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Index Center: TCI) ส าหรับวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความจากงานวิจัยจ านวน 10 
บทความ โดยมีบทความจากนักวิจัยภายนอกสถาบันจ านวน 7 บทความ และจากนักวิจัย
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ภาคภูมิใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับทุกท่านในศาสตร์วิชาการ
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การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล
ในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey 

Management of Residential Home and Nursing 
Home in Nakhon Pathom Province  
based on 7-S McKinsey Concept 

ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา1 

                                      สวรรยา ธรรมอภิพล2  
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 
7-S McKinney ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้สูงอายุ รวม 30 คน  
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ สรุป
และน าเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

ผลการศึกษา การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
จังหวัดนครปฐมซ่ึงเป็นตัวแทนองค์กรภาครัฐและสถานบริบาลศูนย์   
มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ซ่ึงเป็นตัวแทนองค์กรเอกชน พบว่า มีความแตกต่าง
กันตามบริบทขององค์กร ได้แก่ 1) ขนาดและรูปแบบโครงสร้างองค์การ   
2) กลยุทธ ์4Ps 3) ระบบขั้นตอนการพิจารณาและรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามา

                                                 
1 นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยศิลปากร  a2m_mz@hotmail.com 
2 อาจารย์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร sawanya@ms.su.ac.th 
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รับบริการ 4) รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร 5) ขั้นตอนการรับ
เจ้าหน้าท่ี 6) ความโดดเด่นในด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุ  และ 7) 
ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน โดยแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดนโยบายการก่อสร้าง
อาคารเพื่อให้สามารถรองรับจ านวนให้เพิ่มขึ้นและก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การให้บริการผู้สูงอายุภายนอกแบบ Day Care ส่วนแนวทางพัฒนาของ
สถานบริบาลศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีการขยายศูนย์ให้บริการเพิ่มเติม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลท้ังในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดอื่นๆ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: สถานสงเคราะห์คนชรา สถานบริบาล การบริหารจัดการ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the 
management of residential home and nursing home in Nakhon 
Pathom Province based on 7-S McKinsey concept and to study 
the development process for management of residential home 
and nursing home in Nakhon Pathom Province. The case study 
were Nakhon Pathom Residential Home where represented 
public organization and Mutita Nursing Home where represented 
private organization. Data was used by In-depth Interview. Key 
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informants were 30 people who were executive, staff, elders 
and relatives of elder if they could not communicate.   

The results of this research were found that the 
management based on 7-S Mckinsey concept of residential 
home was different from nursing home; 1) the differences of 
organization size and structure form. 2) the difference of strategy, 
nursing home managed all sides of 4Ps (product, price, place, 
promotion) but residential home managed them without price 
and promotion. 3) the difference of elderly admission system. 4) 
the difference of  executive behavior style for management. 
5) the difference of staff selection process. 6) the difference of 
elderly care skill. And 7) the difference of operational shared 
value. The results of development process for management were 
found that residential home is constructing the multi-purpose 
building for elders who lives inside and outside. The vision about 
Day Care service for elders who lives outside. The part of nursing 
home was found that they are increasing the staff and expanding 
the business for supporting more elder.   

The benefits of this research are definition for 
development process of management and take it to increase 
efficiency of residential home and nursing home in Nakhon 
Pathom Province and others.       

 
Keywords: Residential Home, Nursing Home, Management 
 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 3



4 
บทน า 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 
1 0  ล้ า น ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 5 .3  ข อ งป ร ะ ช า ก ร ท้ั งห ม ด 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) ซ่ึงองค์การ
สหประชาชาติ (UN) กล่าวว่าหากประเทศใดท่ีมีจ านวนประชากรท่ีอาย ุ
60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ถือว่า
ประเทศน้ันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) น่ันก็หมายถึงว่า
ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุน่ันเอง  

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่าปัญหาท่ีส าคัญ
ของผู้สูงอายุในล าดับต้นๆ คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจท าให้ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระของบุตรหลาน เกิด
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ปัญหาของผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาส าคัญท่ี
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือแก้ไข ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมา แต่การด าเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถ
ครอบคลุมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานสงเคราะห์
คนชรา ท่ีให้บริการด้านท่ีพักอาศัยและการรักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับผู้สูงอายุ ซ่ึงในปัจจุบันมีส่วนงานท่ีดูแลและให้บริการ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุท้ังหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของ
ภาครัฐ ถือเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ท่ีครอบครัวยากจน หรือถูก
ทอดท้ิง โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ส าหรับสถานบริการผู้สูงอายุของ
ภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นเชิงธุรกิจ หรือเรียกว่า สถานบริบาล(Nursing 
Home) โดยให้บริการส าหรับผู้สูงอายุท่ีบุคคลในครอบครัวไม่มีเวลาดูแล 
ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพ ต้องได้รับการรักษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
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จังหวัดนครปฐมถือเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีการเพิ่มขึ้นของ

ผู้สูงอายุโดยปี 2557 มีจ านวนผู้สูงอายุถึง 265,000 คนจากประชากร
ท้ังหมด 981,400 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของประชากรท้ังหมดของ
จังหวัด (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)  
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่การ
รองรับผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐมยังไม่
ครอบคลุม โดยมีสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐเพียง 2 แห่ง ส่วน
สถานบริบาลของภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐมมีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม บ้านวิลล่าแอนนา และศาลายาเนอสซ่ิงโฮม 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ และส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2553 ) 
ซ่ึงไม่เพียงพอในการรองรับต่อจ านวนผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้ารับบริการ  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการและ
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม โดยน าแนวคิด 7-S McKinsey มาเป็น
แนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้านระบบการด าเนินงาน ด้าน
รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้านบุคลากร ด้านทักษะการ
ให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาน
สงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐมให้มีการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอต่อการรองรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต   
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6 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey 

2. เพื่ อ ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวคิด 7-S McKinsey มา
ประยุกต์ใช้เพื่อท าการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการท้ัง 7 ด้าน ซ่ึง
แนวคิดดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายการด าเนินกลยุทธ์
ต่อไป (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2555: 258) ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีน้ีมาใช้
ในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาด าเนินงานขององค์การ  ซ่ึงประกอบด้วย
ปัจจัย 7 ประการ ดังน้ี 
  1. Structure โครงสร้าง คือ โครงสร้างองค์การท่ีตั้งขึ้นตาม
กระบวนการท างาน การควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจาย
อ านาจของผู้บริหาร โครงสร้างองค์การท่ีดีจะต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดความ
คล่องตัว ลดความผิดพลาดและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และช่วย
ให้บุคคลากรไดท้ราบถึงขอบเขตหน้าท่ีในการท างาน 

2. Strategy กลยุทธ์ คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้
กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์การท่ีได้ถูกวางแผนขึ้นมา 
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
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4Ps มาเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ด้านการ
บริการ ด้านราคาค่าบริการ  ด้านสถานท่ีตั้ง  และด้านการส่งเสริม
การตลาด   

3. System ระบบ คือ การจัดระบบการด าเนินงานภายใน
องค์การ เช่น ระบบการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ต้องมีการ
จัดระบบการท างานอย่างสอดคล้องประสานกันทุกระดับและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

4. Style รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารองค์การหรือ
พฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น การควบคุม การ
จูงใจ การสั่งการ เป็นต้น เพราะบทบาทของผู้น าองค์การมีส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดขึ้น 

5. Staff บุคลากร คือ บุคลากรภายในองค์การ เป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องค านึงถึงความต้องการบุคลากรขององค์การใน
อนาคต โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ การมีบุคลากรท่ี
ครบถ้วนและเหมาะสมกับแผนท่ีวางไว้จะสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้ทุกเวลา รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วย
ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

6. Skill ทักษะ คือ สิ่งท่ีองค์การสามารถท าได้ดีกว่าองค์การ
อื่น รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ทักษะด้านอาชีพ เป็นทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และทักษะท่ีเป็นความถนัดหรือความสามารถพิเศษ เป็นความสามารถท่ี
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ท าให้มีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ซ่ึงจะท าให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าและอาจ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้อย่างรวดเร็ว 

7. Shared Value ค่านิยมร่วม คือ ค่านิยมของสมาชิกใน
องค์การท่ียึดถือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือบุคลากร และ เป็น
วิธีการปฏิบัติงาน หรือเรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ความรู้ 
แนวคิด ความเชื่อ ซ่ึงได้รับการยอมรับท่ัวท้ังองค์การจนเกิดเป็นบรรทัด
ฐาน และปฏิบัติตามค่านิยมร่วมเหล่าน้ัน ท าให้องค์การมีวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ (5 คน) ผู้บริหาร (1 คน) และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม (8 คน) 
รวม 14 คน ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ (6 คน) ผู้บริหาร (1 คน) และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส่วนของศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม (9 คน) รวม 
16 คน รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างทางกายภาพของสถานท่ี กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน 
พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 

โดยสร้างแนวค าถามแบบปลายเปิด (Open end questions) ซ่ึงเป็น
แนวค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ชุด ดังน้ี 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่  1 ส าหรับผู้บริหารสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ในประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา และสถานบริบาลใน
จังหวัดนครปฐม ท้ัง 7 ด้าน โดยแนวค าถามได้ประยุกต์มาจากแนวคิด  
7-S McKinsey อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านระบบการด าเนินงาน ด้านรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านทักษะการให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ รวม
ไปถึงแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาล 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่  2  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ในประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ
การให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ
ในด้านต่างๆ 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และด้านการ
ให้บริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์

เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนรวมจะน ามาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological triangulation) 
และจัดหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและน าเสนอ
ในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive analysis) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  ตามแนวคิด 7-S McKinsey และ
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยน าเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
 
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey  

1.1 ด้านโครงสร้าง  
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยปัจจุบันได้ถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดูแล   ซ่ึงมีการวางรูปแบบและ
โครงสร้างไว้ตามระเบียบแบบแผนและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน โดย
ผู้ปกครองมีอ านาจสูงสุดในการวางแผนและการตัดสินใจซ่ึงต้องผ่านการ
เห็นชอบอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ก่อน
ด าเนินการต่อไปได้   ท าให้ผู้บริหารมองว่ายังขาดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน และเจ้าหน้าท่ี ท่ีถูกถ่ายโอนมาจากท่ีเดิมไม่ ได้รับการ
สนับสนุน ท าให้ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม เป็นหน่วยงานของเอกชนท่ีให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นองค์การขนาดเล็ก มีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน โดยมี
เจ้าของร่วมกัน 2 คน บริหารงานใน 2 ต าแหน่งงาน ได้แก่ ต าแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์ฯ และต าแหน่งท่ีปรึกษาของศูนย์ฯ โดยมีหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการร่วมกัน 
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1.2 ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตาม

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ดังน้ี 
1.2.1 กลยุทธ์ด้านการบริการ  

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีรูปแบบการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย 4 ด้านการตรวจรักษา 
การน าส่งโรงพยาบาล และด้านอาชีวบ าบัด โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการตามข้อก าหนด คือ มีสัญชาติไทย อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และไม่อยู่ระหว่าง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน ฐานะยากจน ไม่มีท่ีอยู่อาศัย 
ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถอยู่กับครอบครัว
ได้อย่างปกติสุข และสมัครใจเข้ารับ การสงเคราะห์ และอยู่ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีรูปแบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 2 
รูปแบบ คือ ในสถานท่ีและนอกสถานท่ี โดยให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอด 24 
ชั่วโมง ให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลผู้สูงอายุประจ าตามบ้านและ
โรงพยาบาล ให้บริการดูแลกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ  ในกรณี
ผู้สูงอายุมีอาการป่วยฉุกเฉิน จะแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อมารับผู้สูงอายุ
ไปรักษาตัว ในการรับผู้สูงอายุท่ีจะให้บริการจะพิจารณาจากลักษณะ
อาการของผู้สูงอายุตามความความสามารถในการดูแลของศูนย์ฯ 
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1.2.2 กลยุทธ์ด้านราคาค่าบริการ    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นหน่วยงาน
ของภาครัฐ จึงไม่มีการแสวงหาก าไร ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามาอยู่ท่ีสถานสงเคราะห์คนชราฯ คือไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม  มีการคิดราคาค่าบริการ 
โดยไม่รวมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีผู้สูงอายุบางท่านต้องใช้ในการพยาบาล ราคาค่าบริการออกเป็น 
2 ประเภท คือ ให้บริการในสถานท่ีและนอกสถานท่ี ซ่ึงราคาขึ้นอยู่กับ
ห้องพักและอาการของผู้สูงอายุ 

1.2.3 กลยุทธ์ด้านสถานที่ตั้ง    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านครปฐม มีบริเวณพื้นท่ี

กว้างขวาง มีการจัดสรรพื้นท่ีและอาคารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ได้แก่ 
อาคารท่ีพักผู้สูงอายุชาย อาคารที่พักผู้สูงอายุหญิง อาคารท่ีพักผู้สูงอายุ
ป่วย อาคารส านักงาน สวนหย่อม สระน้ า เป็นต้น ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงต้องมีการจัดสรรพื้นท่ีดังกล่าวให้ผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมต่างๆ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีบริเวณพื้นท่ีขนาดปานกลาง โดย
เลือกสถานท่ีตั้งท่ีใกล้กับโรงพยาบาลเป็นหลัก เพื่อสะดวกในการส่งตัว
ผู้สูงอายุไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในกรณีท่ีผู้สูงอายุมีอาการป่วยฉุกเฉินหรือ
 เกินความสามารถในการดูแลของศูนย์ฯ และเลือกสถานท่ี
ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีค่อนข้างมีความเจริญแล้ว เพราะ ท าให้การเดินทาง
สะดวก และยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนิน
กิจการดังกล่าว 
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1.2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ไม่มีกลยุทธ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีเพียง
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมและ facebook ของทางสถานสงเคราะห์คนชรา  เพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานสงเคราะห์
คนชราฯ  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยใช้ส่ือออนไลน์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook ของทางศูนย์ฯ 
มีการเปิดศูนย์ฯ ท่ี 3 เพื่อรองรับผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้ามารับบริการให้
เพียงพอ และสะดวกแก่ญาติของผู้สูงอายุท่ีอยู่ ในกรุงเทพฯ มีการสร้าง
จิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  เพราะการปฏิบัติงานท่ีดีของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นการส่งเสริมการตลาดเช่นกัน  เพราะเมื่อญาติของ
ผู้ สู งอายุมีความพึ งพอใจในการให้ บริการของเจ้ าห น้าท่ี  ก็ จะมี 
การบอกต่อกัน 

1.3 ด้านระบบการด าเนินงาน    
สถานสงเคราะห์ คนชราบ้ านนครปฐม  มีขั้ นตอนการ

ด าเนินงานในการรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีเป็นระบบตามท่ีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการได้ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับเรื่องจากผู้สูงอายุท่ีมาติดต่อด้วยตนเอง หรือญาติมาติดต่อให้ นัก
สังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริง พิจารณาคุณสมบัติ ปัญหา และความ
จ าเป็น หากผู้สูงอายุมีอาการป่วย จะน าไปรักษาท่ีโรงพยาบาลก่อน ท า
การตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ สอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุใน
การเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และน าส่งผู้สูงอายุเข้าไปรับ 
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การบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา และให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ
ดังกล่าวตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีไม่ซับซ้อน 
โดยพิจารณาเพื่อรับผู้สูงอายุเข้ามารับบริการในสถานท่ี ท าสัญญาการ
ว่าจ้าง ช าระเงินล่วงหน้า และคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับอาการ
ของผู้สูงอายุ ในกรณี ท่ีให้บริการนอกสถานท่ี  ทางสถานบริบาลจะ
คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อส่งให้ผู้สูงอายุหรือญาติของผู้สูงอายุได้
ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง การบริการดังกล่าวจะให้การดูแลตลอด 24 
ชั่วโมง และดูแลจนกว่าจะเลิกว่าจ้าง หรือผู้สูงอายุเสียชีวิต ผู้บริหารให้
ข้อมูลว่ายังไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาตรวจสอบหรือให้ค าแนะน า 
ภาครัฐจึงไม่ทราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานบริบาลแต่ละ
แห่ง ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการด าเนินงาน 

1.4 ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีผู้บริหารสูงสุดตาม

สายการบังคับบัญชา คือ ผู้ปกครอง โดยมีรูปแบบพฤติกรรมในการ
บริหารงานแบบสั่งการ มีการกระจายอ านาจโดยการแต่งตั้งหัวหน้าของ
แต่ละงาน ผู้ปกครองสั่งการกับหัวหน้างาน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
เป็นผู้ตัดสินใจในการด าเนินงานของฝ่ายตนเอง แต่หากฝ่ายงานใดมี
ปัญหา ผู้ปกครองจะใช้วิธีการบริหารงานแบบประนีประนอม  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม  ผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับ
เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารวางตัวแบบเป็นกันเอง เสมือนพ่อแม่ ให้ความเห็นอก
เห็นใจกัน และคอยให้ค าแนะน าท้ังในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นกันเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
เคารพและเกรงอกเกรงใจ 
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1.5 ด้านเจ้าหน้าที่ 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีการรับเจ้าหน้าท่ีเข้า
มาปฏิบัติงาน โดยมาจากการจัดสรรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จะต้องมีการสมัครและสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่ง
งานท่ีก าหนดไว้ เจ้าหน้าท่ีแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติงานใน
ส านักงาน เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายน้ีจะมีการด าเนินงานกันอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน และฝ่ายให้บริการผู้สูงอายุ  ซ่ึงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้
ความเห็นว่าในฝ่ายน้ีมีอัตราเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีผู้สูงอายุท่ีมีอาการป่วยและ
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลมากกว่า
ผู้สูงอายุปกติ และยังขาดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง เช่น นักจิตวิทยา นัก
กายภาพบ าบัด เป็นต้น  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีขั้นตอนการรับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ยุ่งยาก 
โดยรับผู้ท่ีมีญาติหรือเพื่อนท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีศูนย์ฯ ท าการสัมภาษณ์
ประวัติโดยสังเขป คุณสมบัติของผู้ท่ีเข้ามาสมัครจะต้องจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ า มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องมีใจ
รักในการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุจะ
เป็น 1:2 คน หรือ 2:3 คน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอาการป่วยของผู้สูงอายุ 
ผู้บริหารมองว่ามีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอแล้ว แต่หากมีการขยายกิจการใน
อนาคต จะต้องมีการรับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ว่าควรมีการรับเพิ่ม เน่ืองจากผู้สูงอายุบางรายมีอาการป่วยหนัก ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับภาระหนัก 
และมีเวลาพักผ่อนน้อย 
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1.6 ด้านทักษะการด าเนินงาน    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะ
การปฏิบัติงานตามต าแหน่ง เน่ืองจากจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนดของการสมัครสอบเข้า สถานสงเคราะห์คนชรามีการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นในด้านการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  โดยมีพยาบาล
ประจ าสถานสงเคราะห์คนชรา และมีพี่เลี้ยงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ตรงกันว่าพี่เลี้ยงยังขาดทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุ เพราะหน้าท่ีส่วน
ใหญ่คือการอ านวยความสะดวกในด้านกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  สะอาด แบ่งเป็น
สัดส่วน บรรยากาศปลอดโปร่ง ร่มรื่น และด้านการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีกฎระเบียบทางราชการอย่าง
ชัดเจน และไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ จึงมีความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจแก่ผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับบริการและบุคคลภายนอก  ส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การดูแลเอาใจใส่ การพยาบาล ด้าน
การจัดกิจกรรมของทางสถานสงเคราะห์คนชรา และด้านอาคารสถานท่ี
ท่ีกว้างขวาง สะอาด และเป็นระเบียบ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ตรงกันว่าศูนย์ฯ มีความโดดเด่นในด้านทักษะการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ
เบื้องต้น เน่ืองจากได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี จึงท าให้มี
ประสบการณ์และเกิดความช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ  ในส่วนของ
ผู้สูงอายุหรือญาติผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
การให้บริการและทักษะของเจ้าหน้าท่ี เพราะมีการบริการท่ีดี ดูแลเอาใจ
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ใส่ และมีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดี ด้านท่ีพักมี
ความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล และ
ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 

