่อใหผูประกอบธุรกิจไดประเมินความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ นํามาสูปรับปรุง และ
พัฒนาแนวคิด วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจ โดยจะเปนแนวทาง ในการวางแผนการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในดานทักษะ ดานความรูและความสามารถ ตามคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่ดี 
ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการจัดการใหดีย่ิงขึ้น จึงมีนักวิจัยพยายามที่จะหาคุณลักษณะพิเศษของ 
ผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไวมากมาย ซ่ึงคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ งานวิจัย
ฉบับนี้ไดใช Balanced Scorecard เปนแนวคิดของ Kaplan and Norton (1992) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ในการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเท
ปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธาน ีผูวิจัยจึงนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเท
ปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความเปนตัวของตนเอง ลักษณะความมีนวัตกรรม ลักษณะความกลาเส่ียง 
ลักษณะความมุงม่ันในการแขงขัน ลักษณะความสมํ่าเสมอและใฝใจในการเรียนรู ลักษณะความใฝในความสําเร็จ 
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 ความเปนตัวของตนเอง หมายถึง ความสามารถและความต้ังใจที่จะนําตนเองไปสูความสําเร็จ โดย
เจาของกิจการตองมีความเช่ือม่ันในตนเอง การบริหารดวยความยุติธรรม ความสามารถตอสูกับปญหาที่เกิดขึ้นได 
และมีความสามารถในการตัดสินใจรวดเร็วและถูกตอง 
 ลักษณะความมีนวัตกรรม หมายถึง การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและ
คิดคนหาเทคนิคใหมๆ ใหเกิดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ ต้ังไว การวิเคราะหอยางมีเหตุผล ความคิดริเร่ิมและ
ความสามารถสรางสรรคนวัตกรรม ความคิดริเร่ิมส่ิงใหมๆที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีเหตุผล 
 ลักษณะความกลาเสี่ยง หมายถึง มีความกลาเส่ียงสามารถแบงไดเปน 4 ลักษณะ ไดแก ตัดสินใจใน 
ภายใตภาวะตาง ๆ เชน ธุรกิจขาดทุนแตตองมุงม่ันใหเกิดผลสําเร็จ นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการบริหาร กลาเส่ียง
ในการขยายกิจการ และสามารถวิเคราะหความเส่ียงดานการลงทุนการขยายกิจการ 
 ลักษณะความมุงม่ันในการแขงขัน หมายถึง มีความอดทนกับอุปสรรคที่มีความมานะพยายามและ
ผลักดันใหบรรลุความสําเร็จ มีความมุงม่ันทะเยอทะยานในดานความต้ังใจเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ ตองการเปน
ที่ยอมรับและมีเกียรติของสังคม มีพลังผลักดันดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
 ลักษณะความสมํ่าเสมอและใฝใจในการเรียนรู หมายถึง มีการทํางานดวยความทุมเทไมยอทอ มีความ
ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบในการทํางาน ซ่ือสัตยสุจริตและต้ังใจ จริงในการทํางาน 
 ลักษณะความใฝในความสําเร็จ หมายถึง ความมุงหวังที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายมีความมานะ
อดทนจนกระทั่งสําเร็จไมยอทอตอความยากลําบากพยายามคนหาหนทางไปที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จ 
ประกอบดวย มีความพรอมที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน เปนคนตรงตอเวลาเสมอและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
 ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน หมายถึง ผลประกอบการในการทําธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา 
มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและเติบโต 
 มุมมองดานการเงิน หมายถึง การใชกลยุทธหรือวิธีการสรางรายไดหรือการลดตนทุนเพื่อใหเกิดกําไร
สูงสุดใหแกกิจการ มีกําไรอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ สามารถขยายกิจการเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มกําลังการรับซ้ือ มีทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และกิจการสามารารถลดตนทุนการขนสงและยังคงมีคุณภาพเหมือนเดิม 
 มุมมองดานลูกคา หมายถึง การนําเสนอบริการที่มีคุณคาที่สามาระตอบสนองความรองการของลูกคาได 
ลูกคามีการแนะนําและบอกตอ มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กิจการไดรับคําช่ืนชมจากลูกคาอยูเสมอ มีพื้นที่
เพียงพอตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
 มุมมองดานกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานของกิจการดานตางๆ ที่จะทําใหสามารถเสนอในส่ิงที่
ลูกคาตองการ และสามารถลดตนทุนการบริการได 
 มุมมองดานการเรียนรูและเติบโต หมายถึง การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการดําเนินงานขององคกร
เพื่อใชในการบริการลูกคา 
 ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง เจาของกิจการลานเทปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ธุรกิจลานเทปาลมน้าํมัน หมายถึง ผูประกอบธุรกิจรับซ้ือผลปาลมน้ํามัน จากเกษตรกร หรือรับซ้ือจาก
สวนปาลมโดยตรงโดยการจางแรงงานตัดเหมาทั้งสวน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบธุรกิจลานเลปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 336 
ลานเท กําหนดขนาดโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซีและ มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 181 ราย ใชวิธีการสุมแบบงาย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ และคําถามปลายเปด 
  ตอนที ่2 คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความเปนตัวของตนเอง 
ลักษณะความมีนวัตกรรม ลักษณะความกลาเส่ียง ลักษณะความมุงม่ันในการแขงขัน ลักษณะความสมํ่าเสมอและ
ใฝใจในการเรียนรู และลักษณะความใฝในความสําเร็จ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ 
  ตอนที ่3 ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก มุมมอง
ดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการ และมุมมองดานการเรียนรูและเติบโต ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจ 
1. ความเปนตัวของตนเอง 
2. ลักษณะความมีนวัตกรรม 
3. ลักษณะความกลาเส่ียง 
4. ลักษณะความมุงม่ันในการแขงขัน 
5. ลักษณะความสมํ่าเสมอและใฝใจในการเรียนรู 
6. ลักษณะความใฝในความสําเร็จ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเท
ปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
1. มุมมองดานการเงิน 
2. มุมมองดานลูกคา 
3. มุมมองดานกระบวนการ 
4. มุมมองดานการเรียนรูและเติบโต 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 
6. ประสบการณในการประกอบธุรกิจ 
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 การวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดวยคาความถ่ีและคารอยละ 
  2. วิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจ ดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. วิเคราะหระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใช
สถิติทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม โดยใชสถิติ t-test และกลุมตัวอยางต้ังแต
สามกลุมขึ้นไป ใชการทดสอบดวย F test ในกรณีที่ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จะทําการทดสอบรายคูโดยวิธ ีLSD  
  5. การวิเคราะหคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จการประกอบธุรกิจลานเท
ปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ขอมูลผูประกอบการสวนใหญเปดกิจการมาแลว 1-5 ป มีจํานวนเงินลงทุน 1-5 ลานบาท จดทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา เปนที่ดินของตนเอง มีพื้นที่ 1-5 ไร กําลังการรับซ้ือ 21 ตัน ขึ้นไป 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูประกอบธุรกิจ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ความสมํ่าเสมอและใฝในการเรียนรู ความใฝในความสําเร็จ ความเปนตัวของตัวเอง ความมุงม่ันในการแขงขัน 
ความกลาไดกลาเส่ียง และคุณลักษณะความมีนวัตกรรม อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูประกอบธุรกิจ ภาพรวม 
 

คุณลักษณะผูประกอบธุรกิจ 
ผลการประเมิน 

µ σ แปลผล 
1. ความสมํ่าเสมอและใฝในการเรียนรู 4.23 0.47 มาก 
2. ความใฝในความสําเร็จ 4.20 0.43 มาก 
3. ความเปนตัวของตัวเอง 4.06 0.34 มาก 
4. ความมุงม่ันในการแขงขัน 4.03 0.48 มาก 
5. ความกลาไดกลาเส่ียง 3.83 0.57 มาก 
6. คุณลักษณะความมีนวัตกรรม 3.81 0.54 มาก 

รวม 4.04 0.33 มาก 
 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ลานเทปาลมน้ํามัน โดยรวมพบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ดานการเรียนรูและเติบโต ดานลูกคา 
ดานกระบวนการ และดานการเงิน อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่  
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ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
ผลการประเมิน 

µ σ แปลผล 
1. มุมมองดานการเรียนรูและเติบโต 3.79 0.37 มาก 
2. มุมมองดานลูกคา 3.77 0.49 มาก 
3. มุมมองดานกระบวนการ 3.77 0.46 มาก 
4. มุมมองดานการเงิน 3.68 0.41 มาก 