1.7 ด้านค่านิยมร่วม    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมผู้บริหารมีการสร้าง

ค่านิยมร่วมให้แก่ เจ้าหน้าท่ีในการเป็นผู้ให้บริการ  ไม่เพียงแต่การ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเท่าน้ัน แต่ยังต้องดูแลบุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามา
ในทุกรูปแบบ และในฝ่ายงานบริการผู้สูงอายุ มีการสร้างค่านิยมร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดว่า “ต้องมีจิตส ำนึกของควำมเป็นจิต
อำสำ และดูแลผู้สูงอำยุเสมือนเป็นคนในครอบครัว เป็นพ่อแม่หรือญำติ
ผู้ใหญ่” 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีค่านิยมร่วมในด้าน “รูปแบบในกำร
ใช้ชีวิตร่วมกัน” เพราะเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ต้องมีการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อื่น  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการ
เลียนแบบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และค่านิยมร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดย
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานมาก่อน มีประสบการณ์และความช านาญในการ
ดูแลผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน จะคอยสอนงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้า
มาปฏิบัติงาน คอยสังเกตพฤติกรรมในการท างาน และคอยให้ค าแนะน า
ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  มีห น้าท่ี ให้การ
สงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีความเดือดร้อน ยากจน ถูกทอดท้ิง และไม่มี
ท่ีอยู่อาศัย จึงมีการเสนอแนวทางพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้
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การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชรา 
และผู้สูงอายุภายนอก  สามารถเข้ามาใช้บริการได้  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ดังกล่าวได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ได้มาพบปะพูดคุยกัน และถือเป็น
การสร้างสังคมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราให้กว้างขึ้น  และ
การให้บริการแบบ  Day care เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
ภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไป โดยให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบวันต่อวัน เช้ามา เย็นกลับ ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการ
ของทางสถานสงเคราะห์คนชราเอง  เพื่อน ารายได้ดังกล่าวมาเป็น
งบประมาณในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
ต่อไป ในส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา  ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลของพยาบาลและพี่เลี้ยง และมีความสุข
ในการใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราแห่งน้ี การบริหารจัดการใน
ทุกๆ ด้านอยู่ในระดับดี 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีการเสนอแนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการ เพื่อให้มีความครบวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการรับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อให้มี
สัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีต่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ท่ีเข้ามารับบริการ มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ท าให้ต้องดูแลและสังเกตอาการของผู้สูงอายุตลอดเวลา  จึง
ควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเพียงพอ และแบ่งเวรเพื่อดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว และ
การเปิดศูนย์ท่ี 3 เพื่อให้สามารถรองรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการของ
ศูนย์ฯ ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อความสะดวกในการเยี่ยมเยียนของญาติ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ในส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในศูนย์ฯ และญาติ
ของผู้สูงอายุท่ีน าผู้สูงอายุมาใช้บริการของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มีความพึง
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พอใจในด้านการดูแลและทักษะการพยาบาลของพี่เลี้ยง  ด้านราคา
ค่าบริการ ด้านท่ีพักอาศัย และสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล 
 
อภิปรายผล 

การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล
ในจังหวัดนครปฐม  มีการบริหารจัดการตามแนวคิด 7-S McKinsey ใน
ลักษณะท่ีแตกต่างเน่ืองจากความแตกต่างกันของบริบทขององค์กรและ
ลักษณะการบริหารงานของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (องค์การ
ภาครัฐ) ท่ีเป็นแบบบนลงล่าง (TOP-DOWN) โดยต้องรอการสั่งการจาก
ส่วนกลางเพื่อมายังระดับปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว
ในการบริหารจัดการในขณะท่ีสถานบริบาลศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มี
ความคล่องตัวของการด าเนินงานมากกว่าสามารถสั่งการ ร้องขอเพื่อ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นได้ด้านโครงสร้างองค์การ สถาน
สงเคราะห์คนชราไม่มีอิสระในการด าเนินงาน เพราะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีของสถาน
สงเคราะห์คนชราไม่ได้รับความก้าวหน้าในสายงาน เน่ืองจากบาง
ต าแหน่งมาจากการถ่ายโอนจากกรมเดิม ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านเจ้าหน้าท่ีมีเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริการผู้สูงอายุท่ีไม่เพียงพอ และยังขาด
เจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางท่ีจ าเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น ด้านทักษะการ
ด าเนินงาน พี่ เลี้ยงส่วนใหญ่มีหน้าท่ีดูแลด้านกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุ ไม่ค่อยได้ดูแลด้านการพยาบาล เพราะเป็นหน้าท่ีของพยาบาล
โดยตรง จึงท าให้ ไม่มีความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นเท่าท่ีควร 
สอดคล้องกับภุชงค์ เสนานุช และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2555) ซ่ึงพบว่า 
การด าเนินงานด้านการบริหาร สถานสงเคราะห์คนชราส่วนใหญ่ขาด
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ความคล่ อ งตั ว ในก ารบริห ารงาน  บุ คล าก ร ท่ี ถ่ าย โอน ไปขาด
ความก้าวหน้าในสายงาน และขาดแคลนบุคลกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  ใน
ส่วนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขท่ีได้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ฯ 
แห่งนี้ และมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้าน สอดคล้องกับสุจิตรา 
สมพงษ์ (2555) ซ่ึงพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับมาก 
และผู้สูงอายุมีมุมมองต่อความสุขว่า เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได้ 
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพร่างกาย การได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ ยิ้มแย้มแจ่มใส และการได้ร่วมกิจกรรมใน
สถานสงเคราะห์คนชรา 

การบริหารจัดการสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม เป็นการ
บริหารจัดการของภาคเอกชน มีการบริหารจัดการตามแนวคิด 7 -S 
McKinsey ครบท้ัง 7 ด้าน  และมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดท้ัง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม (2549) 
ได้แก่ ด้านการบริการ มีรูปแบบการให้บริการท้ังในสถานท่ีและนอก
สถานท่ี เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการ ด้านราคา
ค่าบริการ มีการคิดค่าบริการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถานท่ีตั้ง 
เลือกพื้นท่ีท่ีมีบริเวณใกล้กับโรงพยาบาล และด้านการส่งเสริมการตลาด  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการตลาด  แต่
พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ
การด าเนินงาน สถานบริบาลมีการรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการแบบ
เปิดกว้าง ไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จึงเกิดปัญหาผู้สูงอายุถูก
ทอดท้ิง และสถานบริบาลเป็นการด าเนินงานขององค์การภาคเอกชน จึง
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพหรือให้ค าแนะน า ท าให้ไม่เกิดมาตรฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุของสถานบริบาล สอดคล้องกับลัดดา ด าริการเลิศ และคณะ 
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(2554) ซ่ึงมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถาน
บริการ คือ การจัดท ามาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ  ด้านเจ้าหน้าท่ี มี
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ และยังขาดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ
ทางท่ีจ าเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นัก
กายภาพบ าบัด เป็นต้น  สอดคล้องกับ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และเตือนใจ 
ภักดีพรหม (2550) ซ่ึงพบว่า สถานบริบาลผู้สูงอายุเป็นลักษณะการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงมีลักษณะการ
บริการแตกต่างกันไปตามศักยภาพของสถานบริบาลน้ันๆ และยังพบว่า
ไม่มีการก าหนดสมรรถนะของผู้ให้บริการ บุคลากรในทีมสุขภาพส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความช านาญในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง ยัง
ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาลและมาตรฐาน
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ในส่วนของผู้สูงอายุหรือญาติของผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี การดูแลเอาใจใส่ และมีทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นดี ด้านสถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบ อยู่
ใกล้โรงพยาบาล และด้านราคามีความเหมาะสม 

จากการศึกษาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey พบว่า ท้ัง 
2 แห่ง มีการบริหารจัดการท่ีครบท้ัง 7 ด้าน แต่บางด้านยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดของการบริหารจัดการด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ัน ผล
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางทางพัฒนา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลท้ังในจังหวัดนครปฐมและแห่งอื่นๆ ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 
มีข้อจ ากัดเรื่องภาระงานของผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ เพียงพอต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ท่ีมีจ านวนมากขึ้น ดังน้ันจึงควรมีการขอสนับสนุนกรอบ
อัตราก าลังเพิ่มในต าแหน่งของพยาบาล และพี่ เลี้ยงประจ าสถาน
สงเคราะห์คนชรา และจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมในต าแหน่งของ
เจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบ าบัด และนักจิตวิทยา เพราะ
ผู้สู งอายุแต่ละคนมีโรคและอาการท่ีแตกต่างกัน การเพิ่ มกรอบ
อัตราก าลั งจะสามารถท าให้ ดู แลผู้ สู งอายุ ได้อย่ าง ท่ั วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมควรมีการประสานงานกับ
โรงพยาบาลของภาครัฐท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงในการช่วยฝึกอบรมทักษะ
การดูแลพยาบาลผู้สูงอายุให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
และความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนและการ
ก ากับดูแลสถานบริบาล ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์การและบุคลากรให้สามารถรองรับ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

Marketing factors that influence people’s 
decision on buying a used car  

in SiSaKet municipality 
ธวัชชัย  ขันธ์เสน1 

พิมุกต์  สมชอบ2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ ง น้ีมีวัตถุประสงค์   1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึง ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองตามเต็นท์รถ
มือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 384 
คน ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .97 ผลจากการวิจัยพบว่า  1) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด การ ศึกษาระดับปริญญ าตรี  อา ชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001-20,000 บาท 2) ผู้ตอบ

                                                           
1 นักศกึษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
osmile1111@hotmail.com 
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แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยการตลาดมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านราคา ตามล าดับ 3) ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มี 3 ปัจจัย คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของลูกค้าได้ร้อยละ 57 4) 
เปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือ
สอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
ประชากรท่ีมีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองด้านราคา 
แตกต่างกัน และประชากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการตลาด การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  
 
Abstract 
 The objectives of the research are 1) to study 
about the marketing factors that affect people’s decision on 
buying a used car in SiSaKet municipality. And, 2) to 
compare the marketing factors that influence people’s 
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decision on buying a used car in SiSaKet municipality 
classified by genders, ages, statuses, educational levels, 
occupations, and monthly incomes. Informants who gave 
the information are some consumers who were deciding to 
buy a used car in 10 used car shops in SiSaKet municipality. 
The 384 samples of informants have gain a confident rate 
.97. It has been found that 1) Most of the informants are 
single females among 21 – 30 years old. They are 
undergraduates and work for private companies that pay 
10,001 – 20,000 monthly. 2) The informants seemed to 
value the marketing factors that influence people’s decision 
on buying a used car in SiSaKet municipality as a very high 
concern. Considering from each aspect, we have found that 
the marketing factors are the most concerned following by 
personnel and price. 3) There are three factors of the 
marketing factors that affect people’s decision on buying a 
used car in SiSaKet municipality: products, prices, and 
distributions. These are able to predict the possibility to buy 
a used car of people 57% accurately. And, 4) According to 
comparing the market factors on people’s decision on 
buying a used car classified by personal factors, it has been 
found that people who have differences in educational 
levels considered the marketing factors that influence the 
decision on buying a used car differently. People who have 
different statuses and educational levels seem to consider 
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the marketing factors that influence the decision on buying 
a used car in prices differently, and people who have 
differences in educational levels considered the marketing 
factors that influence the decision on buying a used car in 
distributions differently.  
 
Keywords: Marketing factors, Decision on buying a used car 
 
บทน า 
 จากภาวะเศรษฐกิ จประเทศไทยในปัจจุบัน ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ท าให้ตลาดรถยนต์มือสองในช่วงท่ี
ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากท้ังในด้านยอดขายและราคาขายท่ี
ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเข้ามาสู่ตลาดของรถยนต์อีโค
คาร์ นโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และล่าสุดจากแคมเปญ
กระตุ้นยอดขายของค่ายรถท่ีออกมาในช่วงภาวะตลาดซบเซา ซ่ึงจะ
ยังคงทยอยออกมาให้เห็น ซ่ึงอาจจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจหันไปซ้ือ
รถยนต์ใหม่กันมากขึ้น ท าให้ตลาดรถมือสองมีรถค้างในระบบมาก 
และในปี 2556 ผู้จ าหน่ายรถมือหน่ึงยังคงเดินหน้าท าการตลาดโดยมี
ข้อเสนอแคมเปญส่งเสริมการขายออกมาเพื่อต่อสู้กัน ท าให้ตลาดรถ
มือสองมีความยากล าบากเพิ่มขึ้น เพราะผู้ซ้ือรถหลายรายมีรถเก่าใน
มือ และต้องการขายเทิร์น รถเก่าก่อนจะซ้ือรถใหม่ ซ่ึงทางผู้รับซ้ือ 
หรือ เต็นท์ ก็ไม่สามารถให้ราคาท่ีต้องการได้ แสดงให้เห็นว่าตลาดรถ
มือสองเองก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดรถยนต์ใน
ภาพรวมเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันการแข่งขันกันในตลาดรถยนต์มือสอง 
ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น เนืองจากผู้ให้บริการทุกราย
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มีเป้าหมายท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ต้องใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ ซ้ือ อีกท้ังในปัจจุบัน
บริษัทรถยนต์ป้ายแดงหันมาทาธุรกิจรถยนต์มือสองเองกันเพิ่มขึ้น เช่น 
โตโยต้าชัวร์ ซ่ึงข้อดีของรถยนต์มือสองของบริษัทรถยนต์ท่ีสร้างขึ้นมา
คือ ความเชื่อมั่น และมาตรฐานของรถยนต์มือสอง เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันของบริษัทรถยนต์ และตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีความ
พร้อมในเรื่องในเรื่องการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ และอะไหล่ ท าให้รถมือ
สองท่ีติดแบรนด์จากค่ายรถยนต์เหล่าน้ีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงผู้บริโภคมีทัศนคติ ท่ีไม่ดีต่อเต็นท์รถยนต์มือสอง 
เน่ืองจากกลัวว่าทางเต็นท์รถจะน ารถไม่ดีมาเสนอขายและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลรักษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกประการหน่ึง
ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับผู้ประกอบการท้ังรายเก่าและรายใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ 
  1. ศึกษาถึงปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อ
ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตท่ีจะท าการศึกษา คือ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือ
สองตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง 
ได้แก่ หจก.พงษ์นิเวศน์ ชัยรุ่งเรือง333 ซากุระยนต์ ประเสริฐเจริญยนต์ 
หงส์ประสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ศรีสะเกษ ปรีชาเจริญยนต์  พีพีออโต้คาร์ 
ดนัยลิสซ่ิง ปุ๋มรถสวย  ด้านเน้ือหา ได้แก่ ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ระยะเวลา
เก็บแบบสอบถามเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2558 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                                                             
 
 
 
                                      
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชพี 
- รายไดต้่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์มือสอง 

ปัจจัยทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
- ด้านกระบวนการ 
- ด้านบุคคล 
- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 31



32 
ข้อสมมติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคคล และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง 
  2. ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือ
รถยนต์มือสองหรือมาสอบถามข้อมูลตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ หจก.พงษ์นิเวศ ชัยรุ่งเรือง333 
ซากุระยนต์ ประเสริฐเจริญยนต์  หงส์ประสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ศรีสะเกษ 
ปรีชาเจริญยนต์  พีพีออโต้คาร์ ดนัยลิสซ่ิง และปุ๋มรถสวย   
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองหรือ
มาสอบถามข้อมูลตามเต็นท์รถมือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เน่ืองจากไม่ทราบค่าประชากรแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณของ 
W.G.Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน 
 

สูตร  n = 2
2

(d)
P)Z-P(1  

 
 เมื่อ n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
        P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยต้องการ  (0.5)  
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   Z แทน ความมั่นใจท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 
(มั่นใจ 95%) 

      d แทน  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้
เกิดขึ้นได้  (0.05) 

 
ดังน้ัน เมื่อน ามาแทนค่าสูตรจะได้ ดังน้ี 

 n  = 2
2

(0.05)
0.5)1.96-0.5(1  

  = 384.16 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 1 ฉบับโดยมีลักษณะดังนี้เป็น แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เอง โดยสอบถามผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษท่ีตัดสินใจซ้ือ
รถยนตม์ือสองมีท้ังหมดอยู่ 4 ตอน 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ท้ัง 7 ด้านคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ด้านราคาของสินค้า ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาและความต้องการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นท่ัวไปท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลศรีสะเกษ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดย 
 1. ผู้วิจัยออกเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถาม
ไปให้กับผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองหรือมาสอบถามข้อมูลตาม
เต็นท์รถมือสอง 
 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละ
ข้อ และนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ แล้วน า
ข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมดมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเด็น
ค าถามเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วแปลผลค่าเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 
  3. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Stepwise 
  4. เปรียบเทียบระดับความเห็นต่อกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบค่า T (t–test) และการทดสอบค่า F    
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35 
(F-test) เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน เมื่อพบความแตกต่างจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแบบ LSD 
 
ผลการวิจัย 
         ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด การ ศึกษาระดับป ริญญาตรี  อา ชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
  จากการศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริการ และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายด้าน
ได้ดังนี ้
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ สภาพรถยนต์ภายนอก เช่น สีไม่มี
รอยขีดข่วน ไม่มีรอยบุบ  สภาพในการขับขี่ เช่น เครื่องยนต์เดินเรียบ 
ช่วงล่างดี บริษัทตัวแทนจ าหน่ายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความมี
จริยธรรมทางธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า อายุการใช้งานของ
รถยนต ์ยี่ห้อหรือตราสินค้าเป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับ มีประเภท
ของรถยนต์ตรงตามท่ีต้องการ เช่น รถกระบะ รถเก๋ง รถอเนกประสงค์ 
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มีปริมาณรถยนต์ให้เลือกเยอะ และขนาดของห้องโดยสารและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก การตกแต่งภายใน ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความส าคัญกับ ราคามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
จ านวนเงินงวดท่ีต้องผ่อนช าระต่อเดือน บริษัทตัวแทนจ าหน่าย
สามารถจัดหาเงินให้สินเชื่อได้มากกว่าบริษัทตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าท า
สัญญา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ) ท่ีเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และราคาอะไหล่และการซ่อมบ ารุงมี
ความเหมาะสม ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยช่องทางจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ บริษัทตัวแทนจ าหน่ายตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการ
เดินทางมาติดต่อ มีท่ีจอดรถส าหรับผู้ ท่ีจะมาติดต่อ บริษัทตัวแทน
จ าหน่ายมีศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ เว็บไซด์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
และมี Call Center ท่ีให้บริการข้อมูล ตามล าดับ 
 4. ปัจจัยส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ สามารถต่อรองราคาซ้ือ-ขายได้ มี
การรับแลกเปลี่ยนรถยนต์หรือตีเทิร์น มีการแจกแถมสินค้าอื่นๆ ให้ฟรี 
เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง ประกันภัย มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตรา
ดอกเบี้ยในการผ่อนช าระให้กับลูกค้าในอัตราท่ีต่ าและสมเหตุสมผล มี
การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตามล าดับ 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานมีความสุภาพเป็นมิตร 
บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ  มีพนักงาน
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เพียงพอและพร้อมท่ีจะให้บริการทันที พนักงานขายให้ค าแนะน าหรือ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พนักงานขายมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างดี ตามล าดับ 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ การบริการท่ี
รวดเร็วในด้านเอกสาร มีอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัย พร้อมให้บริการ มี
การให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่า - ซ้ือรถยนต์ มีการให้บริการเป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง และการบริการเสริมภายในส านักงาน เช่น ห้อง
รับรอง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เครื่องดื่ม ตามล าดับ 
 7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีสีและแสงสว่าง
ภายในสถานประกอบการท่ีเหมาะสม สถานท่ีให้บริการสะอาด และ
เป็นระเบียบ สถานท่ีมีความปลอดภัย มีเทคโนโลยีต่างๆเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า มีการแบ่งแยกสัดส่วนของสถานท่ีไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ห้องรับรองลูกค้า ห้องพนักงาน และห้องรับรองลูกค้า มี
บริการ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ตามล าดับ         
      
 การตัดสินใจการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค  
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 จากการศึกษาการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ซ้ือรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ตัดสินใจซื้อเพราะ
รถยนต์มีสภาพรถคุ้มค่ากับจ านวนเงินท่ีซ้ือ รถยนต์มีสภาพท่ีเหมาะสม

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 37



38 
ตรงกับความต้องการใช้งาน ตัดสินใจซ้ือเพราะมั่นใจในรถยนต์ท่ีซ้ือ
จากผู้จัดจ าหน่ายจะไม่มีปัญหา การให้ข้อมูลท่ีเพียงพอและครบถ้วน
จากผู้ขายท าให้ตัดสินใจซื้อได้ ตามล าดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อการ
พยากรณ์ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ สิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ตัวแปรตาม คือ 
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย สามารถ
ร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ได้ร้อยละ .57 (R2adj = .57) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .76 (R = .76) 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค  
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 

ปัจจัย
การตลาด 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ 

1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

   .01   

2. ด้าน
ราคา 

  .01 .01   

3. ด้าน
ช่องทางจัด
จ าหน่าย 

   .01   

 
            การศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยจ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า  
 1) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
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 2) ประชาชนท่ีมีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
การพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
มือสองในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านราคาแตกต่างกัน 
 3) ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือ
สองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ลูกค้า
ให้ความส าคัญกับสภาพรถยนต์ภายนอก เช่น สีไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มี
รอยบุบ สภาพในการขับขี่ เช่น เครื่องยนต์เดินเรียบ ช่วงล่างดี และ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ความจริงใจซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และแสงรวีย์ พรหมดี (2555: 108) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่อง
สมรรถนะเครื่องยนต์ 
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 2. ด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็น
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผล
การวิ เคราะห์ข้อมูลของลูก ค้า ท่ีตอบแบบสอบถาม ลูก ค้าให้
ความส าคัญกับราคามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ   จ านวน
เงินงวดท่ีต้องผ่อนช าระต่อเดือน  และบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสามารถ
จัดหาเงินให้สินเชื่อได้มากกว่าบริษัทตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดาพร ศรีหาแก้ว (2553: 86) ได้ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี  
พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับราคาท่ีมีความเหมาะสม และ ทฤฒมน 
เพชรนุ้ย (2555: 72) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มือสองใน
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับระบบเงิน
ผ่อน 
 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์ มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ี
ตอบแบบสอบถาม ลูกค้าให้ความส าคัญกับ บริษัทตัวแทนจ าหน่าย
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก  สถานท่ีตั้งมีความสะดวก
ในการเดินทางมาติดต่อ และมีท่ีจอดรถส าหรับผู้ ท่ีจะมาติดต่อ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และสุรินทร์ธร ศิธรกุล 
(2551: 67) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
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การเลือกซ้ือรถยนต์มือสองผู้บริโภคในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในเร่ืองความสะดวกในการมา
ติดต่อเลือกซ้ือ 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรส และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการพิจารณาถึง
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รัชดาพร ศรีหาแก้ว (2553: 83-84) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า 1) อายุท่ีแตกต่าง
กันมีผลท าให้ระดับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคจังหวัด
สระบุรี ไม่แตกต่างกัน 2) อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ระดับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ธร ศิธรกุล (2551: 60–65) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
รถยนต์มือสองผู้บริโภคในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  พบว่า 
ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมต่อการเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ไม่
แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
        จากการศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
และควรเร่งสร้างภาพพจน์ท่ีดี  ให้มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 
 2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการ
ซ้ือขายรถยนต์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ตั้ง
ราคารถยนต์แต่ละรุ่นให้มีความเหมาะสม  ผู้ประกอบควรสรรหา
บริษัทท่ีให้สินเชื่อรถยนต์มือสองหลายๆ แห่งไว้คอยบริการเมื่อลูกค้า
ต้องการ 
 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ควรเลือกท าเลท่ีตั้ง ศูนย์
จ าหน่ายรถยนต์มือสองให้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางของลูกค้า  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา การ
ดูแลเอาใจใส่  กระตุ้ น ผลักดัน และค าชี้ แนะท่ีมี คุณค่ายิ่ งจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และ ดร.พิมุกต์ สมชอบ รวมท้ังคณาจารย์ทุกท่าน
ท่ีได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อบุญใส คุณแม่ประดับ 
ขันธ์เสน  ผู้ท่ีคอยดูแลและให้ก าลังในการศึกษาครั้งน้ี และให้ความร่วมมือ
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และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระท่ังผู้วิจัยสามารถท าการ
วิจัยในครั้งน้ีได้ส าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณศาสตร์ศิลป์ ทองแรง 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน M.B.A. ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการ
ท าการค้นคว้าอิสระตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ และสุดท้ายขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้า
อิสระฉบับน้ีเพื่อบูชาคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก
ท่าน ท่ีช่วยชี้แนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นก าลังใจ จนท าให้
งานกาค้นคว้าฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
ต่อปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ 

The perception of news of local community 
toward coastal erosion 

ภูริตา  เกิดปรางค์1  
ธีรวัฒน์ จันทึก2 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อน ามาวางแผนเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารสู่ชุมชน พื้นท่ีศึกษาต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง ต าบลบางแก้ว จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนจ านวน  89 
ครัวเรือน วิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 91.78  โดยเลือกรับชมข่าว

                                                           
1 นักศกึษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
n.phurita@gmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ในพระราชส านักมากท่ีสุด ร้อยละ 31.50  ส าหรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมจะรับรู้จากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อย
ละ 87.67 แต่หากเป็นข่าวสารสิ่งแวดล้อมเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งจะ
รับรู้จากผู้น าชุมชนท่ีเป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 50.68 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.65 มีความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะคนส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่งมากถึงร้อยละ 68.49  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าจากการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง องค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งผ่านทางสื่อโทรทัศน์หรือผู้น า
ชุมชน เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เพื่อให้ เข้าถึงคนในชุมชนได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับการ
กัดเซาะชายฝั่ง 
 
Abstract  

This study aimed to investigate the perception of 
news of local community toward coastal erosion in order to 
select the appropriate media to publicize knowledge and 
news to the community. The research site was Bangkaew 
Subdistrict, Muang District, Samut Songkhram Province. The 
questionnaires were used to collect data from the sample. 
The sample included the heads or the representatives of 89 
families at Ban Bang Boa Lang, Bangkaew Subdistrict, Samut 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University48



49 
Songkhram Province. The statistics used to analyze levels of 
knowledge about coastal erosion included mean and 
standard deviation. The results were presented through 
description. 

The results showed that a majority of the sample 
perceived news from television at 91.78 percent. Most of 
them selected to watch royal affairs and agenda at 31.50 
percent. For information on the environment is aware of 
media television at 87.67 percent. They perceived news 
about coastal erosion from the village headman 50.68 
percent. A majority of the sample at 61.65 percent 
possessed knowledge about coastal erosion at moderate 
level. Most of the sample was affected by coastal erosion 
up to 68.49 percent. The results revealed that the sample 
possessed knowledge about coastal erosion at a moderate 
level. Therefore, government agencies or relevant 
organizations should publicize knowledge about coastal 
erosion via televisions or community heads such as 
headmen or village headmen so the knowledge could be 
extended to community members as effectively as possible. 

 
Keywords: Perception of news, Local community, 
Knowledge about coastal erosion 
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บทน า 

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) 
ประเทศไทยมีพื้น ท่ีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร 
ครอบคลุม 23 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  โดยพื้นท่ี
ท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงพบบริเวณชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตอนบน มีสาเหตุจากธรรมชาติท่ีเกิดจากคลื่นลม วาตภัย 
อุทกภัย และจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากน้ีรวมถึงการสร้างท่ีพัก
เชิงพาณิชย์ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเส้นทางคมนาคม ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร โดยมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2554)   

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ จากความเสียหายของบ้านเรือน
ท่ีพักอาศัย การสูญเสียท่ีดิน การสูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียวและ
การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไข ผลกระทบด้านสังคมจากการ
ย้ายถิ่น ตลอดจนการด ารงชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ี
ชายฝั่งกว่า 12 ล้านคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งท่ีผ่านมาองค์กร
ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายและด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม เช่น การถมทราย การเสริมชายหาด การสร้างก าแพง
กั้นคลื่น การวางแนวไส้กรอกทราย การใช้รอดักทราย การใช้เขื่อนกัน
ทรายและคลื่น การตอกเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ตลอดจนการปลูกป่า
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ชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 
2554) โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและมิได้มีการให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งและวิธีการจัดการให้แก่ชุมชน ท่ีประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติน้ี ท าให้ชุมชนต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามศักยภาพด้านความรู้ของตนเอง จึงท าให้การแก้ไขปัญหาไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังน้ันการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน จะช่วยให้ชุมชน
สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและลดความเสี่ยงต่อ
ผลกระทบดังกล่าว อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึง
จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนก าหนดนโยบายและการจัดท าแผนใน
การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าคนในชุมชนบ้านบางบ่อ
ล่างมีความรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมากน้อยเพียงใด และมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหรือช่องทางไหนมากท่ีสุดและหากเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งชุมชนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อหรือช่องทางใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรน ามาใช้ในการ
วางแผนให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารการกัดเซาะชายฝั่งให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 
 3. เพื่อก าหนดช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดประเด็นการศึกษาความรู้ของคน
ในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งว่าอยู่ระดับใด รวมถึงคนใน
ชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากช่องทาง
ไหนหรือสื่อประเภทไหนมากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การก าหนดช่องทางหรือ
การเลือกใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกัดเซาะชายฝั่งท่ีเหมาะสมกับชุมชนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ท่ี 10 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  เน่ืองจากพื้นท่ี
ดังกล่าวติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความสัมพันธ์กับ
การใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชายฝ่ังในการประกอบอาชีพประมง พื้นท่ี
ดังกล่าวจึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในประเด็นท่ีคนในชุมชนได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ท าให้ต้องมีการก าหนด
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน 
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
จากเอกสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวคิดการรับรู้
ข่าวสาร ของ Klapper (1960) และ Schiffman & Kanuk  (2000)  
ซ่ึงกล่าวว่าการรับรู้ข่าวสารเป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารท่ีเสมือนเครื่องกรองในการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การเลือกเปิดรับ 2) การเลือกให้ความ
สนใจ 3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย และ 4) การเลือกจดจ า และ
การรับรู้ยังเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลมีการเลือก การประมวลผล
และการตีความของตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมายและมองเห็นภาพ
ขอ ง เ น้ื อหา น้ัน  ศึ กษาแนว คิดก า รสื่ อ คว ามหมายและก าร
ประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน  (2546)  และ Rogers  
(1976) ท่ีได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการท่ีถ่ายทอดสาร (Message) จาก
ฝ่ายหนึ่งท่ีเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเรียกว่า ผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผ่านทางส่ือ (Channel) ท้ังในรูปแบบของสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ นิตยสาร เป็นต้น รวมท้ังการส่ือสารเป็น
การแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด การกระท า หรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้มีความเข้าใจ มี
ทัศนคติ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างเปิดเผยและควรมีการ
เลือกใช้ช่องทาง ในการสื่ อสาร ท่ี เหมาะสม ท่ีสุดเพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้  
 และศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Reeder  (1974) และ 
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบกว้างๆ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความ
สมัครใจในการตัดสินใจด าเนินงาน การตรวจสอบ และการร่วมรับ
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ผลประโยชน์ด้วยกัน ลักษณะท่ีสอง เป็นการมีส่วนร่วมแบบเจาะจง 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีความคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม และความเป็นตัว
ของตัวเองในการด าเนินงาน รวมท้ังการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะ
สังสรรค์ในแบบปัจเจกบุคคลและแบบกลุ่ม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ  ต ารา  บทความ
วิชาการและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดแนวทางใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นประชากรท้ังหมดแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจาก
เป็นได้รับผลกระทบโดยตรงจากพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่งในชุมชนบ้าน
บางบ่อล่าง หมู่ 10 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 89 ครัวเรือน โดยเลือกหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนสมาชิกใน
ครัวเรือน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 
ส่วน คือ  ส่ วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูล ท่ัว ไปส าหรับ ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิด (Close-ended 
questions) จ านวนท้ังสิ้น 7 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
ท่ีอาศัยอยู่ภายใน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มีลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด 2 ตัวเลือก โดยให้
เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ จ านวนท้ังสิ้น 10 ข้อค าถามโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนหากตอบถูกให้ 1 คะแนน หากตอบผิด ให้ 0 คะแนน ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง มีลักษณะ
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ข้อค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด (Open-ended questions) 
จ านวนท้ังสิ้น 6 ข้อค าถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ
และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2. ข้อมูลระดับความรู้ วิเคราะห์โดยน าค่าคะแนนท่ีได้มาจัด
ระดับ โดยได้ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(พรรณศิริ ยุติศรี, 2546) แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 1) น้อยกว่าร้อยละ 60 (น้อยกว่า 6 คะแนน) หมายถึง     
มีความรู้ระดับต่ า 
 2) ร้อยละ 60-70 (ระหว่าง 6-7 คะแนน )  หมายถึง         
มีความรู้ระดับปานกลาง 
 3) มากกว่าร้อยละ 70  (มากกว่า 7 คะแนน)  หมายถึง   
มีความรู้ระดับสูง 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.90  อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.10  สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.71 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 79.45 ประกอบอาชีพหลัก
ประมงชายฝั่ง ร้อยละ 61.64 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 5,001-10,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 38.36 และโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 87.67 
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2. ความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

 จากการศึกษาความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 
พบว่า เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งท าให้เกิดการสูญเสียท่ีดินริมชายฝั่ง
ทะเลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.65 รองลงมา
เรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อาจท าได้โดยการปลูกป่าชาย
เลน มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 23.28 และเรื่องของการสูบน้ า
บาดาลมาใช้ในปริมาณมากเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ชายฝั่งจมน้ าและ
เกิดการกัดเซาะได้ง่าย ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ระดับน้อย ร้อยละ 
15.07 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ของชุมชนต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับคะแนน ระดับ
ความรู ้ ร้อยละ 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (น้อยกวา่ 6 คะแนน) ต่ า 23.28 

คะแนนระหวา่งร้อยละ 60-70 (6-7 คะแนน) ปาน
กลาง 61.65 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 70  (มากกว่า 7 คะแนน) สูง 15.07 
 

 3. การรับรู้ ข่าวสารของชุมชนต่อปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
 จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของชุมชนต่อปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.78  จากก านันหรือผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 
79.45 และเสียงตามสายร้อยละ 73.97 ตามล าดับ ข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับชมมากท่ีสุดคือ ข่าวในพระราชส านัก ร้อยละ 31.50 ข่าว
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พยากรณ์อากาศ ร้อยละ 28.77 ข่าวอื่นๆ เช่น ข่าวท่ัวไป ข่าวท้องถิ่น 
ร้อยละ 27.40  ตามล าดับ  ส่วนข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมีการรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 87.67 รองลงมาคือ
เสียงตามสาย ร้อยละ 68.50 และ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 67.12 
ตามล าดับ โดยหากเป็นข้อมูลข่าวสารด้านการกัดเซาะชายฝั่งในชุมชน
ส่วนใหญ่จะได้รับจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 50.68 รองลงมา คือ 
สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 34.25 เสียงตามสาย ร้อยละ 21.92 ตามล าดับ 
และคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝั่ง
ถึง ร้อยละ 68.49 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีการกัด
เซาะชายฝั่ง ร้อยละ 79.45 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากคนในชุมชนเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งทะเลในการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือน รวมถึงการประกอบอาชีพ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากท่ีผ่านมาไม่เคย
มีหน่วยงานใดท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ัง รวมถึงความรู้ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาคนในชุ มชนจะด า เ นินการจั ดการ กั น เอ งตามความรู้
ความสามารถของตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู้ ซ่ึงกันและกัน 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาก าเนิดและอาศัยในชุมชนมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 15 ปี การสื่อสารในชุมชนส่วนใหญ่จะถ่ายทอด
จากผู้น าชุมชนไปสู่สมาชิกในชุมชน เช่น ก านันหรือผู้ ใหญ่บ้าน 
เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีส่งข้อมูลข่าวสารไปยังอีกคนในชุมชนได้รวดเร็วท่ีสุด
เกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้น ท้ังน้ีการก าหนดช่องทาง
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งน้ัน 
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ต้องเกิดจาการท่ีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงขั้นตอนด าเนินงานผ่านการประชุมหมู่บ้าน เพื่อจะได้ร่วมกัน
ก าหนดช่องทางเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ท่ี 10 ต าบลบาง
แก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล้องงานวิจัยของ
กรรณิการ์  อัศวดรเดชา (2552) ท่ีพบว่าการให้ความรู้แก่ชุมชนเป็น
แรงผลักดันช่วยให้เกิดการระดมความคิดในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริบ  พีระธรรม (2554) ท่ี
พบว่า การให้ความรู้แก่พนักงานการประปานครหลวงผ่านการท า
กิจกรรมจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าการให้ความรู้เป็น
กลไกลส าคัญท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน  

จากการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคลแล้วสื่อท่ีเข้าถึงประชาชน
ได้มากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และมี
ข้อมูลท่ีทันสมัยทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น จึงท าให้เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับคนในชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐ กันภัย (ม.ป.ป.) ท่ีพบว่า ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด โดยส่ือดังกล่าวช่วยในการ
สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาท้ังด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการ

กัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจแก่คน
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ในชุมชนผ่านสื่อทางโทรทัศน์ ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน เป็นต้น และสร้าง
กลไกในการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านระบบผู้น าชุมชนท่ีมีความคุ้นเคย
กับสมาชิกในชุมชนช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินการร่วมกัน 
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การบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุร ี
Erawan Mountain Conservation Club 

Management Lopburi Province 
สัมฤทธ์ิ  เอกสินธุ์1  

ธีรวัฒน์ จันทึก2 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ และศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประธานชมรมรักษ์เขาเอราวัณด้วยแนวค าถามท่ี
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษาและการประชุมกลุ่มคณะ
กรรมการบริหารชมรมรักษ์เขาเอราวัณและสมาชิกชมรมรักษ์เขา
เอราวัณตามประเด็นท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์การศึกษา รวมท้ังสิ้น 
15 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
วิเคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการศึกษา   

ผลการศึกษา พบว่า ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี 
เป็นชมรมท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อยับยั้งการตั้งโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน
โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีสมาชิกแรกเริ่มรวม 70 คน การ
บริหารจัดการชมรมเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการบริหารงานหรือ
วงจรการบริหารงาน  PDCA 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร sumrit@ms.su.ac.th 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ด าเนินงานชมรม (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผนงานของ
ชมรม (Doing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของชมรม (Checking) 
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรม (Acting)  ส าหรับปัจจัย
ความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซ่ึงเป็นจุดแข็งของชมรม คือ 
ศักยภาพของผู้น าชมรมท่ีเป็นผู้ริเริ่มรวมตัวและประสานงานความ
ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนซ่ึงมีความรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด 
(Man) มีการบริหารจัดการโดยแบ่งหน้าท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
(Managements)  งบประมาณในการด าเนินงานมาจากการเรี่ยไร
สมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง (Money) และเมื่อวิเคราะห์โอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีช่วยสร้างความส าเร็จให้แก่ชมรมฯ คือ การ
สนับสนุนทางวิชาการจากองค์กรภายนอก 4 หน่วยงาน กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาเรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ กรม
ทรัพยากรธรณีศึกษาเรื่องซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ  ฟอสซิสดึกด า
บรรพ์  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรศึกษาเรื่องถ้ า ส านักโบราณคดี ท่ี 4  
ลพบุรี ศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี  

 
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ  ปัจจัยความส าเร็จ  ชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ  
 
Abstract 

The objectives of this study were :to study the 
management of Lopburi Ruk-Kho-Erawan conservation 
club and to study the success factors of Lopburi Ruk-Kho-
Erawan conservation club. The data were collected by in-
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depth interview with the presidents of conservation club 
and focus group of committees and members of 
conservation club. The numbers of all respondents were 
15 people. The data accuracy and completeness were 
assured, analyzed and the study results were concluded. 
The study results were found that Lopburi Ruk-Kho-
Erawan conservation club was established to stop the 
construction of cement plant or stone mill in 2003 with70 
members at the first time. The Lopburi Ruk-KhoErawan 
conservation club followed the theories of management 
or 4 steps of PDCA operation cycle including Planning, 
Doing, Checking, and Acting. In terms of the success factors 
of conservation club, on the analysis of internal 
environment, the strengths of conservation club consisted 
of the efficiency of the president initiated incorporated 
and cooperated with the members in the village who 
loved their homeland (Man). There was a management by 
separating duties to help each others (Managements). The 
budget for operation was collected from community 
members (Money). In terms of external factors, on the 
analysis of opportunity, the success factors consisted of 
academic support from 4 external organizations including 
Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, Department of Mineral Resources, 
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SeubNakhasathien and The 4th Regional Office of Fine 
Arts, Lopburi. 