รวม 3.78 0.32 มาก 
 
 เปรียบเทียบความแตกตางความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ปจจัยที่สงผลตอความความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน คือ ความเปนตัวของตัวเอง 
และความมีนวัตกรรม ซ่ึงมีคา (Beta = 0.285, 0.215) ตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจลานเทปาลมน้ํามันได รอยละ 20.80 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาสรางสมการพยากรณในรูปแบบของ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y = 0.208 +0+ 0.285 + 0.215 
  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Y = 0.208 + 0.270 + 0.129 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลม
น้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนมากเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป 
สถานภาพสมรสแลว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ระดับรายไดของธุรกิจเฉล่ียตอเดือนประมาณ 5,000-50,000 บาท 
และประสบการณในการประกอบธุรกิจ 1-10 ป สอดคลองกับงานวิจัย ศิริอมร  กาวีระ (2554) พบวา ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพแตงงาน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 7-10 ป สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี (2553) พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป สมรสแลวอยูดวยกัน 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป และสอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิชัย  เหมาะใจ (2550) พบวา ปจจัยสวน
บุคคลของผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชาย เชนกัน 
  คุณลักษณะผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ความเปนตัวของ
ตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกลาไดกลาเส่ียง ความมุงม่ันในการแขงขัน ความสมํ่าเสมอและใฝในการเรียนรู  และ
ความใฝในความสําเร็จ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฝนทิพย  ฆารไสว 
(2554) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จของธุรกิจ พบวา ความเปนตัวของตัวเอง ความมี
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นวัตกรรม ความกลาไดกลาเส่ียง ความมุงม่ันในการแขงขัน ความสมํ่าเสมอและใฝในการเรียนรู อยูในระดับมาก
เชนกัน 
  ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน พบวา ดานการเรียนรูและเติบโต ดานลูกคา ดาน
กระบวนการ และดานการเงิน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตย 
หทัยวสีวงศ สุขศรี (2553) พบวา ระดับความสําเร็จในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานการเงิน ดาน
การตลาดหรือลูกคา ดานกระบวนการภายในองคกร ดานการพัฒนาบุคลากร และดานอนาคต ตามลําดับ 
  เปรียบเทียบความแตกตางความสําเร็จในการประกอบธุรกิจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ระดับการศึกษา และผูประกอบธุรกิจที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจตางกัน 
อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Entrialgo (2002) พบวา ผูประกอบการที่มี
อายุมีประสบการณการวิจัยและพัฒนา และระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน มีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิชัย  เหมาะใจ (2550) พบวา เพศ อายุระดับการศึกษา ขนาดเงินลงทุน 
สถานภาพ และประสบการณในการประกอบธุรกิจ ที่แตกตางกัน มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจของผูประกอบการ
แตกตางกัน 
  คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน พบวา 
ปจจัยที่สงผลตอความความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามัน คือ ความเปนตัวของตัวเอง และความมี
นวัตกรรม ซ่ึงตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้ํามันได รอยละ 20.80 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาสินี  จําดวง (2554) พบวา ความเช่ือม่ันในตนเอง สงผลตอความสําเร็จของการ
ประกอบการ เพิ่มขึ้นรอยละ 23.50 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณี  ตันประยูร (2554) พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก ความมีนวัตกรรมและความสามารถดานการตลาด เชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะตอผูประกอบธุรกิจลานเทปาลมน้าํมัน 
  การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจลานเท
ปาลมน้ํามัน ผูวิจัยไดเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 
   1. ความเปนตัวของตัวเอง ผูประกอบการควรใหความสําคัญในการบริหารองคกรดวยความ
ยุติธรรม และยอมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบ เขมแข็ง มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 
   2. ความมีนวัตกรรม ผูประกอบการควรจะมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการบริหารและคิดคนหา
เทคนิคใหมๆ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
อยางสรางสรรค 
   3. ความกลาไดกลาเส่ียง ผูประกอบการตองกลาตัดสินใจภายใตภาวะ การเปล่ียนแปลงตางๆ 
กลานําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการบริหาร และสามารถวิเคราะหความเส่ียงดานการลงทุนการขยายกิจการไดดี 
   4. ความมุงม่ันในการแขงขัน ผูประกอบการควรมีความมุงม่ันทะเยอทะยานและมีความต้ังใจที่
จะประสบความสําเร็จ และมีพลังผลักดันใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
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   5. ความสมํ่าเสมอและใฝในการเรียนรู ผูประกอบการควรมีความต้ังใจจริงในการทํางาน มีความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีความขยันหม่ันเพียร และทํางานดวยความทุมเทไมยอทอตอความยากลําบาก 
   6. ความใฝในความสําเร็จ ผูประกอบการตองมีความกระตือรือรนในการทํางาน และเปนคน 
ตรงตอเวลาเสมอและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน และมีความพรอมที่จะ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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NBUS150: การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ
ลานเทปาล์มน  ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
THE LOGISTICS OF THAT AFFECT THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF BUSINESS THE 
PURCHASE OF PALM OIL IN SURAT THANI 
 
ณ ภัสทร์ วารีวัชรสกุล 1   ดร.วรรณวิชณีย์  ทองอินทราช 2 
1 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
2 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน เปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน จ้าแนกตาม ระยะเวลาในการเปิดกิจการ จ้านวนเงินลงทุน ลักษณะของ
ลานเท พ้ืนท่ีลานเท และก้าลังการรับซื้อ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้้ามัน จ้านวน 181 
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบ F test การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า การจั ดการโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล้าดับได้ดงันี้ ด้านการพยากรณ์ ด้านการกระจายปาลม์
น้้ามัน ด้านปาล์มน้้ามันคงคลัง ด้านการจัดซื้อ และด้านการขนส่ง ตามล้าดับ ความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับดังนี้  ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง และด้านการมุ่งเน้น
บางส่วนของการตลาด ตามล้าดับ ผลการเปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลานเทปาล์ม
น้้ามัน จ้าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการที่ต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อ และ
ด้านการขนส่ง ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์ม
น้้ามันได้ ร้อยละ 65.10 
 
ค้าส้าคัญ: การจัดการโลจิสติกส์, ความได้เปรียบในการแข่งขัน, ธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the logistics of the business the purchase of palm 
oil, the competitive advantage of the business the purchase of palm oil. Comparative advantage in 
competition of business entrepreneurs the purchase of palm oil classified by the time to open a business, 
Investment amount, the nature of the place, the area of the place and the ability to purchase and to study 
the factors that affect the competitive advantage of the business the purchase of palm oil in Surat Thani. 
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The samples were the entrepreneurs to purchase of palm oil total 181 people by simple random 
sampling. The data were collected by using the questionnaire. The questionnaire was reliability of 0.93. 
The data were analyzed by using the basic statistics including mean, standard deviation, statistical tests, 
including F test, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. 
 The research results were as follows: the management of logistics operators was at the high 
level overall and individually, followed by the forecast, the spread of palm oil, the palm oil inventory, the 
procurement and transportation respectively. The competitive advantage and specifically were at a high 
level overall and individually, followed by the cost, the difference and the focus on some of the market 
respectively. The comparative of the competitive advantage of the business purchase of palm oil 
classified by difference the basics of entrepreneurship found that difference of the statistically significant 
at the .05 level. The factors that affect the competitive advantage of the business purchase of palm oil 
were the procurement and the transportation can predict the competitive advantage of the business 
purchase of palm oil was 65.10 percent. 
 
Keywords: Logistic management, Competitive advantage, Palm oil palm business 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปล่ียนแปลงจากเดิมที่เน้นภาคเกษตรกรรมเป็นภาค  
อุตสาหกรรมมากขึ้น อุตสาหกรรมหน่ึงที่มีส่วนส้าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรม
น้้ามันปาล์มซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น เมียมาร์มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย 
และลาว เป็นจ้านวนมาก จากแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมูลค่าการส่งออกของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรกรรม 
ถือได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้้ามันมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยิ่ง (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558) 
 อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมาก และบทบาทในการจัดการด้านโลจิสติกส์ มีผลต่อองค์กรทั้ ง
ในองค์กรธุรกิจภาคบริการและอุตสาหกรรม เนื่องมาจากการขยายตัวและเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดการ
แข่งขันสูง องค์กรต่างๆ จึงได้พยายามหาวิธีการ เพื่อมาจัดการกับองค์กรของตนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สูงขึ้น การจัดการโลจิสติกส์จึงเป็นบทบาทหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยที่ประสิทธิภาพในการจัดการวิธีท้าให้เกิดความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน ประกอบด้วย การมีต้นทุนที่ต่้า ความ 
สามารถในตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว และการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด การใช้กลยุทธ์ทางด้าน 
โลจิสติกส์เข้ามาจัดการจึงเป็นตัวช่วยให้องค์กรประสบความส้าเร็จและมีความสามารถในการแข่งขันได้ การจัดการ  
โลจิสติกส์เป็นส่ิงส้าคัญอย่างมากจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายถึงผลก้าไรที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังในผลก้าไรจากการเพิ่มยอดขาย ภายใต้แนวคิดนี้เอง ท้าให้การจัดการโลจิสติกส์ 
มีความส้าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นการ
สร้างความได้เปรียบขององค์กร โดยการจัดการโลจิสติกส์ ต้องมีหลักและข้อปฏิบัติที่ดีและต้องค้านึงถึงประเด็นต่างๆ 
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หลายประการ เช่น การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์ การขนส่ง การ
บริหารคลังสินค้า เพื่อจะให้มีการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะน้ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้าน
ต้นทุน ด้านความแตกต่าง และด้านการมุ่งเน้นบางส่วน ของการตลาดซึ่งความได้เปรียบดังกล่าวสามารถน้าไปต่อสู้
กับคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงได้หรือการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีมีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในหนทางแห่งความ
เป็นเลิศ ที่จะขับเคล่ือนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ (นงรัตน์ แสนสมพร. 2554: 54-55) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท้าการวิจัย เรื่องการจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
ของธุรกิจลานเท ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ภาคธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน และเป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบ ธุรกิจปาล์มน้้ามัน ให้สามารถลดต้นทุน และลดเวลาในการน้าผลปาล์มเข้าสู่โรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มดิบ ซึ่งมีผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะน้าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและเพิ่มความได้เปรียบ
ทางการด้านการแข่งขันของธุรกิจลานเทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อศึกษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจ 
 4. เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลาน  
เทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 ข้อมูลผู้ประกอบการ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานของธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามันในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้แก่ ระยะเวลาในการเปิดกิจการ จ้านวนเงินลงทุน ลักษณะของกิจการ ลักษณะการถือครองที่ดิน ขนาด
พื้นที่ลานเท และก้าลังการรับซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะเวลาในการเปิดกิจการ หมายถึง ระยะเวลาในการเปิดกิจการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามันตั้งแต่เริ่มรับ
ซื้อจากเกษตรและรับเหมาตัดปาล์มเพื่อจัดส่งให้กับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
 จ านวนเงินลงทุน หมายถึง จ้านวนเงินลงทุนในการประกอบกิจการลานเทปาล์มน้้ามัน นับเฉพาะเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ไม่รวมราคาที่ดิน 
 ลักษณะของกิจการ หมายถึง ลักษณะการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา บริษัท
จ้ากัด และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
 ลักษณะการถือครองที่ดิน หมายถึง ลักษณะการถือครองของเจ้าของธุรกิจลานเท มีการครอบครองที่ดิน
โดยพื้นที่ของตนเอง และเช่าพื้นที่หรืออ่ืนๆ ในการประกอบธุรกิจลานเท 
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 ขนาดพื นที่ลานเท หมายถึง จ้านวนหรือขนาดของพื้นที่ลานเทที่ใช้รับปาล์มน้้ามันเพื่อรอการจัดส่งปาล์ม
น้้ามันไปยังโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน 
 ก าลังการรับซื อ หมายถึง ก้าลังการรับซื้อสูงสุด ความสามารถในการรับซื้อต่อวันและคงคลังปาล์มน้้ามัน 
เพื่อรอการจัดส่งไปยังโรงงานปาล์มน้้ามัน 
 การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนด้าเนินงานและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกระจายสินค้าสินค้าคงคลังการจัดซื้อการขนส่งรวมไปถึงการจัดระบบสารสนเทศ 
เพื่อลดต้นทุนในการด้าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การพยากรณ์ การกระจายสินค้า สินค้าคงคลัง การจัดซื้อสินค้า การ
ขนส่งสินค้า 
 ด้านการพยากรณ์ หมายถึง การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในอนาคตในการพยากรณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และการตัดสินใจในการด้าเนินธุรกิจ 
 ด้านการกระจายสินค้า หมายถึง การด้าเนินการเคล่ือนย้ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ้าหน่าย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 
 ด้านสินค้าคงคลัง หมายถึง การวางแผนและออกแบบของการใช้พื้นที่คลังปาล์มน้้ามันอย่างคุ้มค่าและ
การน้าเครื่องมือที่ทันสมัยในการเคล่ือนย้ายปาล์มน้้ามัน 
 ด้านการจัดซื อ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบและส่ิงของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่จ้าเป็นโดยมีคุณสมบัติปริมาณราคาช่วงเวลาแบ่งขายและการน้าส่งและสถานที่ถูกต้องและมีต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามจ้านวนและทัน
ตามเวลาที่ต้องการ 
 ด้านการขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้ส้าเร็จเสร็จส้ินอย่าง สมบูรณ์
โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้ในสถานที่ปลอดภัยและมีการเสียหายน้อย
ที่สุด 
 ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง ความสัมพันธ์และวิธีการแสวงหาเป้าหมายที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจของลูกค้าที่มากกว่าคู่แข่งขันธุรกิจ ได้แก่ ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ความได้เปรียบทางด้านความ
แตกต่าง และความได้เปรียบในการตอบสนองที่รวดเร็ว 
 ด้านต้นทุน หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 
 ด้านการสร้างความแตกต่าง หมายถึง ความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขันในแง่ของคุณภาพคุณลักษณะพิเศษหรือการบริการหลังการขาย 
 ด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด หมายถึง การให้ความส้าคัญกับลูกค้าหลักของตลาด และ
พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักที่ส้าคัญเหล่านั้น  
 ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการลานเทปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ธุรกิจลานเทปาล์มน  ามัน หมายถึง ผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้้ามัน จากเกษตรกร หรือรับซื้อจาก
สวนปาล์มโดยตรงโดยการจ้างแรงงานตัดเหมาทั้งสวน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการลานเลปาล์มน้้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 17 
อ้าเภอ จ้านวน 336 ลานเท ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 181 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการลานเท ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการเปิดกิจการ 
จ้านวนเงินลงทุน ลักษณะของกิจการ ลักษณะการถือครองที่ดิน ขนาดพื้นที่ลานเท และก้าลังการรับซื้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพยากรณ์ ด้านการกระจาย
สินค้า ด้านสินค้าคงคลัง ด้านการจัดซื้อ และด้านการขนส่ง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ 