 
Keywords: Management, Success Factors, Ruk-Kho-Erawan 
Conservation Club 
 
บทน า 
 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการ
เจริญเติบโต  และการแข่งขันทางด้านการค้า  การลงทุน  ก่อให้เกิด
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ
น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จน
ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเ น่ือง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  
2555-2559: 10)  อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
เป็นหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีขยายการผลิตตามจ านวนของประชากรและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะท่ีอยู่อาศัย อาคาร  โรงงาน
อุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วัสดุท่ีผลิตมาจาก
ปูนซีเมนต ์(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน,  2559) 

วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์มาจากหินปูนธรรมชาติซ่ึงมี
อยู่ตามภูเขาหินปูน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544: 423)  กระบวนการ
การผลิตปูนซีเมนต์ เช่น การบด โรงโม่หิน การระเบิด มักก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  ปัญหามลพิษทางอากาศซ่ึงเกิดจาก
เศษผงละออง (สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, 2559: 2) ปัญหาน้ าท้ิงและปัญหา
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มลพิษทางเสียง  เป็นต้น ซ่ึงหากมีการจัดการท่ีไม่ดีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีการระเบิดหิน ดังจะเห็นได้ได้จากต าบลหน้า
พระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีมลพิษทางอากาศ
คือฝุ่นละออง ซ่ึงผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชุมชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 

ต าบลช่องสาริกา   อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เป็น
พื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งภูเขาหินปูนอันประกอบด้วยเขาฝาชี เขาเขียว เขา
อ้ายก้าน เขาไม่มีชื่อและเขาช่องสาริกา รวมกันเรียกว่า "เทือกเขา
อ้ายก้าน" และภูเขาท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงคือเขาเอราวัณซ่ึงเป็นภูเขา
หินปูนท่ีตั้งอยู่ระหว่างเขาช่องสาริกา มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 1,500 
ไร่ ความสูงประมาณ 267 เมตรจากระดับน้ าทะเล ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าชั้น 1 บี (ชาญชัย งามเจริญ, 2550)  ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีในลุ่มน้ า ซ่ึง
มีสภาพป่าส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีได้ถูกท าลาย ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อพัฒนาการใช้ท่ีดินแบบอื่นก่อนหน้าท่ี พ.ศ. 2525 และการใช้
ท่ีหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆท่ีด าเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการ
ควบคุมมลพิษ (ธีระพงษ์ บุญทองล้วน,  2547: 6) 

บริเวณเทือกเขาอ้ายก้านนอกจากจะมีภูเขาหินปูนยังมีป่า
เบญจพรรณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางธรรมชาติวิทยาและ
โบราณคดี แต่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านในต าบลช่องสาลิกา
ได้รับทราบข่าวว่าจะมีการขอสัมปทานภูเขาเอราวัณเพื่อน าไปผลิต
ปูนซีเมนต ์ชาวบ้านในพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 9 หมู่ 12 และหมู่ 13  
จึงเกิดการรวมตัวในชื่อของ “ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ” เพื่อยับยั้งการ
สร้างโรงงานระเบิดหิน เพื่อรักษาเขาเอราวัณ  ซ่ึงเป็นแหล่งน้ า  
แหล่งอาหารของชาวบ้าน  โดยเร่ิมต้นจากสมาชิกประมาณ 70 คน 
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ร่วมกันต่อสู้และคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอย่างสันติ  ด้วยเหตุผล
ว่าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ในพื้นท่ี รวมถึง
การมีโรงงานมาระเบิดหิน ในพื้นท่ีก็จะเกิดฝุ่นละอองตามมาด้วย  
อีกท้ังภูเขาเอราวัณซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1,500 ไร่ น้ัน มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติวิทยาและโบราณคดี  ซ่ึงการเคล่ือนไหวเริ่มต้นด้วยการยื่น
หนังสือคัดค้านไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่ไม่เป็นผล
เน่ืองจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีให้เหตุผลว่าภูเขา
เอราวัณไม่มีความส าคัญในแง่การอนุรักษ์  จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้
แกนน าชาวบ้านท่ีพยายามขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เสนอให้หน่วยงานราชการท่ี
มีอ านาจในการอนุมัติให้สัมปทานภูเขาเอราวัณได้ยกเลิกการให้
สัมปทานท าเหมืองหิน  น าไปสู่การระงับการตั้งโรงงานระเบิดหิน
และการประกาศให้ภูเขาเอราวัณเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ในท่ีสุด โดยเมื่อ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้ภูเขาเอราวัณเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ประเภท
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี  30  
พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ซ่ึงหมายความว่าภูเขาเอราวัณได้รับการ
คุ้มครองให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศสืบต่อไป 

ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ได้พัฒนาและจัดตั้งเป็น 
“แหล่งเรียนรู้สหวิทยาการเขาเอราวัณ” เพื่อเป็นเป็นแหล่งส ารวจ
ศึกษาทางวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการและสถาบันวิชาการท้ัง
ในท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นโดยมีส านักสงฆ์ท่ีเชิงเขา เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณ
พืชและสัตว์ป่าประจ าถิ่น  เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดีและมี
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ท่ีเปิดให้ศึกษาทุกวัน  บริเวณเขาเอราวัณ
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มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 
(ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี,  2559) โดยขอใช้พื้นท่ีด้านล่างของหอสวดมนต์ส านักสงฆ์
ถ้ าเอราวัณมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ.2551 ด้วย
เหตุ น้ี  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการและ
ความส าเร็จของกลุ่มชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  จังหวัดลพบุรี   เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรชุมชน 
รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขาเอราวัณ 
จังหวัดลพบุรี  
 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
จังหวัดลพบุรี  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ PDCA เน่ืองจากเป็น
วงจรคุณภาพท่ีสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงงานให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่วนบุคลจนถึงกิจกรรมระดับ
หน่วยงาน องค์กร บริษัท  (ศุภชัย อาชีวระงับโร ,  2549: 11-12 ) 
นอกจากน้ียังมีการศึกษาปัจจัยความส าเร็จขององค์กรในระดับชุมชนท่ีมี
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การรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือจนท าให้เกิดความส าเร็จในการ
บริหารจัดการงานของกลุ่ม ชมรม หรือชุมชน เช่นปัจจัยทางด้านผู้น า 
ทรัพยากรในชุมชน การบริหารจัดหาร การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่ม/ชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (เก็จกาญจน์  
จันทนะภัค และสุมนต์  สกลไชย,  2557: บทคัดย่อ)   โดยใช้วิธีการ
วิ เคราะห์  SWOT analysis และ  STEP analysis เพื่ อให้ ทราบถึ ง
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์, 2556: 
23)  และศึกษาข้อมูลพื้นท่ีศึกษาเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์การวิจัย การวางแผนการวิจัย และการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ และการประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์
เขาเอราวัณและสมาชิกชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  

ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ี ขอบเขตเชิงเน้ือหาและ

ขอบเขตเชิงประชากร โดยศึกษาการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ  จังหวัดลพบุรี ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรมฯ และศึกษาปัจจัยความส าเร็จของ
ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในชมรม
ท่ีเป็นจุดแข็ง ซ่ึงเป็นข้อได้ เปรียบของชมรมฯ และวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสให้ชมรมฯประสบ
ความส าเร็จ โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานชมรมฯ 
กรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง

โครงสร้าง โดยมีการก าหนดประเด็นค าถามไว้กว้างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง แต่ให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์ จะ
ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่  

1) ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ  

2) ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานของชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของชมรม  

3) ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในชมรมท่ีเป็นจุดแข็งซ่ึง
เป็นข้อได้เปรียบของชมรม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทรัพยากรหลักของ
อ ง ค์ ก ร  5 M-Model คื อ  ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ เ งิ น ทุ น ข อ ง
ชมรม   ทรั พยากรบุ คคลในชมรม  การบริ หารจั ดการของ
ชมรม ทรัพยากรหรือวัสดุในชมรม และเครื่องจักร และศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสให้ชมรมประสบ
ความส าเร็จ โดยใช้วิธี PEST Analysis  คือ ด้านการเมืองกฎระเบียบ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี 
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70 
ผลการวิจัย 

1. บริบทชุมชน 
    ต าบลช่องสาริกา  ประกอบด้วย 13  หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี1  บ้านสาลิกาพัฒนา  หมู่ท่ี 2 บ้านด่านกระเบา  หมู่ท่ี  3 บ้าน
น้ าซับ  หมู่ท่ี  4 บ้านโคกสะอาด  หมู่ท่ี 5 บ้านหลุบเลา  หมู่ท่ี 6 
บ้านตอยาง  หมู่ท่ี  7 บ้านซับตะเคียน หมู่ท่ี  8 บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี  
9 บ้านปากช่องสาริกา  หมู่ท่ี  10 บ้านคลองตะเคียน หมู่ท่ี  11 บ้าน
ห้วยสงบ หมู่ท่ี  12 บ้านช่องสาริกา หมู่ท่ี  13 บ้านถ้ าบ่อทอง 
ประชากรรวม 8,040 คน พื้นท่ีประมาณ 81.16 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 50,725 ไร่  มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อต าบล  ต าบลพัฒนา
นิคม และต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ทิศใต้ติดต่อ
กับ ต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ทิศ
ตะวันออกต าบลชอนน้อยอ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรีทิศ
ตะวันตกติดต่อกับต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ดังภาพ
ท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 พื้นท่ีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาลิกา 
           ท่ีมา: (องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาลิกา, 2559) 
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71 
เทือกเขาท่ีส าคัญภายในต าบล คือ เทือกเขาเอราวัณซ่ึง

เป็นภูเขาหินปูน ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น 1 บีท่ีล้อมรอบด้วยป่า
เบญจพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
ทานตะวัน ฟักทอง และอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โค
เนื้อ ไก่ (องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา,  2559) 

2. ความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขาเอราวัณ 
    จากการศึกษาความเป็นมาและการก่อตั้งชมรมรักษ์เขา

เอราวัณ พบว่า ชมรมรักษ์เขาเอราวัณเกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่มชาวบ้านเพื่อยับยั้งการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน โดย
ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเมื่อปลายปี 2546 ซ่ึงจัดประชุมครั้งแรกได้
เชิญผู้น าในชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน มา
เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น เน่ืองจากระยะเวลาการ
เคลื่อนไหวท่ียาวนาน ท าให้แกนน าชุมชนท่ีมาจากภาคส่วนอื่นเริ่ม
สลายหายไปเหลือแต่ภาคประชาชน แต่ด้วยการรวมตัวของภาค
ประชาชนมีความเหนียวแน่น โดยมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มกิจกรรมจาก
เดิมใช้ชื่อว่า “กลุ่มเต่าเหลือง” มาเป็น “กลุ่มอนุรักษ์กระรอกบน
เขา” และเป็น “กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาและสัตว์ป่า” ล าดับ แต่ด้วยเหตุ
ท่ีชื่อท้ังหมดท่ีตั้งขึ้นมายังไม่สามารถแสดงถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้
อย่างชัดเจน ในสุดท้ายจึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มกิจกรรมเป็น “ชมรมรักษ์
เขาเอราวัณ” เมื่อต้นปี 2547 หลังจากน้ัน ทางชมรมฯ ได้มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอ แนะ และด าเนินกิจกรรม
การต่อสู้ท่ีเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีเครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์นอก
พื้นท่ีมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าแนวทางการท างานของ
กลุ่ม มาพัฒนาในกลุ่มของตนเอง รวมถึงได้รับความช่วยเหลือด้าน
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วิชาการจากหน่วยงานต่างๆท าให้ชมรมฯมีความคิดและวางแผนท่ีจะ
ส ารวจทรัพยากรและสิ่งท่ีมีคุณค่าภายในชุมชนและท าส่งหลักฐานท่ี
แสดงถึงความส าคัญของเขาเอราวัณในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
  1. เรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สัตว์ป่า  

2. เร่ืองซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ ฟอสซิสดึกด าบรรพ์ 
พบซากฟอสซิลหอยนอติลุส (หอยวงช้าง)  
คชข้าวสาร ปะการัง พลับพลึงทะเลและหอยกาบเดียวอีกหลายชนิด
มีอายุประมาณ 250 ล้านปี ซ่ึงในยุคเพอร์เมียน  

3. เรื่องถ้ า ส ารวจพบถ้ า ในพื้นท่ีภูเขาเอราวัณมีถ้ าอยู่
มากกว่า 15 ถ้ า  

4. เรื่องหลักฐานโบราณคดี ส ารวจพบภาชนะดินเผา บาง
ถ้ าพบหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุ
กว่า 2,000 ปี  

แรงผลักดันในการด าเนินกิจกรรมยับยั้งการสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน เกิดจากการท่ีคนในชุมชนกลัวว่าหากมี
อุตสาหกรรมเข้ามาในชุมชนจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ซ่ึงมีตัวอย่างให้เห็นท้ังด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอนามัย โดยชมรม
ฯมีความเห็นว่าอุตสาหกรรมจะท าลายความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ  
ซ่ึงส่งผลให้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สูญพันธ์และเลือนหายไป รวมถึง
ชาวบ้านจะไม่สามารถ เข้าไปเก็บของป่า และภาคเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านจะถูกท าลายลง  ด้วยสาเหตุดังกล่าว แกนน า จึงเกิด
แรงผลักดันในการขับเคล่ือนกระบวนการหลายๆ กระบวนการเพื่อ
ยับยั้งการเข้ามาท าธุรกิจโรงโม่หินของนายทุนนอกพื้นท่ี   โดยมีการ
จัดประชุมเพื่อพูดคุยถึงผลเสียและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นให้ชุมชน
รอบข้างรับรู้ ท าให้คนในชุมชนอื่นๆ เริ่มความรู้สึกร่วมชะตากรรม
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เดียวกัน และเกิดพลังในการเรียกร้องมากขึ้น ประกอบกับการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงงานจะตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 700 เมตร ผลท่ี
ตามมาอย่างแน่นอนคือ ฝุ่นละออง  โรคภัยไข้เจ็บ ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิต ปัญหาน้ าท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค ส่งผลให้ความกลัว
เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนในชุมชน กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมการยื่นเรื่องยับยั้งการสร้างโรงโม่หินปูน
บริเวณเขาเอราวัณ จนประสบผลส าเร็จเมื่อปี 2550 
 การด าเนินกิจกรรมยับยั้งการสร้างโรงโม่หินปูนบริเวณเขา
เอราวัณ  แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ 

1) ช่วงแรก ชมรมฯ ได้รับความร่วมมือ จากนักวิชาการใน
พื้นท่ีด้านข้อมูลและค าแนะน าท าให้ชุมชนเริ่มหาข้อมูลในเรื่อง
ความส าคัญของพื้นท่ี เพื่อต้องการท่ีจะสื่อว่าในพื้นท่ีของเราน้ีมี
จุดเด่นด้านใดบ้าง ภูเขาท่ีอยู่รายรอบให้อะไรกับชุมชนบ้าง และ
ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิต สิ่งเหล่าน้ีน ามาสู่การค้นหาและส ารวจ และ
ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีน ามาสู่การค้นหาและการส ารวจ 
ซ่ึงน าโดยประธานชมรมคือ นายจรูญ คชรินทร์ ได้พยายามท่ีจะน า
เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการท่องเท่ียวเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากการ
ส ารวจท าให้ ค้นพบทรัพยากรท่ีมีคุณค่าภายในชุมชนดังน้ี 

- การส ารวจพรรณพืช พันธ์สัตว์ท่ีอยู่บนภูเขา จ านวนมาก
ท่ี ส าคัญได้แก่ กล้วยไม้พันธุ์มวกเหลือง ส่วนสัตว์ส าคัญท่ีค้นพบซ่ึง
เป็นสัตว์ท่ีหายากเช่น  นกจู๋เต้นเขาปูน เป็นพันธุ์สระบุรีท่ีพบแหล่ง
แรกที่ใหญ่ท่ีสุดและเป็นแหล่งเดียวในโลก 

- การส ารวจถ้ าค้นรอยทางโบราณคดี ขี้ค้างคาว โดยการ
ส ารวจถ้ าท้ังหมด 35 ถ้ า พบถ้ าโบราณคดี 4 ถ้ าซ่ึงเป็นถ้ าในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,000-3,500 ปี   ทางชมรงจึงท า
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หนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อให้มายืนยัน และค้นพบหลักฐานทาง
โบราณคดีว่าถ้ าดังกล่าวเป็นสถานท่ีท่ีคนโบราณใช้ในการฝังศพท าให้
พื้นท่ีเหล่าน้ีมีความส าคัญยิ่ง 

- การค้นพบฟอสซิล ซ่ึงพบบริเวณเขาเอราวัณจ านวนมาก 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นข้อมูลท่ีน ามาเสนอต่อทางราชการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีเขาเอราวัณว่ามีความส าคัญ  

2) ช่วงหลัง เป็นช่วงระยะเวลาภายหลังจากการต่อสู้
ส าเร็จ เป็นช่วงท่ีเขาเอราวัณกลายเป็นสถานท่ีดูงาน แหล่งเรียนรู้ 
ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการเขาเอราวัณ” โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้า
มาศึกษาดูงาน และเป็นผลประโยชน์ของชุมชน และส่วนรวม กล่าว
โดยสรุปในภาพรวมได้ว่า การด าเนินงานทางชมรมฯ ท่ีได้ริเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2550 รวม
ระยะเวลาในการเรียกร้องท้ังหมด 4 ปี 

สรุปในภาพรวมได้ว่า การด าเนินงานของชมรมฯ ท่ีได้เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปลายป พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2550  รวม
ระยะเวลาในการเรียกร้อง 4 ป จึงประสบความส าเร็จในการยับยั้ง
การตั้งโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน และต่อมาพื้นท่ีเขาเอราวัณ
กลายเปนแหล่งศึกษาเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเป็น
ชุมชนต้นแบบ  รวมถึงการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท่ีมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างานของแต่ละเครือข่าย ท้ังยังมีการด าเนินกิจกรรม ต่างๆ 
เช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การท าบุญเมืองเก่าลพบุรี การ
ท าบุญภูเขา เอราวัณ การสนับสนุนการท างานของกลุ่มเยาวชน เป็น
ต้น จนในท่ีสุดได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชื่อว่า สหวิทยาการเขาเอราวัณ 
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3. การบริหารงานของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
    ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีนายจรูญ  คชรินทร์ 

เป็นประธานชมรมฯ โดยมีกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย 1. 
นายประยูร  ต่ายสินธุ์  2. นายสมบัติ  ท้าวสาบุตร 3.นายสุธน สังข์
บุญช ู 4. นางรัชนี มงคลอินทร์ เลขานุการชมรม และสมาชิกชมรมฯ
ในปัจจุบันท้ังสิ้น  323  คน จากการศึกษาการบริหารงานของชมรมฯ 
ตามวงจรกระบวนการบริหารงาน PDCA 4 ขั้นตอน อธิบายได้ดังนี้ 

    3.1 การวางแผนการด าเนินงานชมรม (Planning) 
ชมรมฯ ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการ
ประชุมครั้งแรกท่ีโรงเรียน โดยการเชิญผู้น าในชุมชนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน มาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อหาแนวทางและวางแผนยับยั้งการสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หินซ่ึงตั้งแต่การหลังจากการประชุมครั้งแรกก็
ได้มีการประชุมหารือต่อเน่ืองเรื่อยมา จนในปี 2550 ประสบ
ผลส าเร็จสามารถยับยั้งการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน  
ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ การท าบุญเมืองเก่า
ลพบุรี การท าบุญภูเขา   เอราวัณ  การสนับสนุนการท างานของ
กลุ่มเยาวชน   เป็นต้น  
     3.2 การลงมือปฏิบัติตามแผนงานของชมรม (Doing) 
ในอดีตกรรมการและสมาชิกของชมรมฯ ได้ด าเนินการยับยั้งการ
สร้างโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงโม่หิน หลังจากการประชุมเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ทุกคนก็จะเริ่มท า
หน้าท่ีตามท่ีตกลงกันในท่ีประชุม เช่น การส่งหนังสือเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆ  รวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเป็น
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หลักฐาน ปัจจุบันชมรมรักษ์เขาเอราวัณ ก็ยังแบ่งหน้าท่ีกันท างาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การ
ท าบุญเมืองเก่าลพบุรี  การท าบุญภูเขาเอราวัณ การสนับสนุนการ
ท างานของกลุ่มเยาวชน  เป็นต้น  
  3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของชมรม (Checking) 
เมื่อสมาชิกของชมรมรักษ์ เขาเอราวัณปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีรับ
มอบหมาย ก็จะวางแผนการตรวจสอบผลการปฏิบัติเป็นระยะ หรือ
น าข้อมูลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
 3.4 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของชมรม (Acting) 
สมาชิกของชมรมรักษ์เขาเอราวัณน าข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จมาร่วมกันพิจารณาเพื่อวางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

4. ปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขาเอราวัณ  
                 จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในของชมรมฯ ท่ี
เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ มาจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ งบประมาณ 
(Money) ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ (Man) วัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างาน (Materials) ความตระหนักรู้ของคนในชุมชน (Moral) และ
การบริหารจัดการ (Managements) และการวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอกซ่ึงช่วยสร้างโอกาสของชมรมฯ 5 ปัจจัย ได้แก่  ด้านสังคม
วัฒนธรรม (Social) ด้ านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
( Technology) ด้ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ  ( Economic) ด้ า น ก า ร เ มื อ ง 
(Political) และด้านสภาพแวดล้อม (Geographic)  และปัจจัยเสริม
อื่นๆ  อธิบายได้ดังนี้ 
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4.1 ง บป ร ะ ม า ณ  ( Money) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บว่ า

งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการชมรมฯ ส่วนใหญ่มาจาก
สมาชิกในชมรมและจากภาคเอกชน หรือได้จากเงินรางวัลต่างๆท่ีรับ 
มีจ านวนน้อยท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

4.2 ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ (Man) จากการศึกษา
พบว่ากรรมการและสมาชิกของชมรมฯ 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกคนมีความตั้งใจหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายและมีความเสียสละ รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 

4.3 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร ท า ง า น  ( Materials) จ า ก
การศึกษาพบว่าวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกชมรมฯ และผู้บุคคลภายนอก 

4.4 ความตระหนัก รู้ของคนในชุมชน (Moral) จาก
การศึกษา พบว่า ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ  
รวมถึงสมาชิกในชุมชนมีค่านิยมและจิตส านึกในการหวงแหน
ทรัพยากรของชุมชน วัฒนธรรมท่ีแสดงถึงการเคารพและเชื่อฟังผู้
อาวุโสและครูบาอาจารย์ซ่ึงมีบทบาทในการเป็นผู้น าการอนุรักษ์  

4.5 การบริหารจัดการ (Managements) จากการศึกษา
พบว่าการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ มีหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนรวม โดยให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน โดยสมาชิกจะได้รับหน้าท่ีตามความสมัครใจ 
รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.6 ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social) จากการศึกษาพบว่า 
ด้านสังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการบริหารจัดการชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ ในเชิงบวกเน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณเป็นคนท่ีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผือแผ่ มีความเสียสละ ชอบ

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 77



78 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักถิ่นท่ีอยู่   ด้วยเหตุน้ีท าให้การบริหาร
จัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณประสบความส าเร็จ   

4.7 ด้ า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  
(Technology) จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อการบริหารจัดการชมรม
รักษ์เขาเอราวัณ ทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในระเบิด
ภูเขาท่ีมีความรวดเร็วมากกว่าในอดีตท าให้ภูเขาถูกท าลายมากขึ้น   
การก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารซ่ึงในปัจจุบันโทรศัพท์แบบเคลื่อนท่ี
สามารถใช้ทุกพื้นของประเทศท าให้สะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
การประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม   รวมถึงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของชมรมรักษ์เขาเอราวัณผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ  
เช่น  โทรศัพท์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ ท่ีสามารถเผยแพรข้อมูลได้
รวดเร็วกว่าในอดีต 

4.8 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) จากการศึกษาพบว่า
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโต ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ท า ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเป็นต้นเหตุท่ีต้องมีการขออนุมัติสัมปทาน
ภูเขาหินปูนเพื่อน าวัตถุดิบไปผลิตปูนซีเมนต์ หรือปัญหาซ้ือการซ้ือ
ท่ีดินทางเกษตรจ านวนมากเพื่อน าไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  ท า
ให้ชาวต้องรวมตัวกันคัดค้าน รวมถึงปัญหาการขึ้นราคาของสินค้ามี
ผลต่ออย่างมากต่อการบริหารงบประมาณของชมรมรักษ์เขาเอราวัน 
เน่ืองจากชมรมรักษ์เขาเอราวัณไม่ได้หน่วยงานท่ีสนับสนุนแหล่ง
งบประมาณอย่างชัดเจน 

4.9 ด้านการเมือง (Political) จากการศึกษา พบว่า 
ระบบการเมืองมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการชมรมรักษ์เ ขา
เอราวัณในด้านการประสานงานหรือการขอความช่วยเหลือในด้าน
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ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ของภาครัฐ การก าหนดนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   

4.10 ด้านสภาพแวดล้อม  (Geographic)  จากการศึกษา 
พบว่า การบริหารจัดการชมรมฯ ในทางท่ีดีเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
โดยท่ัวไปของต าบลช่องสาริกา   เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีวัด มี
โรงเรียน  เป็นศูนย์ของชาว ซ่ึงสามารถใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม การ
ประชุมวางแผนการบริหารงานได้อย่างดี 

4.11 ด้ านอื่ นๆ ได้แก่  ด้ านกฎหมาย ( Legal) จาก
การศึกษาพบว่ากฎหมายมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการชมรมรักษ์
เขาเอราวัณประสบผลส าเร็จจนสามารถยับยั้งการอนุมัติสัมปทาน
ภูเขาเอราวัณ  โดยเฉพาะกฎหมายท่ีว่าด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึง
เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้สมาชิกชมรมรักษ์เขาเอราวัณสามารถข้อ
ทราบข้อมูลต่างๆจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน  รวมถึงกฎหมายการ
ตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ  ซ่ึงท าให้ภูเขาเอราวัณได้รับการ
คุ้มครองให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศ ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงไม่สามารถให้สัมปทานการระเบิดภูเขาเอราวัณได ้

การสนับสนุนทางวิชาการจากองค์กรภายนอก จาก
การศึกษาพบว่า ทางชมรมฯ ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการใน
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจากหน่วยงานต่างๆท่ีส าคัญ 4 
หน่วยงาน คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาเรื่อง
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สัตว์ป่า ส ารวจพบ 'นกจู๋เต้นเขาปูน' ซ่ึงเป็นนก
เฉพาะถิ่นซ่ึงนับเป็นแหล่งท่ี 2 ของโลกเพราะอาศัยอยู่เฉพาะในเขา
หินปูน นอกจากน้ียังพบ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง ตุ๊กแกป่า ลิงกัง 
อีเห็น เม่น เต่าเหลือง ไก่ป่า และสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด รวมถึง
พันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายาก คือ  'โมกราชินี ' (Wrightia sirikitiae)      
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ซ่ึงเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 บริเวณภูเขา
หินปูนแถบจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี ตั้งชื่อตามพระนาม
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากน้ียังมีโมก
เหลือง โกงกางน้ าจืด ขนุนดิน มะยมเงิน มะยมทอง มะกา ขี้เหล็ก
ฤาษี จันทน์ผา ปออีเก้ง ไทร ฯลฯ กรมทรัพยากรธรณีศึกษาเรื่อง
ซากดึกด าบรรพ์ ส ารวจพบ ฟอสซิสดึกด าบรรพ์ พบซากฟอสซิลหอย
นอติลุส (หอยวงช้าง) คชข้าวสาร ปะการัง พลับพลึงทะเล และหอย
กาบเดียวอีกหลายชนิดมีอายุประมาณ 250 ล้านปี ซ่ึงในยุคเพอร์
เมียน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรศึกษาเรื่องถ้ า ส ารวจพบถ้ า ในพื้นท่ี
ภูเขาเอราวัณมีถ้ าอยู่มากกว่า 15 ถ้ า มีการส ารวจถ้ าหลักจ านวน 5 
ถ้ าได้แก่ ถ้ าเทวาพิทักษ์ ถ้ าโปร่ง ถ้ าเอราวัณ ถ้ าอริยะสัจ 4 และถ้ าท่ี
ยังไม่มีชื่ออีก 1 ถ้ า ภายในถ้ ามีความสวยงามตามธรรมชาติ มีหินงอก 
หินย้อย ม่านหินย้อย หลอดหินย้อย หินผุด หินน้ าไหล เสาหิน 
หินปูนฉาบ ฯลฯ จากการส ารวจถ้ าพบว่า 'ถ้ าเทวาพิทักษ์' เป็นถ้ ามี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด และความยาวของถ้ าประมาณ 200 เมตร ส านัก
โบราณคดีฯ ท่ี 4  กรมศิลปากรศึกษาเรื่องหลักฐานโบราณคดี 
ส ารวจพบภาชนะดินเผา บางถ้ าพบหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุกว่า 2 ,000 ปี เช่น ภาชนะทรงพาน
หรือภาชนะฐานสูง เศษภาชนะดินเผาลวดลายต่างๆ และท่อหล่อ 

 
อภิปรายผล  

ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็นชมรมท่ีได้ก่อตั้ง
ขึ้นจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดย
จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการคุกคามท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
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ของชุมชน ดังรายงานการวิจัยของจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) ท่ีได้
กล่าวว่าการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเป็นฝ่ายริเริ่มและเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ท้ังในการแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและการรับผลประโยชน์ จะ
ช่วยเป็นแรงในการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  และ
จากการศึกษาการบริหารงานของชมรมฯ จะเห็นได้ว่ามีการ
ด าเนินการเป็นไปตามวงจรการด าเนินงาน PDCA ซ่ึงเริ่มจากการ
ก าหนดวางแผนร่วมกันระหว่างสมาชิกในชมรม การด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไว้ การตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่อย่างไร และหากเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแผน
ชมรมฯ ก็ได้มีการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมาย หลักการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานในองค์กรต่างๆ ดังเช่นรายงานการวิจัยของ 
พัชร พิลึก (2555) ท่ีได้น าหลักการด าเนินงานตามวงจร PDCA มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีการน า
หลักการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(กันตวิชญ์ มะโนค า, 2552) 

ความส าเร็จในการบริหารจัดการของชมรมฯ ประจักษ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการยับยั้งโครงการท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในชุมชน การเกิดศูนย์การเรียนรู้
ภายในชุมชนชื่อว่า “สหวิทยาการเขาเอราวัณ”และจ านวนสมาชิก
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ในชมรมฯ ท่ีได้เพิ่มจาก 70 คน เป็น 323 คน ความส าเร็จในการ
บริหารจัดการของชมรมฯ มาจากปัจจัยภายในท่ีส าคัญ คือ สมาชิกท่ี
รวมตัวภายใต้จิตส านึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากร ความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชน (ทรัพยากรมนุษย์) ท่ีมีภาวะผู้น า ท้ังทาง
ความคิดและการปฏิบัติ ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและความ
เสียสละ การระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ น าไปสู่
แนวทางการท างานท่ีเป็นระบบ    รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกซ่ึงช่วยสร้างโอกาสในการบริหารจัดการชมรมฯ ท่ีส าคัญ 
คือ เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชมรมรักษ์เขา
เอราวัณ เกิดจากความเข้มแข็งของการบริหารจัดการภายในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทุนทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในเรื่องของผู้น า
อย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีภาวะผู้น าทางความคิด
และการปฏิบัติ  การมีจิตส านึกท่ีดีร่วมของคนในชุมชน การเห็นถึง
คุณค่าของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสมบูรณ์ในชุมชน ทุนทาง
ทรัพยากรสนับสนุน รวมถึงโอกาสจากภายนอกท่ีช่วยสร้าง
ความส าเร็จและความเข้มแข็งของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นโยบายภาครัฐ มาตรการทางกฎหมาย การสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก ดัง น้ันข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือชุมชนอื่นท่ีมีบริบททางสังคมใกล้เคียงกัน
สามารถน าหลักการและแนวทางการบริหารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และเป็นข้อมูลให้แก่องค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้เข้า
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มามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป 
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ศรสวรรค์ ศรีนวล3 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท านาแห้ว 
พลวัตการท านาแห้ว และการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเกษตร
อ าเภอศรีประจันต์ เกษตรต าบลมดแดง เกษตรกรผู้ท านาแห้วในต าบลมด
แดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีประกอบอาชีพท านาแห้วมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี รวมจ านวน 12 
คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาโดยการพรรณนาความ                                                

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการท านาแห้วมี 6 ขั้นตอน คือ
การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การปลูกแห้ว การดูแล

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการชมุชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
sawanya@ms.su.ac.th 
2 นักศกึษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร  
wuthut@hotmail.com 
3 นักศกึษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
sonsawan494@gmail.com 
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รักษาและการเก็บแห้ว พลวัตการท านาแห้วมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ผลิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะ
กล้า การปลูกและการเก็บแห้ว ยังคงใช้คนเป็นหลัก ส่วนขั้นตอนอื่นมีการ
น าเครื่องจักรมาใช้ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้า
ท่ีพบได้น้อย 3) ด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาผลผลิตแห้วท่ี
ลดลงแต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 4) ด้านสภาพอากาศ มีความแปรปรวนของ
สภาพอากาศและปริมาณฝนท่ีลดลง เกษตรกรมีการปรับตัวในด้านการ
ผลิตโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ด้านสังคมมีค่านิยมส่งบุตรหลาน
ไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจโดย
ลดต้นทุนการผลิต ซ้ือปุ๋ยในปริมาณมากในช่วงโปรโมชั่น และด้านสภาพ
อากาศมีการขุดบ่อเก็บน้ าและใชเ้ครื่องสูบน้ าจากแม่น้ า 
 
ค าส าคัญ: พลวัต การปรับตัว เกษตรกรนาแห้ว 
 
Abstract 
 The aimed of this study was to study waternut’s 
planting process, dynamic of waternut farming and adaptation of 
waternut farmers. Study site Moddang subdistrict, Si-Prachan 
district, Suphanburi Province. Data was collected by Non – 
participation observation and in - depth interview with key 
informants, Agricultural Extensionist, Chief of Si-Prachan District 
Agricultural and  Moddang sub-district Agricultural, waternut 
farmer, over 2 0  years aged, not less than 5  years lived in 
community, total 1 2 people. Data were analysed and presented 
the results under the framework and objectives of the research.  
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 The result, waternut farming process in six - step was 
selecting, seeding, soil preparing planting, conditioning and 
harvesting. Dynamic of waternut farming 4 aspects were 1) 
Production aspect 2) social and cultural aspect 3) economic 
aspect 4) environmental aspect. Farmers adaptation to 
production process, technology was used in soil preparing and 
conditioning process.  Social adaptation, social value, height 
study for select work. Economic adaptation, fertilizer and 
insect pest reduction and buy in promotion period. 
Environmental adaptation from Climate change, water pump 
was used for pump water from the river.  
 
Keywords: Dynamics, Adaptation, Waternut Farmer 
 
บทน า 
  ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรม
มากถึง 122.2 ล้านไร่ของพื้นท่ีประเทศไทยท้ังหมดซ่ึงมีประมาณ 320.6 ล้าน
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ รองลงมาคือพื้นท่ีป่าไม้
และพื้นท่ีนอกการเกษตร จ านวน 102.1 ล้านไร่และ 69.2 ล้านไร่ (คิดเป็น
ร้อยละ 32 และร้อยละ 22) ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2557)  โดยพืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ซ่ึงมีแหล่งปลูกกระจายตาม
ภาคต่างๆ ท้ังภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับแหล่ง
ปลูกข้าวท่ีส าคัญพบบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างในจังหวัดสิงห์บุรี 
อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี เป็นต้น   
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จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีส าคัญในพื้นท่ีภาค

กลางแล้วยังเป็นแหล่งปลูกแห้วมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก 
เมื่อปี 2493 ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ และอ าเภอสามชุก  โดยพบ
มากที่สุดในเขตอ าเภอศรีประจันต์ เน้ือท่ีปลูกประมาณ 1,699 ไร่ (ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ม.ป.ป)  

ปัจจุบันเกษตรกรนาข้าวจะนิยมปลูกแห้วสลับหมุนเวียนกัน โดย
จะเริ่มปลูกแห้วในช่วงรอฤดูการปลูกข้าวรอบใหม่เพื่อปรับสภาพดิน  
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปลูกแห้วเช่นเดียวกับการปลูกข้าว 
แต่จากต้นทุนการผลิตแห้วท่ีเพิ่มขึ้นจากราคาปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาวะน้ าแล้ง สภาพเศรษฐกิจและ
รายได้ท่ีไม่แน่นอนของอาชีพเกษตรกร การก าหนดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ท า
ให้เกษตรกรนาแห้วหลายรายเลิกอาชีพเกษตรกรนาแห้วและหันไปประกอบ
อาชีพอื่น เช่น อาชีพรับจ้าง โดยไม่สืบทอดให้แก่ลูกหลาน ในอนาคตต่อไปการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรนาแห้วของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์
ของจังหวัดอาจเลือนหายไปเป็นเพียงเรื่องเล่าต านานให้แก่ลูกหลาน 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการท านาแห้ว พลวัตการท านา
แห้วและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้วในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกพื้นท่ี
ศึกษาต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น รวบรวมเป็น
องค์ความรู้ของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้ความรู้ด้าน
วิชาการและด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรนาแห้ว เช่น การประกันราคา เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า การรวมกลุ่มของเกษตรกร อันเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจของ
ชุมชนซ่ึงเปน็หน่ึงในสามเสาหลักในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 

1. การท านาแห้วมีกระบวนการท าอย่างไรและเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตหรือไม่อย่างไร  

2. ปัญหาและอุปสรรคของการท านาแห้วในปัจจุบันมาจากสาเหตุ
หรือปัจจัยภายในภายนอกเรื่องใด  

3. เกษตรกรนาแห้วมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายนอกอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท านาแห้วของเกษตรกรต าบลมดแดง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาพลวัตการท านาแห้วของเกษตรกรต าบลมดแดง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรต าบลมดแดง อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับการท านาแห้ว แนวคิดทฤษฎี

การปรับตั วของรอยด์  (เบญ จมาศ สุขศรี เพ็ ง , 2557)  แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนิเทศ ตินณะกุล (2546) และแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสุริชัย  หวันแก้ว (2544)  และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา บทความเชิงวิชาการและระบบสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมสภาพแวดล้อมการท านา
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แห้ว การคัดเลือกพันธุ์แห้วจนถึงขั้นตอนการเก็บแห้ว เป็นต้น และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเกษตรอ าเภอศรี
ประจันต์เพื่อให้ทราบภาพรวมของการปลูกแห้วในอ าเภอศรีประจันต์ และ
สัมภาษณ์เกษตรต าบลมดแดงเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการปลูกแห้วใน
ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ และสัมภาษณ์เกษตรกรนาแห้วท่ีมีพื้นท่ีปลูก
ในต าบลมดแดง ประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยจะท าการสัมภาษณ์เกษตรกรนาแห้วจนกว่า
ข้อมูลจะอิ่มตัว ได้จ านวนรวม 10 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ (Guide 