ข้อมูลผู้ประกอบการ 
1. ระยะเวลาในการเปดิกิจการ 
2. จ้านวนเงินลงทุน 
3. ลักษณะของกิจการ 
4. ลักษณะการถือครองที่ดิน 
5. ขนาดพื้นที่ลานเท 
6. ก้าลังการรับซื้อ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน 
1. ด้านต้นทุน 
2. ด้านการสร้างความแตกตา่ง 
3. ด้านมุง่เน้นบางส่วนของการตลาด 

การจดัการโลจิสตกิส์ 
1. ด้านการพยากรณ ์
2. ด้านการกระจายสินคา้ 
3. ด้านสินค้าคงคลัง 
4. ด้านการจัดซื้อ 
5. ด้านการขนส่ง 
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   ตอนที่ 3 ระดับความได้ เปรียบในการแข่งขันผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้า มัน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้้ามัน ด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์การจัดการโลจิสติกส์ ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3. วิเคราะห์ระดับความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4. การวิเคราะห์ความได้เปรียบเทียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน จ้าแนก
ตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ใช้
การทดสอบด้วย F test ในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่างจะท้าการทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD 
  5. การวิเคราะห์การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ
ลานเทปาล์มน้้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลผู้ประกอบการส่วนใหญ่เปิดกิจการมาแล้ว 1-5 ปี มีจ้านวนเงินลงทุน 1-5 ล้านบาท จดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา เป็นท่ีดินของตนเอง มีพื้นที่ 1-5 ไร่ ก้าลังการรับซื้อ 21 ตัน ขึ้นไป 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดซื้อ ด้านการขนส่ง ด้านการกระจายปาล์มน้้ามัน ด้านการพยากรณ์ ด้านปาล์มน้้ามันคงคลัง อยู่ในระดับ
มากทุกด้านตามล้าดับ ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 
 

การจดัการโลจิสตกิส์ µ  แปลผล 
1. ด้านการจัดซื้อ 3.98 0.60 มาก 
2. ด้านการขนส่ง 3.93 0.45 มาก 
3. ด้านการกระจายปาล์มน้้ามัน 3.84 0.48 มาก 
4. ด้านการพยากรณ ์ 3.79 0.46 มาก 
5. ด้านปาล์มน้า้มันคงคลงั 3.78 0.54 มาก 

รวม 3.86 0.41 มาก 

 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน โดยรวม 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการลานเท
ปาล์มน้้ามัน ด้านต้นทุน ด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด และด้านความแตกต่าง อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ตามล้าดับ ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ผลการประเมิน 

µ  แปลผล 
1. ดา้นต้นทุน 4.08 0.50 มาก 
2. ด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด 4.06 0.51 มาก 
3. ด้านความแตกต่าง 4.00 0.45 มาก 

รวม 3.78 0.32 มาก 

 
 เปรียบเทียบความแตกต่างในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ จ้าแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า 
ระยะเวลาในการเปิดกิจการ จ้านวนเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ การจดทะเบียน ลักษณะการถือครอง ก้าลังการ
รับซื้อ ต่างกัน มีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน คือ การจัดการโลจิสติกส์ 
ด้านการจัดซื้อ และด้านการขนส่ง ซึ่งมีค่า (Beta = 0.399, 0.208) ตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์ความได้เปรียบใน
การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามันได้ ร้อยละ 65.10 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลานเท
ปาล์มน้้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ด้านการพยากรณ์ พบว่า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า มีความส้าคัญต่อลานเทในการ
ก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนการด้าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเปล่ียนแปลงสภา พ- 
แวดล้อมในอนาคต มีความส้าคัญต่อลานเท ข้อมูลในอดีตมีความส้าคัญต่อการพิจารณาในการวางแผนงานและการ
ตัดสินใจในปัจจุบัน ของการประกอบธุรกิจลานเท การใช้เทคนิคพยากรณ์ เพื่อคาดคะเนความต้องการของลูกค้าและ
สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและแม่นย้า มีความส้าคัญต่อลานเท โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  จรูญศรีโชติก้าจร (2550) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์ด้านการพยากรณ์ เช่น 
กิจการให้ความส้าคัญ ต่อการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเพื่อน้ามาก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของกิจการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมถูกต้อง และกิจการมีความสามารถวางแผนการด้าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านการกระจายปาล์มน้้ามัน พบว่า การส่งมอบสินค้าที่ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการมี
ความส้าคัญต่อการกระจายปาล์มน้้ามัน คนกลางทางการตลาดในการซื้อขายปาล์มน้้ามันมีความส้าคัญต่อการ
กระจายปาล์มน้้ามัน เส้นทางการขนส่งปาล์มที่รวดเร็วและต้นทุนต่้ามีความส้าคัญต่อการกระจายปาล์มน้้ามัน 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเคล่ือนย้ายและจัดเก็บมีความส้าคัญต่อการกระจายปาล์มน้้ามัน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์  ศรีประเสริฐ (2551) พบว่า การจัดการ 
โลจิสติกส์ด้านการกระจายสินค้า เช่น กิจการสามารถกระจายสินค้าได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ กิจการเลือกที่ตั้งของ
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คลังสินค้าให้อยู่ศูนย์กลางของสถานท่ีรับซื้อข้าวเปลือก และอยู่ติดกับถนนสายหลัก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การขนข้าวมาแปรรูปและส่งไปขายและกิจการให้ความส้าคัญในเรื่องการท้าสัญญาซื้อ-ขาย โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านสินค้าคงคลัง พบว่า การบริหารวัตถุดิบปาล์มน้้ามันคงคลังที่เหมาะสมกับความต้องการของ
โรงงานสกัดและลูกค้า มีความส้าคัญต่อการประกอบธุรกิจ ลานเทมีปาล์มน้้ามันคงคลังตลอดเวลาและสามารถจัดส่ง
ถึงมือลูกค้าทันทีที่มีค้าส่ังซื้อ สินค้าคงคลังที่มีรอบระยะเวลาหมุนเวียนที่รวดเร็ว คือความได้เปรียบในการบริหาร
ปาล์มน้้ามันคงคลัง ต้นทุนในการบริหารปาล์มน้้ามันคงคลังที่ต่้า มีความส้าคัญต่อก้าไรในการประกอบธุรกิจ โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ (2552) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์ 
ด้านสินค้าคงคลัง มีความส้าคัญอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
  4. ด้านการจัดซื้อ พบว่า การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตปาล์มน้้ามันจากแหล่งหลายรายเพื่อให้เกิด
ทางเลือกและมีอ้านาจต่อรอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดส่งวัตถุดิบได้ตรง
ตามจ้านวนและทันตามเวลาที่ต้องการ มีความส้าคัญต่อระบบการจัดซื้อของลานเท แหล่งขายที่เชื่อถือได้มีความ  
ส้าคัญในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาวัตถุดิบ การได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม เป็นส่วนส้าคัญในการบริหารการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นงค์รัตน์  แสนสมพร (2554) ด้านการจัดซื้อ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
  5. ด้านการขนส่ง พบว่า ลานเทมีการเลือกใช้พาหนะขนส่งที่เหมาะสมกับเส้นทางและสามารถ
ก้าหนดเวลาในการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่แน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ลานเทมุ่งเน้นการเลือก
เส้นทางขนส่งที่เหมาะสมสามารถขนส่งปาล์มน้้ามันได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนที่ต่้า ลานเทมีการขนส่งที่มีความ
รวดเร็วสามารถส่งปาล์มน้้ามันไปสู่ตลาดหรือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและทันต่อความต้องการ ลานเทมี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งปาล์มน้้ามันและวัตถุดิบที่ต่้าเมื่อเทียบกับลานเทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรรร  เศรษฐยานนท์ (2554) การจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง 
เช่น กิจการมีการด้าเนินการจัดส่งและคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้าที่เชื่อถือได้โดยไม่ท้าให้สินค้าเกิดความเสียหาย และ
กิจการมุ่งเน้นการเลือกเส้นทางขนส่งที่เหมาะสมสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนท่ีต่้า โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน พบว่า ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง 
ด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุนทรี  เจริญสุข (2555) ได้ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ใน
ระดับมาก ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ มีการสอบสนองอย่างรวดเร็ว และการสร้างความแตกต่าง และด้านต้นทุน 
เช่นกัน 
 การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน 
พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามัน คือ การ
จัดการโลจิสติกส์ ด้านการจัดซื้อ และด้านการขนส่ง ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถพยากรณ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้้ามันได้ ร้อยละ 65.10 สอดคล้องกับ ชญานันท์  เกิดพิทักษ์, มนตรี  พิริยะกุล, 
ศุภสิทธิ ์ จารุพัฒน์หิรัญ และเผ่าภัค  ศิริสุข (2552) พบว่า กลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบใน
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เชิงการแข่งขันมีผลต่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน กลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์มีผลต่อความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันท้ังส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบธุรกิจลานเทปาล์มน  ามัน 
  1. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการพยากรณ์ ควรมีการวางแผนการด้าเนินงานและสามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีท้าให้ธุรกิจ
สามารถสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งท้าให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น 
  2. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการกระจายปาล์มน้้ามัน ควรมีการบริการจัดการด้านการกระจายสินคา้
เพื่อให้ถึงโรงสกัดปาล์มน้้ามันเร็วที่สุดและมีประประสิทธิภาพมากที่สุด ท้าให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบจาก
คู่แข่งท้าให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น 
  3. การจัดการโลจิสติกส์ด้านสินค้าคงคลัง ควรมีปาล์มน้้ามันคงคลังตลอดเวลาและจัดส่งถึงมือ
ลูกค้าทันทีท่ีมีค้าส่ังซื้อ ปาล์มน้้ามันมีรอบระยะเวลาหมุนเวียนที่รวดเร็ว ต้นทุนในการบริหารปาล์มน้้ามันคงคลังที่ต่้า 
ซึ่งจะส่งผลต่อก้าไรในการประกอบธุรกิจสูงขึ้น 
  4. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ ควรมีการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตปาล์มน้้ามันจากแหล่ง
หลายรายท้าให้เกิดทางเลือกและมีอ้านาจต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
การจัดส่งวัตถุดิบ 
  5. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ลานเทควรมุ่งเน้นการเลือกเส้นทางขนส่งที่เหมาะสม 
สามารถขนส่งปาล์มน้้ามันได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนท่ีต่้าที่สุด 
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NBUS151: อุปสงค์ต่อการเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง  จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี
DEMAND OF CINEMA CUSTOMER IN MUEANG DISTRICT SURATTHANI PROVINCE 
 