Interview) ท่ีมีการก าหนดแนวค าถามในประเด็นกว้างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ
ท านาแห้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การ
ปลูกแห้ว การดูแลรักษาและการเก็บแห้ว พลวัตการท าแห้วและการปรับตัว
ของเกษตรกรนาแห้ว เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ตอบได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
แต่ยังคงอยู่ในกรอบประเด็นท่ีก าหนดในเบื้องต้น และใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ
ข้อมูล เช่น สมุดบันทึก เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยบันทึก
ข้อมูลจากการซักถามและการสังเกต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะน ามาตรวจสอบความ

ครบถ้วนของข้อมูลว่าครบทุกประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ แล้ว
จึงน าไปตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
วิธีการท่ีต่างกันจะน าไปสู่ข้อค้นพบท่ีอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากน้ันจะ
ท าการวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ภายใต้กรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

1. กระบวนการท านาแห้วของเกษตรกร 
 กระบวนการท านาแห้ว แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนด้วยกัน 
ดังน้ี  
 1.1 การคัดเลือกพันธุ์ เกษตรกรจะท าการคัดเลือกพันธุ์
แห้ว โดยใช้พันธุ์แห้วจีนท่ีมขีนาดหัวใหญต่าไม่บอดและมีหน่อยาว 
 1.2 การเพาะกล้า เกษตรกรจะน าหัวแห้วท่ีคัดเลือกพันธุ์
มาผึ่งแดด นาน 2-3 วัน แล้วน าไปแช่น้ า นาน 2 วัน แล้วน ามาเรียงบน
แปลงเพาะท่ีใช้ขี้ เถ้าแกลบเป็นวัสดุรองพื้น นาน 2-3 วัน แล้วน าขี้เถา
แกลบมากลบให้เหลือหน่อโผล่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร รดน้ าเป็นประจ า
ทุกวัน นาน 25-30 วัน จะได้ต้นกล้าแห้วท่ีพร้อมส าหรับลงแปลงปลูก 
ขนาดความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร            
 1.3 การเตรียมดิน โดยใช้รถไถ “ไถแปล” เพื่อเปิดหน้า
ดินและตากดินไว้ นาน 3-4 วัน เพื่อให้ดินแห้ง แล้วจึงปล่อยน้ าเข้านาท้ิงไว้ 
นาน 3-4 วัน เพื่อให้ดินอ่อนตัวและให้หญ้าวัชพืชตาย หลังจากน้ันจะใช้รถ
ไถเพื่อปรับสภาพดินให้เรียบและเตรียมการด านาแห้ว โดยท าการปล่อยน้ า
เข้านา ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร        
 1.4 การปลูกแห้ว เกษตรกรจะใช้วิธี "การปักด า" โดยมี
ระยะห่างของต้นกล้าแห้วแต่ละต้น ประมาณ 70-100 เซนติเมตร                   
 1.5 การดูแลรักษา โดยการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
บ ารุงดิน รวมถึงการป้องกัน ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เช่น ตั๊กแตน 
เพล้ียไฟ เชื้อรา โดยใช้สารเคมีและสารสกัดท่ีมาจากธรรมชาติ  
 1.6 การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกแห้วได้ประมาณ  5-6 
เดือน เกษตรกรจะเก็บหัวแห้วท่ีเรียกว่า “การงมแห้ว” โดยใช้เท้าเหยียบ

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 93



94 
ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมและใช้มือควักพลิกหน้าดินขึ้นมาแล้วจึงเก็บ
หัวแห้วน ามาล้างท าความสะอาด ก่อนน าไปปอกเปลือกเพื่อจ าหน่ายต่อไป 

2. พลวัตการท านาแห้ว 
     2.1 ด้านการผลิต  การท านาแห้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีกระบวนการหลักใน 6 ขั้นตอนท่ีคล้ายคลึงกัน โดยยังคงอาศัยแรงงานคน
เป็นหลัก โดยเฉพาะในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูก
และการเก็บเกี่ยว ซ่ึงต้องอาศัยความช านาญในการคัดเลือกหัวท่ีสมบูรณ์ 
หน่อใหญ่เมื่อน าไปเพาะจะให้ต้นกล้าท่ีแข็งแรงและการปลูกแบบปักด า
เช่นเดียวกับการปักด าปลูกข้าว ดังน้ันจึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนดังกล่าวได้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวยังคงเป็นแบบดั้งเดิมในอดีต เช่น จอบ พล่ัว เคียว โดยมี
การใช้อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงในขั้นตอนการเตรียมดินและการดูแลรักษา 
เช่น การใช้รถไถเพื่อขุดปรับหน้าดินจาก การใช้เครื่องพ่นปุ๋ย การใช้เครื่อง
สูบน้ าเข้าแปลงนา  

2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ในอดีตเกษตรกรมีความเช่ือใน
เรื่องของการไหว้เจ้าท่ีนา โดยจะจุดธูปพร้อมบอกกล่าวเจ้าท่ีก่อนการ
เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวถ้าสมหวังตามท่ีได้ขอไว้
เกษตรกรจะน าของท่ีตนบอกกล่าวไว้มาไหว้เพื่อเป็นการตอบแทน แต่ใน
ปัจจุบันการไหว้เจ้าท่ีพบเห็นได้น้อยลงเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ  

2.3 ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนจาก
เงินทุนสะสมของตนเองเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อย ในส่วน 
ของค่าเช่าท่ี ค่าหัวพันธุ์ ค่าปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชและแมลง และอุปกรณ์
เครื่องมือ แต่ในปัจจุบันนอกจากทุนของตนเองแล้ว บางส่วนมาจากแหล่ง
เงินกู้ต่างๆ คือ เงินกู้นอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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เนื่องจากค่า ค่าปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชและแมลงมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับ
ต้องจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวเพราะนิยมส่งลูกหลานไปเรียนและ
ประกอบอาชีพอื่น ท าให้ต้นทุนการท านาแห้วสูงขึ้น ในขณะท่ีปริมาณ
ผลผลิตแห้วไม่แน่นอนจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและภาวะภัย
แล้ง ประกอบกับราคาแห้วขึ้นลงไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่
คงที ่

2.4 ด้านสภาพอากาศ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ส่งผลต่อความถ่ีและปริมาณการตกของฝน โดยจาก
ข้อมูลสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ปริมาณฝนในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีแนวโน้มลดลงจาก  999.9 มิลลิเมตร ในปี 2554 เหลือ  
960.4 มิลลิเมตร ในปี 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) ซ่ึงส่งผล 
กระทบต่อปริมาณการผลิตแห้วและคุณภาพของแห้ว  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงการท านา
แห้ว มีพลวัตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปรากฏชัดเจน เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงท าตามความช านาญและประสบการณ์ของตนเองที่ได้เรียนรู้มา ยังคง
ใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการท านาแห้วดังท่ีเคยใช้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เช่น 
จอบ พลั่ว เคียว แต่ได้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงในบางขั้นตอน เช่น 
การใช้รถขุดและไถเพื่อปรับหน้าดินในขั้นตอนการเตรียมดิน การใช้เครื่อง
พ่นปุ๋ยและยาในขั้นตอนของการดูแลรักษา ส่วนในขั้นตอนของการคัดเลือก
หัวพันธุ์ การเพาะต้นกล้า การปลูกและการเก็บเกี่ยว ยังคงต้องพึ่งพา
แรงงานคนดังเช่นเคยเหมือนในอดีต โดยเฉพาะในขั้นตอนของการปลูกท่ี
ต้องอาศัยแรงงานคนในการด ากล้าแห้ว และการเก็บเกี่ยวท่ีต้องอาศัย
แรงงานคนในการงมแห้ว เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัยความช านาญ
และประสบการณ์ขอเกษตรกรท่ีเกิดจากการสั่งสมและเรียนรู้มาอย่าง
ยาวนาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งทุนการผลิตในปัจจุบันมีแหล่ง
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เงินกู้ของธนาคารและเงินกู้นอกระบบท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดย
ไม่ต้องมีการค้ าประกัน การท่ีเกษตรกรนาแห้วยังคงด ารงอาชีพมาจนถึง
ปัจจุบันน้ีเป็นเพราะเกษตรกรมีการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคม 
สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนิเทศ ตินณะกุล (2546) ท่ีได้กล่าว
ว่า แรงกดดันจากวัฒนธรรม ความเจริญด้านเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ มี
ผลต่อโครงสร้างหรือรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบ 
แบบแผน ค่านิยมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมของสุริชัย หวันแก้ว (2544) ท่ีได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ คิดค้นของมนุษย์ประดิษฐ์  ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐานและในสังคมน้ันๆ ดังจะเห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องของการใช้แรงงานภายนอกครอบครัวแทนการ
พึ่งพิงแรงงานจากลูกหลานเกษตรกรเพราะอาชีพเกษตรกรมีหน้ีสิน ไม่
ร่ ารวยและเหน่ือยยากกว่าอาชีพอื่น 

3. การปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว 
     3.1 การปรับตัวด้านการผลิต จากการท่ีต้องพึ่งพาแรงงาน

จากภายนอกครอบครัวแทนแรงงานจากลูกหลานเกษตรกร ส่งผลท าให้
ต้นทุนในส่วนของค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร ท าให้เกษตรกรน าเอาอุปกรณ์เครื่องจักรมา
ทดแทนแรงงงานคน เช่น การใช้รถขุดและไถเพื่อปรับหน้าดินในขั้นตอน
การเตรียมดิน การใช้เครื่องพ่นปุ๋ยและยาในขั้นตอนของการดูแลรักษา 
เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วยังช่วยเพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วในการท างานอีกด้วย   
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 3.2 การปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม อาชีพเกษตรกร

นาแห้วเป็นอาชีพท่ีต้องพึ่งพาน้ าฝนตามธรรมชาติ จากความไม่แน่นอนของ
ฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศและปริมาณน้ าฝน ส่งผลท าให้
ปริมาณผลผลิตแห้วท่ีได้มีปริมาณและคุณภาพท่ีไม่แน่นอน บางช่วงได้
ปริมาณผลผลิตแห้วน้อยในขณะท่ีบางช่วงมีปริมาณมากเกินความต้องการ
ของตลาดท าให้พ่อค้าคนกลางกดราคา ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท า
ให้เกษตรกรบางรายไม่ต้องการสืบทอดอาชีพเกษตรกรนาแห้วให้แก่
ลูกหลาน เพราะเกิดความรู้สึกว่าเป็นอาชีพท่ีเหน่ือยและรายได้ไม่แน่นอน 
อีกท้ังเด็กรุ่นใหม่ก็เลือกไปประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
รวมถึงความเชื่อในชื่อของ “แห้ว” ท่ีมีความหมายว่าไม่ส าเร็จลุล่วงหรือ
สมหวังซ่ึงถือว่าไม่เป็นมงคล ท าให้ความต้องการของตลาดมีน้อย แต่
อย่างไรก็ตามก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมหวัง” เพื่อความเป็นมงคลแทนชื่อ 
“แห้ว” เพื่อให้คนหันมาบริโภคแห้วมากขึ้น 
 3.4 การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ  จากปัญหาต้นทุนการผลิตแห้ว
ท่ีสูงขึ้น ท้ังปุ๋ยเคมีท่ีต้องใช้ในช่วงหลังปักด าต้นกล้าและช่วงเดือนท่ี 4 เพื่อ
เร่งการเจริญเติบโตของหัวแห้วและต้นแห้ว สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาทิเช่น หนอนกอ หอยเชอรี่ โรครา ฯลฯ ซ่ึงโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 
25,000 บาทต่อพื้นท่ีนา 1 แปลง ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต โดยการซ้ือปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูสัตว์
ในช่วงท่ีมีรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณ
ลดลง รวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

3.5 การปรับตั วด้ านสภาพภูมิ อากาศ จากปัญ หาการ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ภาวะฝนแล้ง 
ได้ส่งกระทบต่อการท านาแห้ว เน่ืองจากแห้วเป็นพืชท่ีต้องการน้ ามาก 
เกษตรกรนาแห้วมีการปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
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เพิ่มขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าเข้าสู่แปลงนาแทนการรอ
น้ าฝน การขุดบ่อน้ าไว้ในท่ีนาของตนเอง เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากภาวะฝนแล้งท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตแห้ว   

ลักษณะการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้วเป็นการปรับตัวโดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีมา
ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นราคาของปุ๋ยและสารเคมีท่ีสูงขึ้น ราคาแห้วท่ีไม่
แน่นอนหรือสภาพอากาศท่ีแปรปรวน  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการปรับตัว
ของ Roy ท่ีได้กล่าวว่า มนุษย์จะมีการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เข้ามา
ในชีวิตโดยใช้การเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริยาภรณ์ (2551) 
ท่ีได้กล่าวว่า การปรับตัวเป็นเกิดจากความพยายามของบุคคลท่ีจะแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อให้การแก้ปัญหาเหล่าน้ันเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จนบุคคลน้ันสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ัน
ได้อย่างปกติสุข 

 

สรุปการวิจัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีปลูกแห้วของประเทศไทยโดยพบ

มากในอ าเภอเมือง อ าเภอสามชุก และพบมากท่ีสุดในอ าเภอศรีประจันต์ 
ประมาณ 1,699 ไร่ โดยเฉพาะในต าบลมดแดง พบพื้นท่ีปลูกมากถึง 700 
ไร่ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม   

เกษตรกรนาแห้วต าบลมดแดงส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีนาเป็นของตนเอง 
มีเพียงบางส่วนท่ีเช่านาโดยมีอัตราเช่าปีละ 2,000-2,600 บาทต่อปี โดยมี
พื้นท่ีถือครองรายละประมาณ   5-15 ไร่ ประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่อยู่ท่ี 64,000 บาท แม้ว่าต้นทุนการ
ผลิตจากค่าปุ๋ย ค่ายาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพการ
ท านาแห้วควบคู่กับการท านาข้าว เพราะเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษจนมีความช านาญ พลวัตการเปลี่ยนแปลงการท านาแห้วมีท้ัง
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ด้านการผลิต  ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ด้ าน เศรษฐกิ จและด้าน
สภาพแวดล้อม   มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนมากนัก ยังคงใช้ภูมิปัญญา
และความช านาญของเกษตรกร มีเพียงบางขั้นตอนท่ีใช้อุปกรณ์เครื่องจักร
เข้ามาช่วยเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตท่ีจากค่าจ้าง ส่วนต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ยเคมีและยาท่ีสูงขึ้นท าให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปริมาณฝนท า
ให้เกษตรกรต้องขุดแหล่งเก็บน้ าและการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเข้าสู่
นาแห้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ

หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในการรวบรวมเป็นองค์ความรู้ของชุมชนให้แก่ผู้ท่ี
สนใจต่อไป และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
วางแผนก าหนดนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้ความรู้ด้านวิชาการและ
ด้านเศรษฐกิจแก่เกษตรกรนาแห้ว เช่น การประกันราคาแห้ว การปล่อยเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากแห้วเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างทัศนคติและส่งเสริมให้คนไทยบริโภค
แห้ว อันเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
สามเสาหลักในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป และในการศึกษาครั้งต่อไปควร
จะศึกษาประเด็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แห้วเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรอ าเภอศรีประจันต์ เกษตร
ต าบลมดแดง และเกษตรกรนาแห้ว ต าบล มดแดง อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
งานวิจัยชิ้นน้ี 
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ผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีดังน้ี 1) ศึกษาสภาพ
ท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2) การจัดการปัจจัยการผลิต 
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(3)การจัดการการผลิตต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอม
มะลิ การวิจัยในครั้งน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิในพื้นท่ีต าบลเม็กด า ต าบลนาสีนวล และต าบลหนองบัว ของ
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 93 ราย ท าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 หมู่บ้าน จ านวน 
3 กลุ่ม/หมู่บ้าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.92  อายุ
เฉลี่ย 52.26 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิด
เป็นร้อยละ 58.06 มีผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเฉลี่ย  5 คน มีแรงงาน
ท าการเกษตรครัวเรือนเฉลี่ย  2 คน  2)ด้านการจัดการปัจจัยการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพื้นท่ีท าการปลูกข้าวหอม
มะลิเฉลี่ย 9.14 ไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย  26.97 กิโลกรัม
ต่อไร่ อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ 33.53 กิโลกรัมต่อไร่ 3)ด้านการ
จัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อไร่  4,577.74 บาท ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ 
315.28 กิโลกรัม รายได้จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อครัวเรือน  
28,711.73 บาท  

ค าส าคัญ:  การจัดการ การผลิตข้าวหอมมะลิ พื้นท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย  
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Abstract 

The objective of this is to study the management 
of hom mali Rice Production of the 3  Tumbons in 
Payakphumphisai, Mahasarakham with the production 
environment, and the management of the production 
factors, costs, and revenues. The data was collected by 
the interview method and 93 samples were selected from 
3 villages in 3 Tumbons. The study results showed that 1) 
The majority of the farmers group members are more 
females than males by 5 6 . 9 2 % .  Average age of the 
members was 5 2 . 2 6  years old. The educational level of 
the majority of the members (5 8 . 0 6 % )  is Grade 4 .  The 
average number of household members is 5  people per 
household. Average number of agricultural laborers is 2 
people per household. 2) The average rice field area is 
9.14 rai. The average rice seed usage is 2 6 . 9 7  kg. Per rai. 
The average usage of chemical fertilizers is 33 . 53  kg. Per 
rai. 3) The average rice production cost is 4 ,577 .74  Baht 
per rai. The average rice yield is 3 1 5 . 2 8  kg. Per rai. The 
average rice sales revenue is 2 8 , 7 1 1 . 7 3  Baht per 
household.  