ฤทัยชนก  หนูสอน 1   ดร.วรรณวิชณีย์  ทองอิทราช 2   ดร.พิมพ์แพร  พุทธิชีวิน 3 
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
อุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ เปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสงค์จําแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค 
และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-test และ ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สเปียแมน พบว่า ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน และส่วนใหญ่อยู่ต่างอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเดินทางไปชมภาพยนตร์เป็น
จํานวน 2 คน และรับชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และรอบที่เข้าชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ คือ  เวลา 14.00-17.45 น. 
ประเภทภาพยนตร์ท่ีชอบชมส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ไทยมากกวา่ภาพยนตร์ต่างประเทศ ระดับความสําคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการ โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับสําคัญมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์/
บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดตามลําดับ มีรายได้เฉล่ีย 17,219 บาท และอุปสงค์ต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่
ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 460 บาท ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ด้านราคาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อรายได้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ด้านรายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อราคา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
คําสําคัญ: การใช้บริการโรงภาพยนตร์ ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
 
Abstract 
 This research aims to study personnel factor of cinema customer, level of marketing mix, 
demand of cinema customer, to compare the difference of demand divide by personnel factor and to 
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study the relationship between marketing mix and demand of cinema customer. The sampling size is 400 
samples. This study uses the questionaries and analyses the data by using descriptive statistics; Mean, 
Percentage, Standard deviation, t-test, ANOVA and the correlation analysis with Spearman method. Most 
of samples are male, having an age between 21-30 years, having a bachelor degree, working position is 
private officer and living area is in another district at Surat Thani province. The samplings behavior is go 
to watching the movie with 2 persons per time on Friday Saturday and Sunday and watching time is 
between 2 pm to 5.45 pm. Type of movie, they prefer Thai movie more than International movie. The 
important level of marketing mix, most of them reveals the high level and considering in each aspect the 
first is process following by product and service, physical factor and facilities, service officer, price and 
place, respectively. Most of them having a revenue average is 17,219 Baht per month and pay for 
watching the movie and cinema service about 460 Baht per time. The study is revealed the difference 
between personnel factor and price demand of cinema customer at .05, significantly. The study is 
founded the relationship between marketing mix factor and demand of cinema customer. It shows that 
the marketing mix factor relates with income demand of cinema customer at .01, significantly but others 
marketing mix factor are not relate with income demand. Moreover, it shows the marketing mix factor are 
not relate with price demand. 
 
Keywords: Cinema customer service, Marketing mix, The behavior of cinema customer 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการแทบไม่มีที่ส้ินสุด แต่เมื่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้มนุษย์เราจึงต้อง
เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดโดยพิจารณาส่ิงที่ให้คุณค่าและความพอใจแก่ตนเองมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากเงินท่ี
มีอยู่ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความต้องการ อํานาจซื้อ และความเต็มใจซื้อร่วมกันเราเรียกว่า อุปสงค์ ด้วยเหตุนี้เราจะเห็น
ได้ว่าผู้บริโภคมักพิจารณาผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมและจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์โดยรวมที่
คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปมากที่สุด (วินัย  ปัญจขจรศักดิ์. 2554: 4) ดังนั้น นอกเหนือไปจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จําเป็นในชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตามความบันเทิงซึ่งจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้กลายเป็นส่ิงสําคัญเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดและความเพลิดเพลินตลอดจนเป็นความสุขของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เพื่อให้ได้รับอรรถรสของการชมภาพยนตร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกวยั  ทําให้ปัจจุบันธุรกิจโรงภาพยนตร์มกีาร
ขยายตัวกันเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการด้านน้ีได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและการให้บริการเพื่อสร้างความดึงดูดใจให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ของตนมากขึ้นทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานบริษัท
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ รายใหญ่ในประเทศไทย  
มีรายได้ในไตรมาตรที่ 3 ณ วันท่ี 31ธันวาคม พ.ศ.2556 มูลค่า 8239.43 และมีกําไรสุทธิ 1051.63 (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. 2556) แสดงให้เห็น ถึงการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ีมีมากขึ้น 
 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความเติบโต เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนบน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสถานที่ราชการที่สําคัญอีกจํานวนมาก 
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ประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้ต่อหัวเฉล่ียสูงเป็นลําดับที่ 3 ของภาคใต้โดยในปี พ.ศ. 2553 มีรายได้เฉล่ีย
เท่ากับ 138,034 บาทต่อปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553) ซึ่งโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีสถานที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โคลิเซี่ยมฟิล์ม มีจํานวน 6 โรงภาพยนตร์ ตั้งอยู่ที่ 321 หน้าเมือง ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟซินิม่าเซ็นทรัลพลาซ่า จํานวน 7 โรงภาพยนตร์ 
ตั้งอยู่ที่ 88 ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 10 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งส้ิน 13 โรงภาพยนตร์ และในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2558 โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานที่ด้วยกัน ได้แก่ 
โรงภาพยตร์ เมเจอซีนิเพล็กซ์โลตัส 5 โรงภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์เมเจอซีนิเพล็กซ์สหไทยพลาซ่า จํานวน 7  
โรงภาพยตร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงภาพยนตร์รวมทั้งส้ิน 4 แห่ง จํานวน 25 โรงภาพยนตร์ด้วยกัน เพื่อ
รองรับการใช้บริการของผู้บริโภค เนื่องด้วยการใช้บริการ โรงภาพยนตร์เป็นการรับความบันเทิงที่ราคาไม่สูงมากนัก
ผู้บริโภคจึงหันมาสนใจรับความบันเทิงโดยโรงภาพยนตร์เพื่อให้ได้รับอรรถรสในการชมภาพยนตร์ แต่อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน ทั้งนี้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์แล้วยังมี
การแข่งขันจากสินค้าที่ใช้แทนกัน คือ ภาพยนตร์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดีที่ทันสมัยสามารถรับชมได้ทั้งที่บ้านและที่
ทํางาน เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคในราคาประหยัดกว่า แม้ยังมีผู้บริโภคที่เลือกรับอรรถรสจากการชม
ภาพยนตร์โดยใช้บริการ โรงภาพยนตร์แต่ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์จาํเป็นต้องศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
ทําแผนปรับปรุงพัฒนาธุรกิจการให้บริการโรงภาพยนตร์ให้เป็นท่ีพอใจของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด และลดการแข่งขันจากคู่แข่งขันให้เหลือน้อยที่สุดโดยสร้างความโดดเด่นให้แก่โรง
ภาพยนตร์และการให้บริการ โรงภาพยนตร์สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตามยุคสมัย 
 จากความสําคัญข้างต้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์มีการแข่งขันมาทั้งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
และการแข่งขันจากภาพยนตร์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดีที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ สําคัญให้ผู้บริโภคสินค้า ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ ผู้วิจัยเห็นความจําเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องอุปสงค์ต่อการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ต่อการนําผลการวิจัยมาให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลมาใช้
ในการบริหารงานด้านการพัฒนาปรับปรุง โรงภาพยนตร์และการให้บริการโรงภาพยนตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์
ของผูบ้ริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3. เพื่อศึกษาอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งระดับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตอ่อุปสงค์ของผู้บริโภคที่ใช้
บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โรงภาพยนตร์ หมายถึง สถานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับชมภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
โดยเก็บค่าผ่านประตู 
 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง โรงภาพยนตร์ที่ให้บริการในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับอรรถรสจากการ
ชมภาพยนตร์แก่ผู้บริโภคให้เลือกรับชมได้แบบมัลติเพล็กซ์ 
 ราคา หมายถึง ค่าซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ต้องชําระก่อนเข้าชมภาพยนตร์โดยใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการเข้าชม
ภาพยนตร ์
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การซื้อตั๋วภาพยนตร์ด้วยวิธีการดังนี้คือ ส่ังซื้อตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์  และการซื้อตั๋วภาพยนตร์จากพนักงานขายหน้าโรงภาพยนตร์โดยตรง 
 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่มีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผู้ใช้บริการรู้สึก
ประทับใจหรือสนใจเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ เช่นการโฆษณา การลดราคา ตั๋วภาพยนตร์ 
 บุคลากรหรือพนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของโรงภาพยนตร์ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนอง
ต่อผู้ใช้บริการ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
 อุปสงค์ หมายถึง ความต้องการใช้บริการโรงภาพยนตร์พร้อมที่จะซื้อเนื่องจากความเต็มใจที่จะซื้อซึ่งอาจ
เป็นเพราะความชอบหรือความพอใจสินค้าและบริการโรงภาพยนตร์ และมีความสามารถหรือรายได้เพียงพอที่จะซื้อ
สินค้าและบริการของโรงภาพยนตร์ 
 ประเภทของภาพยนตร์ หมายถึง ภาพยนตร์ในลักษณะต่างๆ โดยแบ่งตามความแตกต่างในเนื้อหาสาระ
ที่นํามาฉาย 
 ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่บริโภคในโรงภาพยนตร ์
ค่าพาหนะในการเดินทางมาใช้บริการโรงภาพยนตร์และค่าตั๋วภาพยนตร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนจึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากร 
(Infinite Population) ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Cochran (สุนีย์  ล่องประเสริฐ. 2555: 159) 
ทําการเก็บตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบสะดวกโดยใช้การแบ่งสัดส่วนสถานท่ีละ 100 คน 
 วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวจิัยเชิงสํารวจทําการศึกษาจากประชากรที่เคยเข้าใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีตั้งอยู่ใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จํานวน 400 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยการทบทวนจากแนวคิดทฤษฎี 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ที่เคยเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2) เก็บแบบสอบถามกลับคืน 3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
แบบสอบถาม และ 4) ทําการวิเคราะห์ผล 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการ 
7. ลักษณะทางกายภาพ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ที่อยู่อาศยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