Keywords: Management, Hom Mali Rice Production, 
Phayakkhaphum Phisai District  
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บทน า 

ข้าวหอมมะลิ  หรือข้าวขาวดอกมะลิ  105 เป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซ่ึงเป็นอ าเภอเดียวของ
จังหวัดมหาสารคาม (ภาพท่ี 1) ท่ีอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีเน้ือท่ี
เพาะปลูกข้าว ประมาณ   193,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.2 จากเน้ือ
ท่ีเพาะปลูกข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ท้ังหมด สภาพพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกจะเป็นพื้นท่ีลุ่ม และพื้นท่ีดอน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะท า
การเพาะปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝน (อนันต์ พลธานี และคณะ, 2545) 
เพียงอย่างเดียวหรือท านาปี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ท่ีมี
คุณภาพดีและมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เ น่ืองจากสภาพสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของพื้น ท่ีดั งกล่าว 
โดยเฉพาะสภาพของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินร่วนปนทรายไม่
อุ้มน้ าและเป็นดินเค็ม ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 
เพราะข้าวหอมมะลิจะมีการสร้างหรือหลั่งสารท่ีมีความหอม ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของข้าวพันธุ์น้ี ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม นิยมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิกันมาก 
ส่วนมากท าการปลูกข้าวแบบการท านาหว่านข้าวแห้งหรือท านา
หว่านส ารวย (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2553) ปัจจัยท่ีมีผลท าให้
การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรจะประสบผลส าเร็จมีก าไรจาก
การผลิตข้าวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการ (จรัญ ไทยานนท์, 2536) 
ถ้าหากเกษตรกรมีการจัดการด้านการผลิต (อัมพน ห่อนาค, 2541) 
ไม่ดี จะท าให้ได้ผลผลิตข้าวต่ ากว่า ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยของระดับ
อ าเภอ/ระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยจ านวน 334 กิโลกรัม/ไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตร, 2554) ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาด้านการผลิตข้าวระดับ
ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีดังกล่าวน้ี เพราะส่วนใหญ่
เกษตรกรจะท าการผลิตข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และท่ีเหลือจะจ าหน่ายสร้างรายได้ให้
ครัวเรือน  อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวหอม
มะลิในพื้นท่ีดังกล่าวยังมีน้อย วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี เพื่อศึกษา
การจัดการปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอม
มะลิของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางให้ค าแนะน า และน าเทคโนโลยี
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกรในโอกาส
ต่อไป     

 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
          ท่ีมา: (ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม, 2548) 
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วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพื่อ  

1. ศึกษาสภาพท่ัวไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
2.  ศึ กษาการจั ดการปั จจั ยการผลิ ต  ต้ น ทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
 

วิธีการศึกษา 
 1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
     อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 
14 ต าบล ในการวิจัยน้ีได้เลือกพื้นท่ี 3 ต าบล เพราะเป็นพื้นท่ี
ด าเนินงานของโครงการจัดระบบฟาร์มปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจข้อมูลจะเป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตมหาสารคาม จ ากัด ท่ีท าการเพาะปลูก
ข้าวหอมมะลินาปี ได้แก่ ต าบลเม็กด า ต าบลนาสีนวล และต าบล
หนองบัว (รูปภาพท่ี 2) ซ่ึงมีความแตกต่างกันของสภาพพื้นท่ีปลูก
ข้าว ต าบลเม็กด า มีสภาพพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณใกล้ล าห้วย มีล าน้ า
ไหลผ่าน 1 สาย คือ ห้วยล าพังชู มีความกว้างประมาณ 20 เมตร 
ไหลผ่านพื้นท่ียาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีน้ าใช้ตลอดปี สภาพดินมี
ลักษณะเป็น ดินทราย ไม่อุ้มน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ต าบลนาสี
นวล มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลักษณะท่ีราบและพื้นท่ีสูงหรือพื้นท่ีนาดอน มี
ล าห้วยคือ ห้วยบางบอน และห้วยล าเตา ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนแต่ไม่
มีน้ าในช่วงฤดูแล้ง สภาพดินมีลักษณะเป็น ดินร่วนปนทราย และ
ต าบลหนองบัวมีสภาพพื้นท่ีเป็นลักษณะพื้นท่ีลุ่มๆ ดอนๆ เป็นลอน
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ลูกคลื่น สภาพดินมีลักษณะเป็น ดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ ามีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นดินเค็ม  
 

 
ภาพท่ี 2  แผนท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
    ท่ีมา: (ท่ีว่าการอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย, ม.ป.ป.) 
 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจาก
เอกสาร วารสาร งานวิจัย และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิตข้าวหอม
มะลิจากเอกสารผลงานของผู้วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ส ารวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบการถามเกษตรกร ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นหลักได้แก่ สภาพท่ัวไปของครัวเรือน 
การจัดการปัจจัยการผลิต สภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตข้าวหอมมะลิ ซ่ึงคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจงในพื้นท่ี 3 
ต าบลๆ ละ 31 ราย รวมจ านวน 93 ราย     
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            3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

   โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  
Method) จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพท่ัวไป
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดการปัจจัยการผลิต วิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิ  ซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ
ค่ากลาง เลขคณิต  (Mean) ค่ าสู งสุด  (Maximum)  ค่ าต่ า สุ ด  
(Minimum)  ค่าผลรวมท้ังหมด  (Summation) และค่าร้อยละ       
(Percentage)  

 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากข้อมูลจากเอกสาร หรือ
วารสาร และงานวิจัยต่างๆ พบว่า สภาพทางกายภาพของดินซ่ึงกรม
พัฒนาท่ีดินได้จ าแนกกลุ่มชุดดินแบ่งออกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน (ส านัก
ส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน, 2548) จะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กัน และแตกต่างกันของเน้ือดินตามสภาพของกลุ่มชุดดิน ความ
เหมาะสมของดินและคุณภาพดิน ซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ีแต่ละ
ต าบลซ่ึงพบว่า ต าบลเม็กด า ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของ
ดินและคุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ี
ปรากฏพบในพื้นท่ีต าบลเม็กด า (แผนพัฒนาต าบลเม็กด า, 2555) มี
อยู่ 18 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดิน 17, 17/18, 18, 2, 20, 24, 24 
/17 , 35, 35/24, 38, 40, 40/406, 41, 41/24, 4 Sa, 6, 6–0w 6 
&8 ต าบลนาสีนวล ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและ
คุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ีปรากฏพบ
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ในพื้นท่ีต าบลนาสีนวล (แผนพัฒนาต าบลนาสีนวล, 2555) จ านวน 5 
กลุ่มชุดดินคือ กลุ่มดินชุดร้อยเอ็ด (6)  กลุ่มดินชุดโคราช (13) กลุ่ม
ดินชุดดินตะกอนล าน้ าท่ีเกิดขึ้นสลับซับซ้อน (1)  กลุ่มชุดดินอุบล 
(11) กลุ่มชุดดินโพนพิสัย (14)  และต าบลหนองบัว ข้อมูลกลุ่มชุด
ดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน ข้อมูลจากกรม
พัฒนาท่ีดินได้จัดแบ่งดินท่ีปรากฏพบในพื้นท่ีต าบลหนองบัว 
(แผนพัฒนาต าบลหนองบัว, 2555) จ านวน 8 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่ม
ชุดดินท่ี 17 กลุ่มชุดดินท่ี 18 กลุ่มชุดดินท่ี 20 กลุ่มชุดดินท่ี 24กลุ่ม
ชุดดินท่ี 35 กลุ่มชุดดินท่ี 40 กลุ่มชุดดินท่ี 41 กลุ่มชุดดินท่ี 44 
การศึกษาข้อมูลกลุ่มชุดดินดั งกล่าว เพื่อ ให้ เกษตรกรน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรุงปรับบ ารุงดินให้เหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อ
เพิ่มผลผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง รวมท้ังการปรับตัว
ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพราะพื้นท่ีดังกล่าวจะอยู่
ในเขตอับฝน หรือมีผลกระทบจากปัญหาฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วงในฤดู
ฝนแทบทุกปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร เกิดสุข และคณะ 
(2555) กล่าวว่า ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความ
เป็นอยู่การด ารงชีพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก ระบบเกษตรของทุกชุมชนศึกษามีความเสี่ยงทั้ง
น้ าท่วม และฝนแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการส ารวจข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นหลักเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  เกษตรกรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.92  อายุเฉลี่ย 52.26 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 58.06 การ
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จัดการปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิ 
พบว่า ปัจจัยการผลิตข้าวของเกษตรกร ประกอบด้วย 4 ประการคือ 
ท่ีดิน แรงงาน  เงินทุน และการจัดการ ซ่ึงปัจจัยคงท่ีคือ ท่ีดิน ท่ีใช้
เป็นพื้นท่ีท าการเพาะปลูกข้าวมีเฉล่ียจ านวน 9.14 ไร่ต่อครัวเรือน  
แรงงานภายในครัวเรือนของเกษตรกรเฉลี่ย  2 คนต่อครัวเรือน และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท าการเกษตรต่างๆ ท่ีได้มาจากการจัดซ้ือด้วย
เงินสะสมจากการท างานของคนในครอบครัว ส่วนปัจจัยผันแปรคือ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรจะต้องจัดหามาใช้ในการเพาะปลูกข้าวทุก
ปี อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่เฉลี่ย 26.97 กิโลกรัม ปุ๋ยท่ีใช้ใน
การปลูกข้าวของเกษตรกรคือ ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในแปลงนา
ข้าวมากว่าปุ๋ยประเภทอื่นๆ ซ่ึงเกษตรกรจะมีการใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-
16-8 และปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไร่เฉลี่ย 
จ านวน 33.53  เงินทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
28,122.32 บาท  เงินทุนหมุนเวียนในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่   
3,076.84 บาท ซ่ึงเกษตรกรจะน าไปลงทุนในการจัดหาเมล็ดพันธุ์
ข้าว ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์ และค่าจ้างแรงงาน (ตารางท่ี 1)  ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับงานวรรณกรรมของ จรัญ ไทยานนท์ (2536) กล่าวว่า 
การผลิต  (Production) โดย เ น้นการ เกษตร หมายถึ ง  การ
เปลี่ ยนแปลง รู ปร่ า ง ของปั จ จั ยก ารผลิ ต  ( Input Factor or 
Resource) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปให้เป็นผลผลิต (Product ,Output 
Or Goods) ชนิดห น่ึงหรื อมากกว่ าปัจจั ยต่ า งๆ  เหล่ า น้ีอ าจ
ประกอบด้วย ท่ีดิน ทุน แรงงาน และการจัดการท่ีน ามาผสมผสาน
กันแล้วก่อให้เกิดผลผลิตต่างๆ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือ
ทรัพยากรในท่ีน้ีได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการจัดการ  
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ตารางท่ี 1 การจัดการปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นท่ี 3 ต าบล  
ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

ปัจจัยคงที่     
1.พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ ก ษ ต รก รต่ อ
ครัวเรือน (ไร่) 

8.32 11.36 7.75 

2. แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
ของเกษตรกรต่อครัวเรือน 
(คน) 

2 2 2 

ปัจจัยผันแปร     
1. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

27.17 25.91 27.84 

2. อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย
ต่อไร่ (กิโลกรัม) 

33.54 36.84 30.21 

3. แรงงานนอกครัวเรือน
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ ก ษ ต รก รต่ อ
ครัวเรือน (คน) 

3 5 2 

4. เงินทุนหมุนเวียนในการ
ผ ลิ ต ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ ต่ อ
ครัวเรือน (บาท) 

28,088.74 32,787.54 23,490.69 

5. เงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิ ตข้ า วหอมมะลิ ต่ อ ไ ร่  
(บาท) 

3,376.05 2,886.23 3,031.06 

ท่ีมา : (ข้อมูลจากการส ารวจ, 2015)     
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การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร โดยเริ่มท่ี

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็น
การเรียนรู้จากญาติพี่น้องสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คิดเป็นร้อย
ละ 98.92 สิ่งจูงใจในการปลูกข้าว ส่วนใหญ่จะเกิดจากความนิยม
บริโภคเพราะมีความหอม นุ่ม อร่อย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา
จะเป็นเพราะราคาข้าวท่ีขายได้สูงกว่าพันธุ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
95.69  การจัดการเตรียมดินปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะท า
การไถเตรียมดินจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.62  พันธุ์ข้าวหอม
มะลิท่ีครัวเรือนเกษตรกรนิยมน ามาเพาะปลูกในพื้นท่ีดังกล่าว ส่วน
ใหญ่จะนิยมปลูกข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 98.92 
รองลงมาเป็นข้าวพันธุ์ กข 15 คิดเป็นร้อยละ 1.08 เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการปลูกข้าวแบบท านาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 97.84  
การใส่ปุ๋ยเคมีส าหรับปลูกข้าวส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยจ านวน 2 ครั้งในการ
ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 65.59 วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวด้วยวิธีการใช้รถเกี่ยวข้าว 
คิดเป็นร้อยละ 68.81 ส าหรับอัตราค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมขนส่ง
ต่อไร่เฉลี่ย 625 บาท  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวรรณกรรมของ อัมพน    
ห่อนาค (2541) ได้กล่าวว่า การผลิตสินค้าเกษตร เป็นระบบย่อยอีก
ระบบหน่ึงในระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงระบบย่อย
ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรน้ีเป็นการน าเอาปัจจัยการผลิตสินค้า
เกษตรต่างๆ มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดเป็นผลผลิตทางการเกษตร
ขึ้นมา โดยท่ีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรใดน้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นท่ี ซ่ึงได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยทางการตลาด ท้ังน้ีเน่ืองจากเกษตรกร
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หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร ก็จัดได้ว่าเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหน่ึง
เช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ เพราะต้องมีการจัดหาหรือจัดซ้ือปัจจัย
การผลิตท่ีไม่สามารถจัดหาเองได้  

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าว(ตารางท่ี 2) ส าหรับ
ต้นทุนการผลิตจะศึกษาต้นทุนท่ีเป็นเงินสดหรือต้นทุนผันแปร ซ่ึง
เป็นต้นทุนท่ีจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
คือ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าน้ ามันเชื้อ เพลิง ค่าจ้างในการ
ด าเนินงานต่างๆท่ีนอกเหนือจากแรงงานในครัวเรือน และต้นทุนท่ีไม่
เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงท่ีคือ ค่าท่ีดิน แรงงาน และวัสดุ-
อุปกรณ์การผลิตท่ีเก็บไว้จากปีท่ีแล้ว จากการศึกษาพบว่า ต้นทุน
การผลิ ตข้ า วหอมมะลิ เ ฉลี่ ย ต่อครั ว เ รื อน  42,634.96 บาท 
ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
28,122.30 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีไม่ เป็นเงินสดเฉลี่ ยต่อ
ครัวเรือน 14,512.66 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ 
4,577.74 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ 3,097.78 
บาท ต้นทุนการผลิตข้าวท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ 1,543.49 บาท 
ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 14.52 บาท ส่วน
ผลตอบแทนการผลิตข้าวของเกษตรกรพบว่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
ท้ังหมดต่อครัวเรือนเฉลี่ย 2,881.69 กิโลกรัม ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
เฉลี่ยต่อไร่  315.28 กิโลกรัม รายได้จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน จ านวนเงิน 28,711.73 บาท รายได้จากการขายข้าว
หอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ จ านวนเงิน 3,162.26 บาท รายได้จากการขาย
ข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 10.03 บาท แหล่งจ าหน่ายข้าวหอม
มะลิของเกษตรกร ส่วนใหญ่ จะขายให้โรงสีข้าวท้องถิ่น คิดเป็นร้อย
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ละ 31.18  รองลงมาคือ เข้าโครงการรับจ าน าข้าวรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 27.95 ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ พลชา 
(2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยการจัดการการผลิตและการตลาดข้าว
กล้องหอมมะลิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย ต าบลผาน้อย 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย
จ านวน 20 ราย มีพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 20.05 ไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีการปลูก
ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ย 12.8 ไร่ มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิธรรมดาเฉลี่ย 
8.4 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เฉลี่ย 4.4 ไร่ มีระยะเวลา
การปลูกข้าวอินทรีย์โดยเฉลี่ย 1.3 ปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวหอมมะลิ
ธรรมดา 395.71 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 388.50 กิโลกรัม/ไร่ การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบมีฉางข้าว
ขนาดเล็กในการจัดเก็บข้าวเปลือก สมาชิกส่วนใหญ่จ าหน่าย
ข้าวเปลือกให้ท้ังกลุ่มและโรงสี ราคาเฉลี่ยท่ีจ าหน่ายให้โรงสี 14.50 
บาท/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยท่ีจ าหน่ายให้กลุ่ม 14.49 บาท/กิโลกรัม  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา   บัวชุม (2548) ได้ศึกษาเชิง
เศรษฐกิจข้าวขาวดอกมะลิ 105 การผลิตปี 2545/2546 ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม พบว่า ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ยต่อไร่ 
เท่ากับ 419.48 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 
2,167.37 บาท แยกเป็นต้นทุนท้ังหมดท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 
1 ,078.62 บาท และต้นทุนท้ังหมดท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 
1,088.75 บาท ในจ านวนต้นทุนท้ังหมดจ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร
ท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,908.09 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อย
ละ 53.71 รองลงมาเป็นค่าวัสดุการเกษตรร้อยละ 29.42 และต้นทุน
คงท่ีท้ังหมดเฉลี่ยไร่ละ 259.28 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงท่ีท่ีไม่
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เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 224.86 บาท หากคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม
เท่ากับ 5.19 บาท ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.21 
บาท ส าหรับค่าตอบแทนเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ท้ังหมดเท่ากับ 
3,024.45 บาท และมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรไร่ละ 1 ,116.36 
บาท ก าไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเท่ากับไร่ละ 1 ,945.83 บาท และ
มีก าไรสุทธิไร่ละ 587 บาท 

 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิของ
เกษตรกรในพื้นท่ี 3 ต าบล ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม   

รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิ  

   

1.ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 

39,116.67 54,488.91 34,299.32 

2.ต้นทุนหมุนเวียนเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน (บาท) 

28,088.74 32,787.54 23,490.62 

3.ต้ น ทุ น ค ง ที่ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ
ครัวเรือน (บาท) 

11,027.93 21,701.37 10,808.70 

4.ต้นทุนการผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 

4,701.52 4,605.99 4,425.71 

5.ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่
(บาท) 

3,376.05 2,886.23 3,031.05 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 115



116 

รายการ พื้นที่ต าบล 
เม็กด า นาสีนวล หนองบัว 

6.ต้นทุนคงที่ เ ฉลี่ ย ต่ อ ไ ร่  
(บาท) 

1,325.47 1,910.33 1,394.67 

7.ต้นการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท) 

16.55 13.12 14.92 

ผลตอบแทนการผลิต 
ข้าวหอมมะล ิ

   

1.ผลตอบแทนการผลิตข้าว
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อครัว เรือน
(กิโลกรัม) 

2,363.55 3,987.38 2,294.14 

2.ผลตอบแทนการผลิตข้าว
เฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

284.08 351.00 296.02 

3.รายได้จากการขายข้าว
เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 

22,907.11 38,680.83 24,547.24 

4.รายได้จาการขายข้าวเฉลี่ย
ต่อไร่ (บาท) 

2,753.26 3,405.00 3,167.39 

5.ราคาข้าวที่ขายได้เฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม (บาท) 

9.69 9.70 10.70 

ท่ีมา: (ข้อมูลจาการส ารวจ, 2015)       
 
สรุปการวิจัย  
 การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปี กรณีศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุป
ได้ว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวหอมมะลิให้ประสบผลส าเร็จและมีก าไร 
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จะต้องค านึงถึงการจัดการปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ท่ีดิน 
แรงงาน เงินทุนหมุนเวียน การประกอบการของเกษตรกรเป็นอันดับ
แรก เพราะเป็นต้นทุนการผลิตข้าวโดยตรงท่ีจะส่งผลให้เกษตรกร
ประสบผลส าเร็จและมีก าไรได้ จากผลการศึกษา พบว่า การผลิตข้าว
หอมมะลิของเกษตรกรมีอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีสูงเพิ่มขึ้น และ
ปัจจัยการผลิตบางรายการมีราคาสูง ซ่ึงสาเหตุมาจากผลของราคา
ข้าวเปลือกปีท่ีผ่านมามีราคาสูง ส่งผลให้ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงตามไปด้วย  
นอกจากน้ันการด าเนินการปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้าง
แรงงานจากภายนอกครัวเรือนมาด าเนินการปลูกข้าว ใส่ปุ๋ย และ
ดูแลแปลงนาข้าวไม่ค่อยด าเนินการปลูกข้าวด้วยแรงงานในครัวเรือน
ของตนเอง ซ่ึงค่าจ้างแรงงานจากภายนอกครัวเรือนจะมีราคาสูงมาก
ตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ าของเขตจังหวัด ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตข้าวสูงขึ้น ส่วนผลตอบแทนการผลิตข้าวจะได้มากหรือน้อย
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศท่ีจะเอื้ออ านวย ถ้ามี
ปริมาณน้ าฝนเพียงพอก็จะได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ถ้าหากมีปริมาณ
น้ าฝนน้อยหรือฝนแล้งเกษตรกรจะได้ผลผลิตข้าวลดลง  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกษตรกร
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านการผลิตข้าวหอมมะลิให้
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นดังน้ี 
 1. การจัดการปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิ ท่ีดิน หรือแปลง
นาข้าว ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกข้าว โดยใช้วัสดุท่ีหา
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ง่ายในท้องถิ่นเช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  ปุ๋ยคอก ใบไม้ ขยะหรือ เศษ
วัสดุท่ีเหลือใช้ท่ีย่อยสลายง่ายน าไปใส่บ ารุงดินในแปลงนา เพื่อลด
การใช้ปุ๋ยเคมี เพราะมีราคาสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุให้มีต้นทุนสูง หรือหาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักวิชาการเกษตร จะใส่ปุ๋ยในอัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่ 2 ครั้ง 
คือ ครั้งแรก ใส่ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งท่ี 2 ใส่ในอัตรา 15  
กิโลกรัม/ไร่ ควรใส่ปุ๋ยเคมีในขณะท่ีแปลงนามีน้ าขังท่ีเพียงพอ 
เพราะถ้าใส่ในแปลงนาไม่มีน้ าจะท าใหข้้าวเกิดโรคระบาดคือ โรคใบ
ไหม้ในข้าว ท่ีเกิดจากเชื้อรา เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนมากเกินไป 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัชพืชในแปลงนาข้าว 
เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีดังกล่าว นิยมปลูกข้าวแบบการท านา
หว่านหรือท านาหว่านส ารวย ซ่ึงจะเป็นการปลูกข้าวแบบท านา
หว่านข้าวแห้ง เกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่อง วัชพืชในแปลงนา
มาก โดยเฉพาะแปลงนาท่ีประสบปัญหาฝนตกทิ้งช่วงหรือฝนแล้งไม่
มีน้ าขัง ควรมีการจัดการปัญหาวัชพืช ด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
โดยการใช้เครื่องตัดหญ้าท าการตัดต้นข้าวและวัชพืชต่างๆ ในแปลง
นาข้าว ซ่ึงจะต้องตัดต้นข้าวสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ซ่ึงต้นข้าว
ควรมีอายุประมาณ  45-60 วัน หรือก่อนข้าวระยะช่วงตั้งท้อง แปลง
นาข้าวจะต้องมีน้ าขังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ 
 3. เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ควรมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ทุก 3 
ปี เพราะถ้าเก็บใช้เองนานๆ จะท าให้มีพันธุ์ข้าวอื่นๆ ปะปน ท าให้
ขายข้าวได้ราคาต่ ากว่าท่ีต้องการ และควรลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวให้ต่ าลง โดยให้ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
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วิชาการเกษตรส าหรับนาหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 15 
กิโลกรัม/ไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ าลง 
 4. เกษตรกรจะต้องศึกษาใฝ่เรียนรู้เรื่อง การปลูกข้าวท่ี
ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี ท่ีใ ช้ ในปัจจุบัน เช่น การน า
เทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวพ่วงรถ
ไถเดินตาม/เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์ เพื่อลด
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 
 5. เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มกันผลิตข้าวและขายข้าว 
เพื่อให้มีพลังในการต่อรองราคากับพ่อค้า 
  
 การศึกษา/วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเรื่องต่อไปน้ี 
  1) ควรมีการศึกษาความต้องการของเกษตรกร ในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิให้สามารถขายได้ก าไรมากยิ่งขึ้น 
  2) ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาด หรือของโรงสี
ข้าว เพื่อให้เกษตรกร สามารถน าผลผลิตข้าวมาขายได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ซ้ือ และขายได้ราคาดี 
  3) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลผลิต
ข้าวในระดับครัวเรือน เพื่อจ าหน่ายเอง หรือน าผลผลิตจากการแปร
รูปข้าวมาเพ่ิมมูลค่าของกิจกรรมอื่นๆท่ีสร้างก าไรได้มากขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
จัดระบบฟาร์มปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ความร่วมมือสนับสนุนของศูนย์ วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ 
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(ACIAR) จากประเทศออสเตรเลีย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
และคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอ กจาก น้ี
ขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการจาก 3 ต าบลประกอบด้วย 
เกษตรกรจากต าบลเม็กด า เกษตรกรจากต าบลนาสีนวล และ
เกษตรกรจากต าบลหนองบัวของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ท่ีให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
 
เอกสารอ้างอิง 
จรัญ    ไทยานนท์. (2536). เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร. 