อุปสงค์ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของ
ผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
1. อุปสงค์ต่อรายได ้
2. อุปสงค์ต่อราคา 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง อุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และส่วนใหญ่อยู่ต่าง
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2. ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคเดินทางไปชมภาพยนตร์เป็นจํานวน 2 คน และรับชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และรอบที่เข้าชมภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ คือ เวลา 14.00-17.45 น. ประเภทภาพยนตร์ที่ชอบชมส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ไทยมากกว่าภาพยนตร์
ต่างประเทศ สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ฝรั่ง ส่วนภาพยนตร์ไทยที่ผู้บริโภค
นิยมชมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ตลก 
 
ตาราง 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่ออุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด   S.D. ระดับความสําคัญ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 4.06 0.59 มาก 
2. ด้านราคา 3.80 0.70 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.57 0.74 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.18 0.92 ปานกลาง 
5. ด้านบุคลากร 3.82 0.68 มาก 
6. ด้านกระบวนการ 4.10 0.65 มาก 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.98 0.70 มาก 

รวม 3.79 0.50 มาก 

 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการโรงภาพยนตร์
ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับสําคัญมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาพและเสียงคมชัด อยู่ในระดับมากที่สุด 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรฐานของราคาบัตรชมภาพยนตร์ อยู่ในระดับมาก 
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   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ใน
ระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ช่องจําหน่ายบัตรภาพยนตร์เพียงพอต่อความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การโฆษณาผ่านส่ืออย่างสม่ําเสมอ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีความสุภาพ/มนุษยสัมพันธ์ดี อยู่ในระดับมาก 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับความ  
สําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกําหนดโปรแกรมเวลาที่ฉายภาพยนตร์อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 
   ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดตกแต่งสถานที่โรงภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน พรบ.  การจัดตั้ง
โรงภาพยนตร์ อยู่ในระดับมาก 
  4. ข้อมูลพื้นฐานของอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ส่วนใหญ่อุปสงค์ต่อรายได้ของผู้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีรายได้เฉล่ีย 17,219 บาท และอุปสงค์ต่อค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉล่ีย 460 บาท 
  5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานผู้บริโภคและอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อายุอาชีพ การศึกษาต่างกัน อุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อการใช้บริการโรง

ภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบของ 

อุปสงค์ต่อรายได ้ อุปสงค์ต่อราคา 
1. ส่วนประสมด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชมภาพยนตร์ - - 
2. ส่วนประสมด้านราคามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชมภาพยนตร์ - - 
3. ส่วนประสมด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชม 
    ภาพยนตร์ - - 
4. ส่วนประสมด้านการตลาดมีความสมัพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชมภาพยนตร์ - - 
5. ส่วนประสมด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชมภาพยนตร์ - - 
6. ส่วนประสมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเขา้ชมภาพยนตร์ - - 
7. ส่วนประสมด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อุปสงค์การเข้าชม 
   ภาพยนตร์ .01** - 

** มนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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  6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการ 
โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อรายได้ พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพความสัมพันธ์
กับอุปสงค์ด้านรายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  7. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการ  
โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อราคา พบว่า แต่ละด้านไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง อุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี ้
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และอยู่ต่างอําเภอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรินทร์ แก้วแท้ (2550) ปัจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ส่วนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเดินทางไปชมภาพยนตร์เป็นจํานวน 2 คน และรับชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และรอบที่เข้าชม
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ คือ เวลา 14.00-17.45 น. ประเภทภาพยนตร์ที่ชอบชมส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ไทยมากกว่า
ภาพยนตร์ต่างประเทศ สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ฝรั่ง ส่วนภาพยนตร์ไทยที่
ผู้บริโภคนิยมชมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ตลก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์  จุลอารีสุข (2550) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคบริการในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโอกาสที่แตกต่างกัน 
  ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับสําคัญมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐพงษ์  ปัญญาเจริญผล (2557) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการมากที่สุด เนื่องจากเพราะผู้ใช้บริการให้ความสําคัญในการรับ
บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถให้บริการลูกค้าอย่างไม่ติดขัดรวมถึงผู้ให้บริการต้องอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
ราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์  
วิวัฒน์วิศาลสกุล (2552) ได้กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ปานกลางในทิศทางเดียวกันใน
การเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
  สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกันอุปสงค์การเข้าใช้บริการ  
โรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
  ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการ  
โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อรายได้มีความสัมพันธ์เฉพาะด้านลักษณะทางกายภาพ
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของริมส์ชา (Rimscha. 2013) ได้
กล่าวไว้ว่าอุปสงค์ในการเข้าชมภาพยนตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ รายได้ และราคา แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ภาพยนตร์และสอดคล้องกับงานวิจัยของไรเบอร์ (Rieber. 2012) ที่กล่าวไว้ว่า โสตทัศนูปกรณ์มีอิทธิพลต่อ 
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โรงภาพยนตร์เป็นอย่างมากเพราะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบความบันเทิงให้ไดรับอรรถรสมากยิ่งขึ้น
จากการชมภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาอุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็น
ที่จะนํามาอภิปราย พบข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ นํามาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนแนะเป็นรายด้าน ดังนี ้
  1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติม สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และอยู่
ต่างอําเภอ ดังนั้น ผู้ประกอบจึงควรคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อศึกษารายละเอียด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการให้กับลูกค้าและบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  2. ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคเดินทางไปชมภาพยนตร์เป็นจํานวน 2 คน และรับชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และรอบที่เข้าชมภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ คือ เวลา 14.00-17.45 น. ประเภทภาพยนตร์ที่ชอบชมส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ไทยมากกว่าภาพยนตร์
ต่างประเทศ สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ฝรั่ง ส่วนภาพยนตร์ไทยที่ผู้บริโภค
นิยมชมมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ตลก ดังนั้นบริษัทควรให้ความสําคัญกับผลดังกล่าว โดยเฉพาะวันที่เลือกใช้บริการ 
ซึ่งจะต้องมีการตอบสนองให้กับผู้บริโภคในช่วงวันและเวลาดังกล่าวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น ควรมีการจัดการ
ส่งเสริมการตลาดในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการให้มากที่สุด เป็นต้น 
  3. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บริษัทต้องคํานึงถึงปัจจัยใดบ้างที่มีความสําคัญต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ เช่น ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ
สําคัญมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ดังนั้น บริษัทควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ให้มาก เช่นบริษัทควร
รักษาคุณภาพในการให้บริการให้ดียิง่ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง หรือบริษัทพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริการท่ีดี และบริษัทควร
ปรับปรุงด้านราคาเพื่อให้ลูกค้ามีความถึงพอใจมากขึ้น เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัท 
  4. การศึกษาระหว่างความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอุปสงค์การใช้บริการ  
โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสงค์ต่อรายได้และราคา พบว่า ดังนั้น บริษัทควรให้ความสําคัญ
กับปัจจัยเหล่านี้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านบริการ บริษัทควรรักษาคุณภาพการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่อง
ทางการจัดจําหน่ายให้สะดวกกับการรับบริการ เช่น การจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต หรือผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 
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NBUS154: ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
MANAGEMENT FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF DECENTRALIZED 
EDUCATIONAL POLICY TO LOCAL GOVERNMEN 
 
เฉลิมพล  นิยมสินธ์ุ 1   พิศมัย  จารุจิตติพันธ ์2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติให้ถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2549-2557 จ านวน 38 โรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
จ านวน 228 คน การรวบรวมข้อมูลกระท าโดยใช้แบบสอบถาม ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาวะผู้น าของสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารท่ัวไป เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านการ
บริหารและการพัฒนาบุคคลากร ปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณ และปัจจัยด้านการบริหารทั่วไป ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะท่ีปัจจัยด้านภาวะผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to analyze Factors of Management that influence the 
effectiveness of decentralized educational policy to local government. The sample of this research is 
Education towards the transferring of the educational management to the local government in the 2549-
2557, the number of 38. Samples’ opinions are School administrators, teachers, school directors. Parents 
Representative, Parent Association and representative community, the number of 228. Data were 
collected by the questionnaires. Factors of Management are Leadership of the local government, 
Leadership of Education, Academic Administration, The Human Resource Development Administration, 
Budget Administration and General Administration. Data analyzed by multiple regression analysis. 
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 The results have shown Factors of Management such as, Leadership of Education, Academic 
Administration, The Human Resource Development Administration, Budget Administration and General 
Administration affect the effectiveness of decentralized education policy to local government, statistically 
significant at the .05 level. Leadership of the local government affect the effectiveness of decentralized 
education policy to local government, no statistically significant. 
 
Keywords: The effectiveness, Decentralized educational policy and Local government 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพราะการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคนในประเทศ
ให้มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ดังนั้นแต่ละประเทศจึงพยายาม
จัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน เนื่องจากการที่จะท าให้คนมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลานาน คือ เริ่มตั้งแต่เยาว์วัยจนตลอดชีวิตของแต่ละคน จึงต้องมีการวางแผน ก าหนด
นโยบาย ออกระเบียบ ก าหนดหลักสูตร ออกกฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางรากฐานและก าหนดทิศทางในการ
จัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาของทุกประเทศจะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสังคมโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เพราะฉะน้ันทุกประเทศ
จะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเช่นเดียวกัน 
เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมโลกที่เปล่ียนแปลง เพื่อให้ประชาชนในประเทศ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 2544: 34) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 5–6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม มีการพิจารณาการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ผลการด าเนินงานจนถึง ปี 2552 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง มีประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั่วประเทศ 175 เขต ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหาร 
งานบุคคลและบริหารทั่วไป ประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2552 ปัญหาการด าเนินงานได้แก่ ด้านการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษา หน่วยงานมีการขยายและ
เพิ่มบุคคลากร การกระจายอ านาจยังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจที่แท้จริง เป็นการมอบอ านาจ ไม่สามารถ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย การบริหารงานบุคคลยังไม่เป็นอิสระเท่าที่ควร ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความ
โปร่งใส กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการกระจายอ านาจ สถานศึกษายังไม่มีอิสระหรือความคล่องตัว (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 18-22) 
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เกิดประเด็นค าถามการวิจัยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  อย่างไร 
มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางหารศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ท าโดยการประเมินผลงานและคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. หลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
  2. การบริหารที่มีความคล่องตัว หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารที่มี
ความคล่องตัวใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารที่มีความคล่องตัวด้านวิชาการ 2) การบริหารที่มีความคล่องตัวด้าน
บริหารบุคลากร 3) การบริหารที่มีความคล่องตัวด้านบริหารงบประมาณ และ 4) การบริหารที่มีความคล่องตัวด้าน
บริหารทั่วไป 
  3. ชุมชนมีส่วนร่วม หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจทางการ 
ศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากประสิทธิผลการที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ก าหนดหลักสูตรอย่างเหมาะสม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานในโรงเรียน ตั้งแต่ มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ  ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชื่นชม
ผลส าเร็จ โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตลอดจนโรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภายนอกในการ
สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีการระดมทรัพยากรที่สนับสนุนในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ กระท าโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการบริหารและจัดการ ตลอดจนผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลเบื้องต้น มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสรุปดัง
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่งมอบจริง ปีการศึกษา 2549-2557 มีจ านวน 499 โรงเรียน (ข้อมูลจากการส ารวจจริงของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กันยายน 2558) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 228 คน การสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิควิธี
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืได้ของแบบสอบถามพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ที่ค านวณได้ และผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค ที่ค านวณได้ทุกค่ามีค่ามากกว่า 0.896 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือ 
 เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของตวัแปร ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต
ของตัวแปร ซึ่งมีค่าการวัดของแต่ละข้อค าถาม 7 ระดับ ดังนี ้
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับดีเลิศ 
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 4.00 - 4.49  หมายถึง ระดับดีมาก 
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 3.50 - 3.99 หมายถึง ระดับดี  
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 3.00 - 3.49 หมายถึง ระดับดีพอใช้ 
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 2.50 - 2.99 หมายถึง ระดับต่ า 
  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 2.00 - 2.49 หมายถึง ระดับต่ ามาก 
  ค่าเฉล่ียเลขคณิตน้อยกว่า 2.00 หมายถึง ระดับต่ าที่สุด 

ปัจจัยด้านการบริหาร 
1. ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ภาวะผู้น าของสถานศึกษา 
3. การบริหารวิชาการ 
4. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
5. การบริหารงบประมาณ 
6. การบริหารท่ัวไป 

ประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา 
1. หลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. การบริหารท่ีมคีวามคล่องตัว 
3. ชุมชนมีส่วนร่วม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาวะผู้น าของสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ 
และการบริหารทั่วไปที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
หลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การบริหารท่ีมีความคล่องตัว และชุมชนมีส่วนร่วม กระท าโดยการการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
และการสร้างและทดสอบสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการ  
ศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อาศัยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการในการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้ โดยให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครู และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในส่วนของการบริหารงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
 ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่มีความคล่องตัว 
  ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มุ่งกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้มากที่สุด ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 35) 
 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีส่วนร่วม 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 15) 
มีแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่แตกต่างกันในการแบ่งหรือระบุการมีส่วนร่วม แบ่งระดับในด้านการรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมการ และการเพิ่มอ านาจของประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน (พิสมัย  จารุจิตติพันธ์; และเกียรติชัย  วีระญาณนนท์. 2559: 154-156) รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นรูปแบบลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกันของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) (พิณสุดา  สิริธรังศรี. 2557: 94) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้แบ่งขนาดของสถานศึกษาตามจ านวน
นักเรียน และได้มีการจัดกลุ่มขนาดเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ (พิณสุดา  สิริธรังศรี. 
2557: 14) การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาของกลุ่มนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พบว่า ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียน ประกอบด้วย ที่ตั้งใน
เขตเทศบาล ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษาที่ให้บริการเป็นความพร้อมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษา ส านักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 11) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
  การกระจายอ านาจด้านวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การจัดท า
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษา (กลุ่ม
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ส านักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 6) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และ
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 53) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา (ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 74, 100-101) ส าหรับด้านงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้
ก าหนดกรอบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้มีการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 41) 
 ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
  ส าหรับด้านการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดขอบข่ายให้เป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดระบบบริหารองค์การ ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา
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ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การบริหารทั่วไปได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนมีความหลากหลาย และครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน (ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 76-77) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ส าคัญแยกตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการ

กระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายด้าน 
 

ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. หลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 3.80 0.707 ดี 
2. การบริหารท่ีมีความคล่องตัว 3.76 0.636 ดี 
3. ชุมชนมีส่วนร่วม 3.69 0.791 ดี 

ประสิทธิผลของนโยบายโดยรวม 3.75 0.664 ดี 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าในระดับดี ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน โดยตัวแปรด้านหลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 3.80 รองลงมาคือ  ด้าน
การบริหารที่มีความคล่องตัว มีค่า 3.76 และปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านชุมชนมีส่วนร่วม มีค่า 3.69 โดย
ความคิดเห็นทุกตัวแปรมีลักษณะการกระจายที่ใกล้เคียงกันทุกตัว (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.636 ถึง 
0.791) 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร 
 

ปัจจัยดา้นการบริหาร ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.66 0.724 ดี 
2. ภาวะผู้น าของสถานศึกษา 3.82 0.742 ดี 
3. การบริหารวิชาการ 3.90 0.675 ดี 
4. การบริหารและการพัฒนาบุคคลากร 3.77 0.605 ดี 
5. การบริหารงบประมาณ 3.65 0.658 ดี 
6. การบริหารท่ัวไป 3.79 0.628 ดี 
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 จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร  
มีค่าในระดับดีทุกด้าน โดยตัวแปรด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 3.90 รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า
ของสถานศึกษา มีค่า 3.82 และปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า 3.65 โดยความ
คิดเห็นทุกตัวแปรมีลักษณะการกระจายที่ใกล้เคียงกันทุกตัว (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.605 ถึง 0.742) 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients   
Model  B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) -.290 .116  -2.512 .013 
 B1 .021 .038 .023 .553 .581 
 B2 .170 .046 .189 3.699** .000 
 B3 .092 .046 .094 2.009* .046 
 B4 .257 .046 .234 5.556** .000 
 B5 .113 .042 .112 2.663** .008 
 B6 .415 .050 .393 8.246** .000 

หมายเหตุ Adjusted R2 = .859, F = 230.769, Prob.F = 0.00    ** P<0.01, *P<.05 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารสามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิผลของการ
ด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 85.9% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้พบว่าตัวแปรภาวะผู้น าของสถานศึกษา (B2) การบริหารและการพัฒนาบุคคลากร (B4) การบริหารงบประมาณ 
(B5) และการบริหารทั่วไป (B6) ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.01 และพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ (B3) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการกระจายอ านาจทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ตัวแปรภาวะผู้น าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (B1) ที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในทุกๆ ด้าน การศึกษา
เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
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ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ภาวะผู้น าของสถานศึกษา 
   ภาวะผู้น าของสถานศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนให้เกิดมีศักยภาพและ
ความพร้อมสูง ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะความเป็นผู้น าจะมีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างทีมงานที่ดี
และมีความเข้มแข็ง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างจริงจัง สร้างวัฒนธรรม
ของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างครู นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมายและจุดยืนเดียวกันคือ มุ่งประโยชน์ของสถานศึกษาและนักเรียนเป็นหลัก ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
นโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุสิทธิ์  นามโยธา และ คณะ (2556: 20-29) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการศึกษา
ของ ทักษิณ  สิทธิศักดิ์, วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ และพร้อมพิไล  บัวสุวรรณ .(2556: 286) เรื่องปัจจัยเชิงระบบและ
แนวทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการศึกษาของ ทรงยศ  แก้วมงคล และมณฑป  ไชยชิต (2556: 12) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาของ โสภิณ  ม่วงทอง, ภารดี  
อนันต์นาวี และสิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์ (2556: 18-29) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญในภาคตะวันออก ผลการศึกษาของ Donald R. Winkler and Boon-Ling Yeo (2007: 1-20) เรื่อง Identifying 
the Impact of Education Decentralization on the Quality of Education ผลการศึกษาของ Pam Sammons และ
คณะ (2011: 83-101) เรื่อง Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes: Results from a 
study of academically improved and effective schools in England ผลการศึกษาของ Grace Rwiza (2014: 3-
29) เรื่อง Global decentralization policies for education and Tanzanian primary school principals’ 
responses. ผลการศึกษาของ Juma Saidi Mwinjuma และคณะ (2015: 34-41) เรื่อง A Review of 
Characteristics and Experiences of Decentralization of Education 
  2. การบริหารวิชาการ 
   การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ประกอบด้วย งานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลและมาตรฐานการศึกษา การกระจายอ านาจด้าน
วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผน
ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (กลุ่มนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ส านักนโยบายด้านประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 6) หัวใจในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การสร้างความเชื่อมัน่ ซึ่งส่ิงที่จะสร้างความเชื่อมัน่ได้ดีที่สุดคือคณุภาพ
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจั ด
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมทั้งได้เข้าร่วมการน าร่องการใช้หลักสูตร 2551 โดยมีการ
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ด าเนินงานทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่มีการด าเนินงานด้าน
วิชาการ (ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553:  22, 
99-100) ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสงี่ยมจิต วสุวัฒนเศรษฐ์ และพีรสิทธิ์  
ค านวณศิลป์ (2553: 1265) เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และผลการศึกษาของ มนสวรรค์  สืบศรี (2556) เรื่องการประเมินผลนโยบายการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา: กรณีศึกษา การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3. การบริหารและการพัฒนาบุคคลากร 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และ
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 53) การบริหารและการพัฒนาบุคคลากร ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผล
การศึกษาของ รุ่งเรือง  ศักดิ์รัตนมาศ (2556: 141) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล: กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านนางเม้ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการศึกษาของ ทักษิณ   
สิทธิศักดิ์, วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ และพร้อมพิไล  บัวสุวรรณ (2556: 286) เรื่องปัจจัยเชิงระบบและแนวทางการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาของ 
อคีราภ์รัตน์  วรรณรัตน์ (2556: 143) เรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาของ ดวงเนตร  
ส าราญวงศ์ และไชยันต์ รัชชกูล (2557: 162-163) เรื่องประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาของ Donald R. Winkler and Boon-Ling Yeo. (2007: 1-20) เรื่อง 
Identifying the Impact of Education Decentralization on the Quality of Education 
  4. ด้านการบริหารงบประมาณ 
   ด้านงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดกรอบการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 41) การบริหารงบประมาณ ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ผลการศึกษาของ รุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ (2556: 140) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล: 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนางเม้ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 ผลการศึกษาของ 
ทักษิณ  สิทธิศักดิ์, วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ และพร้อมพิไล  บัวสุวรรณ (2556: 286) เรื่องปัจจัยเชิงระบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการศึกษาของ Donald R. Winkler and Boon-Ling Yeo. (2007: 1-20). เรื่อง Identifying the Impact of 
Education Decentralization on the Quality of Education ผลการศึกษาของ Betül Balkar, and Mahinur Gözde 
Kasurka. (2015: 415-436) เรื่องDecentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education 
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System และ ผลการศึกษาของ Faguet, Jean-Paul (2015) ได้ศึกษาเรื่อง Transformation from below in Bolivia 
and Bangladesh: decentralization, local governance, and systemic change 
  5. ด้านการบริหารท่ัวไป 
   ด้านการบริหารท่ัวไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดขอบข่ายให้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์การ ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
มีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษา  
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 66) การบริหารทั่วไป ส่งผลต่อป ระสิทธิผลของ
นโยบาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสงี่ยมจิต  วสุวัฒนเศรษฐ์ และพีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์ (2553: 1265-1266) 
เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาของ 
รุ่งเรือง  ศักดิ์รัตนมาศ (2556: 142) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
นางเม้ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 ผลการศึกษาของ Donald R. Winkler and 
Boon-Ling Yeo. (2007: 1-20) เรื่อง Identifying the Impact of Education Decentralization on the Quality of 
Education และผลการศึกษาของ Hertha Pomuti and Everard Weber (2012: 1-8) เรื่อง Decentralization and 
School Management in Namibia: The Ideologies of Education Bureaucrats in Implementing Government 
Policies 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลสถานศึกษา 
   ผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลสถานศึกษาสามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและก าหนดทิศทางในการวางนโยบายการบริหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากข้อพิจารณาของการด าเนินนโยบาย
การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามขนาดและระดับการศึกษาที่
โรงเรียนเปิดสอน 
  2. ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 
   สถานศึกษาสามารถน าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล 
จากข้อพิจารณาปัจจยัด้านภาวะผู้น าของสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านการบริหารและการพัฒนา
บุคคลากร ปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณ และปัจจัยด้านการบริหารทั่วไป ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนิน
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เพื่อให้การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปศึกษาวิจัยต่อไปได้ ดังนี้ 
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   1. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแยกประเภทตามขนาดของสถานศึกษา และระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเปิดสอน 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
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NBUS155: แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย 
AN APPROACH FOR LEARNING ORGANIZATION DEVELOPMENT FOR PRIVATE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTES IN THAILAND 
 
ณัฐวุฒิ  วเิศษ 1   อนันต์  ธรรมชาลัย 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ 4) น าเสนอแนวทางส าหรับการพัฒนาสู่
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวทางการวางแผน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จ านวน 21 คน และคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.15, S.D.= 0.44) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ และด้าน
เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมากทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ส าหรับช่วงอายุที่แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านแบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมกิจกรรมของการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนา
ระดับตัวบุคคล ระดับทีมงานสู่ระดับองค์การ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการบริหารจัดการคลังข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และการสร้างเครือข่ายโดยมีการประชุมเครือข่ายสามารถท าเป็นคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เกิดการ
แลกเปล่ียนเป็นระบบชัดเจน 
 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of learning organization of private 
higher education institutes in Thailand 2) to investigate the relationship between administrative factors in 
aspects of environment analytical, strategy planning, implementation and the condition of learning 
organization in demographic area of private higher education institutes in Thailand 3) to study the 
relationship between influence factors on learning organization in aspects of learning, organizational, 
personnel, knowledge management, technology and the condition of learning organization in 
demographic area of private higher education institutes in Thailand, and 4) to present the way for 
developing on learning organization in aspects of planning and the implementation of private higher 
education institutes in Thailand. The sample of this research was 21 executive officers of private higher 
education institutes and 400 lecturers that employed in private higher education institutes, Thailand. A 
data was analyzed by using percentage, mean, Standard Deviation, t-test, One-Way ANOVA, and 
multiple regression analysis. 
 The findings were found as follow; 1) The level of learning organization of private higher 
education institutes in Thailand was at a high level (mean score = 4.15, S.D. = 0.44) 2) The relationship 
between management and level of learning organization was found that learning, organization, personnel, 
knowledge, and, technology had relationship with level of learning organization at level of significant .05. 
3) By comparing demographic factors, it was found that gender, educational, and job positions were not 
significantly different. However, difference of range in age had an effect to the level of learning 
organization in planning, shared vision, and systems thinking at level of significant .05, and 4) An 
approach to develop learning organization for private higher education institutes in Thailand, this 
research suggested that to elevate the level of learning organization need to focus on such a following 
aspects; continuously development on staff, there should be training activities on knowledge 
management in individual to the team and organization level, using technology for database warehouse 
management, and building collaboration and network by having conference network in the system and 
could be able to build a clear guideline that can publish the new knowledge. 
 
Keywords: Learning Organization, Knowledge Management, Private Higher Education Institutes 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถาบันการศึกษาของประเทศไทย ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและตื่นตัวกับนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์การเป็นอย่างมาก ผลจากการมีนวัตกรรมดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะสถาบัน 
อุดมศึกษาของเอกชนพัฒนาตนเองทั้งระบบนับตั้งแต่ปรัชญาของสถาบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง การบริหาร 
การประเมิน การสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร การส่ือสารในองค์การต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหารเพื่ อ
น าไปสู่องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบันมีการแข่งขันที่มีอิทธิพลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยมที่เร่งให้
ต้องเปล่ียนแปลงปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคแห่งการแข่งขันที่มีมากขึ้น ในแง่คุณภาพในการให้บริการทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงอยู่ในช่วงแห่งความท้าทาย การขาดศักยภาพในการแข่งขัน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ . 
2551) ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรพิจารณาน าแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ในการ
บริหาร เพื่อสามารถเป็นองค์การที่ช่วยชี้น าชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม ก้าวทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได้ 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมที่มุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขันในการจัดการศึกษาของสถาบัน  
อุดมศึกษาที่มีอยู่มากมายทั้งรัฐและเอกชน การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในการเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555) ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบกับ
ปัญหาหลายด้าน ทั้งการปรับโครงสร้างการบริหาร การก าหนดทิศทางและหาจุดเด่นขององค์การ การแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาสร้างเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งเชิงวิชาการ 
 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งได้ตามศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้องค์ประกอบจาก
แนวคิด ทฤษฎี นักการศึกษาที่หลากหลาย ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ประสบผลส าเร็จโดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือในการบริหาร วางแผน ก าหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย ให้มีคุณค่าสูงสุดตาม
บริบทขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และ
ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ 4) น าเสนอแนวทางส าหรับการพัฒนาสู่
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวทางการวางแผน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถแสดงศักยภาพส าหรับสร้างผลงานท่ีต้องการ สามารถแสดงความเห็นใหม่อย่างเสรี และสามารถแลกเปล่ียน
วิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันปรับปรุงเปล่ียนแปลงและสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์การ และเป็นองค์กรที่มี
การสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก 
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เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเข้มแข็งขององค์การ ซึ่งระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental Models) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ องค์ประกอบของ
สมาชิกและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัจจัยด้านการจัดการ ประกอบด้วย 
ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยี 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดท าการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของ
หน่วยงานเอกชนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจดัการศึกษา การผลิตบัณฑิต การวจิัย การให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

แนวทางการพัฒนาสู่
ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทย 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย จ าแนกภูมิภาค 4 กลุ่ม 
1. กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 
2. กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. กลุ่ม 3 ภาคกลาง 
4. กลุ่ม 4 ภาคตะวันตก 

สภาพปัญหาการ
เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใน 
ประเทศไทย 

1. นโยบายการบริหาร 
2. ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
3. ภาวะผู้น า 

ปัจจัยด้านการจัดการ 
1. ด้านการเรียนรู ้
2. ด้านองค์การ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านการจัดการความรู ้
5. ด้านเทคโนโลยี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 
- ต าแหน่งบริหาร 
- ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจัยการบริหาร 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2. ก าหนดกลยุทธ์ 
3. แนวทางการปฏิบัติ 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 
ระดับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทย 
1. ความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) 
2. แบบแผนความคิด 
(Mental Models) 
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) 
4. การเรียนรูร้่วมกัน
เป็นทีม (Team 
Learning) 
5. การคิดอย่างเป็น
ระบบ (System 
Thinking) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน
ในประเทศไทย แบบแผนของการวิจัย (Research Design) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. ประชากร 
   ประชากรเป็นผู้บริหารและคณาจารย์สนับสนุนสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 8,143 คน (สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2559) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี มีจ านวน 21 สถาบัน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ( Learning 
Organization) อย่างน้อยจ านวนสถาบันละ 1 คน มีจ านวน 21 สถาบัน และด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) จากเอกสารของทางมหาวิทยาลัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (เชิงปริมาณ) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คณาจารย์สนับสนุนสาย
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทั้ง 21 สถาบัน จ านวนทั้งส้ิน 400 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973) ที่ระดับความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตัวอย่าง .05 ระดับความ
เชื่อมั่นท่ี 95% 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น  
ร้อยละ 50.50 มีช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น 
ร้อยละ 79.20 มีต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 มีประสบการณ์ท างาน 11-20 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.80 และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มภาคกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.25 
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้   S.D. 
ระดับการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ 
1. ความรอบรู้แห่งตน 4.13 0.49 มาก 
2. แบบแผนความคิด 4.12 0.51 มาก 
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 4.16 0.53 มาก 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.16 0.54 มาก 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ 4.17 0.56 มาก 

รวม 4.15 0.44 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน คือ การคิดอย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความรอบรู้แห่งตน และแบบแผน
ความคิด ตามล าดับ 
 
  3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ดังตารางที่ 2 
 
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทย 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ด้านการเรียนรู้ 1.00          
2. ด้านองค์การ 0.58** 1.00         
3. ด้านบุคลากร 0.49** 0.63** 1.00        
4. ด้านการจัดการความรู้ 0.52** 0.63** 0.71** 1.00       
5. ด้านเทคโนโลยี 0.49** 0.52** 0.55** 0.59** 1.00      
6. ความรอบรู้แห่งตน 0.32** 0.44** 0.45** 0.50** 0.44** 1.00     
7. แบบแผนความคิด 0.40** 0.44** 0.53** 0.54** 0.48** 0.67** 1.00    
8. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 0.42** 0.52** 0.50** 0.60** 0.53** 0.59** 0.63** 1.00   
9. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 0.38** 0.47** 0.53** 0.56** 0.50** 0.50** 0.61** 0.69** 1.00  
10. การคิดอย่างเป็นระบบ 0.31** 0.50** 0.48** 0.46** 0.42** 0.53** 0.55** 0.63** 0.67** 1.00 

 
 จากตาราง 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการกับระดับความ
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เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยี มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
  4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารและคณาจารย์กับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 

ปัจจัยส่วนบคุคล t-test F test p-value 
1. เพศ 0.79 - .62 
2. ช่วงอายุ -    3.38** .02* 
3. ระดับการศึกษา 4.98 - .07 
4. ต าแหน่ง 0.02 - .88 
5. ประสบการณ์ท างาน - 0.26 .89 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับช่วงอายุมีความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารและคณาจารย์กับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ระดับการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

ช่วงอาย ุ   S.D. n F p-value 

1. ความรอบรู้แห่งตน ไม่เกิน 30 ป ี 4.11 0.54    
 31-40 ปี 4.17 0.43 198   
 41-50 ปี 4.14 0.53 115   
 51-60 ปี 3.99 0.60 25   
 รวม 4.14 0.49    
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ระดับการเป็นองคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 

ช่วงอาย ุ   S.D. n F p-value 

2. แบบแผนความคิด ไม่เกิน 30 ป ี 4.20 0.47 62 3.38 .02* 
 31-40 ปี 4.14 0.46 198   
 41-50 ปี 4.12 0.58 115   
 51-60 ปี 3.83 0.59 25   
  4.12 0.51    
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม ไม่เกิน 30 ป ี 4.25 0.44 62 2.89 .03* 
 31-40 ปี 4.18 0.48 198   
 41-50 ปี 4.16 0.61 115   
 51-60 ปี 3.89 0.79 25   
  4.17 0.54    
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ไม่เกิน 30 ป ี 4.31 0.50 62 2.49 .06 
 31-40 ปี 4.16 0.47 198   
 41-50 ปี 4.15 0.61 115   
 51-60 ปี 3.98 0.83 25   
 รวม 4.17 0.55    
5. การคิดอย่างเป็นระบบ ไม่เกิน 30 ป ี 4.27 0.56 62 3.31 .02* 
 31-40 ปี 4.22 0.46 198   
 41-50 ปี 4.12 0.64 115   
 51-60 ปี 3.90 0.88 25   
 รวม 4.18 0.57    

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบด้วยสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผู้บริหารและ
คณาจารย์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ด้านแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วม และการคิดอย่างเป็นระบบ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
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  1. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 5 ด้าน ได้แก่ ความ
รอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย 
พบว่า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ สามารถจ าแนกได้ว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยให้ความส าคัญกับการเน้นการแลกเปล่ียนความคิดทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ประวัติ  ขุนทวี (2548) เรื่องลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามี
ทัศนะต่อลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย จ าเริญ  จิตหลัง (2550) เรื่องศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ มี
ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เป็นเพราะว่า สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท้ังทางด้านความรู้ขององค์การ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการ
จัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพื่อให้การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  2. ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการจัดการต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับระดับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถจ าแนกได้ว่าการเรียนรู้ การ
พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์การ การจัดการคลังความรู้ และการน าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จันทรฉาย  ยมสูง (2551) เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ตัวแปรความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ระบบ
เทคโนโลยีภายในองค์การ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และโครงสร้างองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัย สุภาพร   
ธุวสินธุ์ (2552) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท เอส. เค. อัลฟ่า พบว่า ปัจจัยทางการ
บริหารคือ ด้านการจัดการ ด้านบรรยากาศการท างาน ด้านการจูงใจ ด้านภาวะผู้น า  และด้านเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชนกานต์  แกล้วกล้า 
(2555) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความส าเร็จตามพันธกิจ ของเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่มี เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน 
  4. แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
สรุปผลประเด็นเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
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   ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ โดยอภิปรายแนว
ทางการพัฒนา ได้ว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้น้ันถือว่าบุคลากรเป็น
ส่ิงส าคัญขององค์กรควรสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาฝึกอบรม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่
สูงขึ้น มีการสนับสนุนให้บุคลากรท างานท่ีตรงกับความสามารถ การท างานร่วมกันเป็นทีม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพ่ิมขึ้น สอดคล้องแนวคิด เซงเก (Senge. 1990) [10] กล่าวว่า การจัดพื้นที่
ให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ควรน าระบบสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการสอน ปรับระบบฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่และการเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสม มีการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายโดยการจัดเวที
ประชุมผ่านเครือข่ายท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการแบ่งปันและถ่ายทอดกลยุทธ์ในการน าไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคลากรกับ
ผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. การก าหนดนโยบายการบริหาร ต้องมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ทุกระดับ เน้นให้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ทุกฝ่ายให้เกิดการบูรณาการความรู้ 
  2. การก าหนดนโยบายต้องให้สอดคล้องกับทรัพยากรสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ รวมทั้งสนับสนุนการ
จัดการความรู้ที่ท าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้  
  3. การก าหนดนโยบายควรเน้นการน าระบบเทคโนโลยีมาก าหนดนโยบายในการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู ้
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ควรยกระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เน้นการจัดอบรมกิจกรรมของการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนาในองค์การ ทั้งระดับตัวบุคคล ระดับทีมงาน และระดับ
หน่วยงาน  
  2. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการบริหารจัดการคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างหลากหลาย ควรปรับฐานระบบฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่และการเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสม จัดเวทีประชุมผ่านเครือข่ายท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  3. การสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย จัดเวทีประชุมผ่านเครือข่ายท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มี
ศักยภาพระดับสูงในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 
 

1327



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2551). ทิศทางอุดมศึกษาไทย. จาก URL: http://www.kriengsak.com./node/4. 

access on 15/10/2015. 
จันทร์ฉาย  ยมสูงเนิน. (2551). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ปทุมธานี: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 

จ าเริญ  จิตหลัง. (2550). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้. ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ชนะกานต์  แกล้วกล้า. (2555, มกราคม-เมษายน). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความส าเร็จตาม
พันธกิจ ของเทศบาลนครนนทบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์. 6(1): 24-28. 
ประวัติ  ขุนทวี. (2548). ลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2559, จาก 
URL: http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?page=&data_show=4. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 

สุภาพร  ธุวสินทร์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท เอส. เค. อัลฟ่า จ ากัด. 
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: บัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Senge, Peter M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: 
Doubleday Currency. 

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed., New York: Harper and Row Publication. 
 

1328

http://www.info.mua.go.th/in


 



 