พิมพ์ครั้งท่ี 2. ขอนแก่น: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วิเชียร   เกิดสุขและคณะ. (2555). การปรับตัวของเกษตรกร
ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ . 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. (2542). การผลิตและการตลาด
ข้าวหอมมะลิ. กรุงเทพฯ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว.  (2553) . ข้าวขาวดอกมะลิ 105 . 
กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. (2548). มหัศจรรย์พันธุ์
ดิน . กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University120



121 
ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. (2542). การผลิตและการตลาด

ข้าวหอมมะลิ. กรุงเทพฯ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

หทัยรัตน์   พลชา. (2553). การจัดการการผลิตและการตลาดข้าว
กล้องหอมมะลิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาน้อย 
ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. การศึกษาอิสระ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อัมพน ห่อนาค.  (2541). ธุรกิจการเกษตร. ขอนแก่น: ภาควิชา
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ก ษ ต ร  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อนันต์ พลธานีและคณะ. (2542). รายงานผลการวิจัยโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับ
เ ก ษ ต ร ก ร .  ข อ น แ ก่ น : ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ
กรมพัฒนาท่ีดิน. 

องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า  . (2555). แผนพัฒนาสามปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2557 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
เม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. 
มหาสารคาม: องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า. 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล. (2555). แผนพัฒนาสามปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2557) องค์การบริหารส่วนต าบล
นาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม . 
มหาสารคาม: องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล. 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 121



122 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว. (2555). แผนพัฒนาสามปี 

(ปีงบประมาณ 2555-2557 )องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. 
มหาสารคาม: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว.  

อัจฉรา    บัวชุม. (2548). การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ในจังหวัดนครพนม.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 
 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University122



การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน 
ของสถานีบริการน ้ามันในอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

Cost-Benefit Analysis of Investment of Petrol Station 
in Don Tum District, Nakhon Pathom Province 

นภาทวี บุญยรัตน์1 
ธีรวัฒน์ จันทึก2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ด้าเนินการศึกษาโดยน้าข้อมูลของเจ้าของ
กิจการสถานีบริการน้้ามันซ่ึงประกอบไปด้วย รายได้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของ
กิจการน้ามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of 
Business Theory) ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ต้นทุนการลงทุน 7 ด้าน ได้แก่ ค่าก่อสร้างสถานี
บริการน้้ามัน ค่าท่ีดินและส่วนปรับปรุง ท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์          
ค่าติดตั้งระบบน้้าประปา ค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดค่าติดตั้งระบบปรับ
                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร nan-EB@live.com  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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อากาศ และค่าอุปกรณ์ส้านักงาน   2) ต้นทุนการด้าเนินงาน ซ่ึงเน้น ต้นทุน
คงท่ี ได้แก่ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะ ค่าภาษี เป็นต้น และต้นทุน
ผันแปร ได้แก่ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน 
ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น หลังจากได้ท้าการศึกษา
ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการสถานีบริการน้้ามันเทียบกับเงินกู้ยืม
ธนาคารท่ีร้อยละ 7.875 และสัญญากู้ระยะเวลา 7 ปีพบว่า กิจการมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธ ิ(NPV) เท่ากับ 428,736 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) เท่ากับร้อยละ 8.857 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) 
เท่ากับ 1.001 และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.099 หรือ 5 ปี 1 เดือน 
ผลการศึกษาน้ีเพื่อเป็นประโยชนต่อผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจสถานีบริการ
น้้ามันสามารถน้าข้อมูลและแนวทางไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 
ค้าส้าคัญ: การวิเคราะห์การลงทุน ต้นทุนและผลตอบแทน การลงทุน สถานี
บริการน้้ามัน 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate cost 
structure and benefit from the investment of a petrol station in 
Don Tum District, Nakhon Pathom Province. The data from the 
petrol station owner included income, expense and cost of the 
business. Cost of Business Theory was applied to analyze the cost, 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit/Cost 
Ratio (B/C Ratio) and Pay Back Period (PB). 
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The results revealed that the cost structure of this petrol 

station composed of 2 part; 1) investment cost in 7 aspects 
including construction, land and improvement, telephone system 
installation, water supply system installation, CCTV system 
installation, air-conditioning system installation and office 
equipment; 2) operating cost including fixed cost such as Internet 
service, litter fee, tax etc. and variable cost such as fuel, fuel 
transportation, staff wage, bank interests, public utility etc. 
Comparing the return from the investment of this business to 
bank interest rate at 7.875 percent for 7 years showed that NPV 
was at 428,736 baht, IRR was at 8.857 percent, B/C Ratio was at 
1.001 and PB was at 5 . 0 9 9  or 5 years 1 month accordingly. The 
results of this study would be useful for persons interested in 
operating petrol station business. The results would be valuable 
information and guidelines to support decision making before 
investment. 
 
Keywords: Analysis Investment, Cost and Benefit, Investment, 
Petrol Station 
 
บทน้า 

 เมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ และ
มาตรการในการควบคุมราคาน้้ามัน โดยมีการปล่อยราคาน้้ามันให้ลอยตัว จึง
ท้าให้การด้าเนินธุรกิจน้้ามันต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันท่ีสูงมากขึ้น จึงมี
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การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทางการตลาด และกลยุทธ์ของการแข่งขัน 
เน่ืองจากบริษัทค้าน้้ามันต่างๆ ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท้าตลาดมากขึ้น 
จึงท้าให้การแข่งขันของธุรกิจน้้ามันน้ีได้ส่งผลต่อความเข้มข้นของการแข่งขัน
ทางการตลาด ขณะเดียวกันธุรกิจสถานีน้้ามันเชื้อเพลิงก็ประสบกับภาวะ
อัตราการเจริญเติบโตแบบถดถอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส้าคัญ ได้แก่ ภาวะขาดแคลนน้้ามัน (ประวัตินโยบาย
การอนุรักษ์พลังงาน, 2537) และจากภาวะขาดแคลนน้้ามันท่ีเกิดขึ้นน้ี ได้
เกิดนโยบายท่ีส่งผลท้าให้มีผู้ค้าน้้ามันเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีผลตอบแทน
ท่ีสูงกว่าในอดีตจึงเป็นปัจจัยท่ีท้าให้เกิดการลงทุนอย่างหน่ึง จนกระท่ังการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการขอจัดตั้งสถานีบริการน้้ามัน เพื่อให้
สามารถจัดตั้งสถานีบริการน้้ามันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการจัดตั้งสถานีบริการน้้ามัน 
ผลจากการแก้ไขกฎเกณฑ์ในการจัดต้ังสถานีบริการน้้ามันดังกล่าว จึงท้าให้มี
การจัดตั้งสถานีบริการน้้ามันท่ีเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาค ใน
ประเทศไทย 

ในปัจจุบันจะพบว่าการพัฒนาของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันมีการ
เติบโตอย่างมากและต่อเน่ืองขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโต ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
ปตท. จึงพยายามปรับองค์กร โดยเริ่มจากการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของ
ตรายี่ห้อ ปตท. เป็น PTT และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานีบริการน้้ามัน
แบบเก่า (Landor) โดยมีการก่อสร้างสถานีแข่งขันกันในส่วนของวัสดุ
ก่อสร้างและขนาดเพื่อให้ยิ่งใหญ่และสีสันทันสมัย ตลอดจนมีรูปแบบบริการ
เสริมครบวงจร การลงทุนในช่วงน้ีจึงมีต้นทุนท่ีสูง จนมาอยู่ในรูปแบบภายใต้
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แนวคิด PTT Life Station ในปี พ.ศ. 2552 โดยปรับโฉมสถานีน้้ามันกว่า 
1,300 แห่งท่ัวประเทศแบบยกเครื่อง โดยมี 3 รูปแบบท่ีมีขนาดแตกต่างกัน
ไป คือ PTT Park, Platinum และ Standard ซ่ึงวิศวกรรมและการออกแบบ
สถานีบริการน้้ามัน ปตท. ได้ออกแบบการจัดแบ่งพื้นท่ีภายในสถานีบริการ
น้้ามันและระยะห่างท่ีปลอดภัย ก้าหนดมาตรฐานวิศวกรรมสถานีบริการ
น้้ามันของ ปตท . และด้าเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อก้าหนด
กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมทางหลวง เป็นต้น 

จังหวัดนครปฐมเป็นอีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีถนนสายหลักตัดผ่านหลาย
สาย ซ่ึงมีถนนท้ังหมด 14 เส้นทาง ดังน้ันจึงท้าให้มีสถานีบริการน้้ามันเกิดขึ้น
ตามไปด้วยถึง 206 สถานี โดยเป็นสถานีบริการน้้ามันของ ปตท. จ้านวน 74 
สถานี และเป็นสถานีบริการน้้ามันท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ในจังหวัด
นครปฐม (จ้านวนสถานีบริการน้้ามันในจังหวัดนครปฐม, 2557) โดย ปตท.
เองได้น้ากลยุทธ์รูปแบบต่างๆ มาใช้ โดยการจัดการด้านพื้นท่ีท่ีมีความเป็น
ลักษณะเฉพาะของทางสถานีบริการน้้ามันปตท. 

จากสภาพดังกล่าว จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกิจการสถานีบริการน้้ามันรูปแบบ PTT Standard ในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ว่ามีโครงสร้างต้นทุนเป็นอย่างไร อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ และจะมีระยะเวลาการ
คืนทุนเมื่อใด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและน้าไปใช้
พัฒนาปรับปรุงการด้าเนินกิจการสถานีบริการน้้ามัน 
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึง
ในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการ
น้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นไปด้านการวิเคราะห์ทางการเงินของต้นทุน
และผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขต
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันแล้วน้ามาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนโดยใช้
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีต้นทุนการผลิต (Cost of Production Theory)                         
2.1.1 ต้นทุนทางตรง                                
2.1.2 ต้นทุนทางออม                

2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
2.2.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

(Net Present Value: NPV) 
2.2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate 

of Return: IRR) 
2.2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost 

Ratio: B/C Ratio) 
2.2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of 
Business Theory) อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ (2555) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ทางการเงิน 4 องค์ประกอบ (Financial Analysis) ได้แก่   

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ซ่ึงหมายถึงการวัดมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการโดยจะคิดจากอัตราคิดลด
ตามอัตราผลตอบแทนท่ีหน่วยธุรกิจต้องการหรืออัตราต้นทุนของเงินทุน 

2. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ซ่ึงหมายถึงเกณฑ์
การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร โดยค้านวณหาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรา
ส่วนลดท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ ซ่ึงอัตราส่วนลดดังกล่าวท้าให้
ผลตอบแทนและต้นทุน ท่ีจ่ายไปของโครงการท่ีได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
แล้วเท่ากัน ซ่ึงการค้านวณอัตราส่วนผลตอบแทนภายในเป็นอัตรา
ผลตอบแทนท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนซ่ึงค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการน้ีจะถูกน้าไปเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเพื่อใช้ตัดสินในเรื่องค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

3. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ซ่ึงหมายถึงการแสดง
ผลตอบแทนท่ีได้จากการใช้ต้นทุนหน่ึงหนึ่ง ซ่ึงวัดออกมาในรูปค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนเทียบกับค่าปัจจุบันของต้นทุนท่ีจ่ายไปในการด้าเนินธุรกิจซ่ึง
ธุรกิจท่ีดีน้ัน B/C Ratio ควรมีค่ามากกว่า 1 

4. ระยะเวลาคืนทุน (PB) ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาหรือจ้านวนปีการ
ด้าเนินงานท่ีท้าให้ผลตอบแทนสุทธิมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดีซ่ึง
วิธีการคิดระยะเวลาคืนทุนจะสามารถค้านวณหาได้จากการค้านวณหา
กระแสเงินสดสะสมสุทธิในแต่ละงวดเวลาจนกระท่ังกระแสเงินสดสะสมสุทธิ
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เป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสมสุทธิเปลี่ยนจากการติดลบมาเป็นบวกใน
งวดเวลาใดก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาคืนทุนเกิดขึ้นภายในงวดเวลาน้ัน 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์
ต้นทุนของธุรกิจ (Cost of Business Theory)  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยขอข้อมูลเอกสารทางการบัญชี
ของกิจการ ได้แก่ ต้นทุนการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้้ามัน ค่า
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์ ค่าติดต้ังระบบน้้าประปา 
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดค่าติดตั้งระบบปรับอากาศ และค่าอุปกรณ์
ส้านักงาน ต้นทุนการด้าเนินงาน ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ด้าเนินงานของกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 (ข้อมูลท่ีได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของกิจการ) ได้แก่ ต้นทุนคงท่ี เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัด
ขยะ ค่าภาษีฯลฯ และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯและ
การประมาณการรายรับ-รายจ่ายของกิจการในปี พ.ศ. 2558-2562 เพื่อ
น้ามาวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน และระยะเวลาคืนทุน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง คือกิจการสถานีบริการน้้ามันรูปแบบ PTT 
Standard ในอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ว่ามีโครงสร้างต้นทุนเป็น
อย่างไร รวมท้ังสนใจท่ีจะศึกษาถึงการด้าเนินการเก่ียวกับวิธีการบริหารงาน
ของสถานีบริการน้้ามันว่ามีวิธีการบริหารงานอย่างไร จึงสามารถท้าให้ธุรกิจ
ประสบความส้าเร็จ ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีอาจจะสามารถน้าองค์ความรู้ดังกล่าว
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ไปใช้ในการตัดสินใจเปิดสถานีบริการน้้ามันและน้าไปใช้พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในการด้าเนินธุรกิจการจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
 
ผลการวิจัย 
1. โครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน ้ามัน 

จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน พบว่า 
ต้นทุนของกิจการสถานีบริการน้้ามัน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังน้ี 

1.1 ต้นทุนการลงทุน ได้แก่ ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้้ามัน ค่าท่ีดิน-
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบน้้าประปา ค่า
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศ และค่าอุปกรณ์
ส้านักงาน ซ่ึงค่าใช่จ่ายดังกล่าวท้ังหมดน้ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ลงทุนของกิจการธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน 

1.2 ต้นทุนการด้าเนินงาน ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนคงท่ี เช่น 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะ ค่าภาษี ฯลฯ และต้นทุนผันแปร เช่น ค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการสถานีบริการน ้ามัน 
 เมื่อศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการสถานีบริการน้้ามันเมื่อ
เทียบกับเงินกู้ยืมธนาคารท่ีร้อยละ 7.875 และสัญญากู้ระยะเวลา 7 ปี พบว่า 
กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ (NPV) 428,736 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 8.857 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) เท่ากับ 1.001 และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.099 หรือ 5 
ปี 1 เดือน โดยมีสูตรการค้านวณดังน้ี 
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 2.1  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present 
Value: NPV) 

 
NPV =  ∑ (Bt − Ct)

(1 − i)t

n

t=0
 

 
 2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return: 
IRR) 

     IRR = ∑ (Bt − Ct)
(1 + i)t

n

t=0
= 0 

 
 2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C 
Ratio) 
 
 
 
 
 
 2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 

 

ระยะเวลาคืนทุน = จ้านวนงวดก่อนคืนทุน + เงินส่วนทียั่งไม่ได้คืนทุน
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน

 

 
 

t
t

t
t

Bn
t = 0 (1+i)

B/C Ratio = Cn
t = 0 (1+i)
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 2. ผลรายได้ และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในปี พ.ศ. 2555-2557 
(รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานจริงของกิจการ) และในปี 
พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประมาณการ) ซ่ึง
งานวิจัยน้ีได้ก้าหนดอายุของโครงการ 7 ปี และในปี พ.ศ. 2555 ทางกิจการ
ได้มีการด้าเนินงานมาแล้วครึ่งปี ดังน้ันจึงต้องมีการประมาณการรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายของกิจการการในปี พ.ศ. 2558-2562 ซ่ึงการค้านวณน้ันจะน้า
ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 มาท้าการปรับเส้น
โค้ง (Curve Fitting) และท้าการหาเส้นแนวโนม (Trend Line) (ฟิสิกส์ราช
มงคล, 2553) จะท้าให้ได้ค่าสมการหน่ึงค่า คือ y = 1.002x + 17,973 และ
ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจหรือค่า R2 มีค่าเท่ากับ .972 ซ่ึงค่า
สัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 มากก็จะแสดงถึง สมการท่ีได้
จากการปรับเส้นโค้งน้ัน จะมีประสิทธิภาพสูงในการน้ามาใช้งาน (บุษรา 
ประกอบธรรม, 2550) ซ่ึงจะน้าข้อมูลท่ีเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
ในปี พ.ศ. 2556-2557 โดยน้ามาพล๊อตลงในกราฟเพื่อให้แสดงถึงช่วงท่ี
รายได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือน ดังภาพท่ี 1   

 
ภาพท่ี 1 รายได้ และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556-2557 (รายได้และค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานจริงของกิจการ) 

10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5

จ้า
นว

นเง
ิน 

(ลา้
นบ

าท
)
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รายได้ ปี พ.ศ. 
2556

รายได้ ปี พ.ศ. 
2557

ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ. 2556

ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ.2557
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 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. 
2556-2557 ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมจะมีรายได้และค่าใช้จ่าย
อยู่ในระดับปานกลางและจะลดลงมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในช่วงเดือน
กรกฎาคมมีรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเกาะกลุ่มกันและจะเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ดังน้ันการประมาณการด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน ในปี พ.ศ. 2558-2562 จึงมีแนวโน้มท่ี
คล้ายกันกับจ้านวนเงินทางด้านของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ดังภาพ
ท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 รายได้ และค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่าย
ประมาณการ) 

  
จากภาพท่ี 2 แสดงถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ประมาณในปี พ.ศ. 2558-2559 โดยใช้สมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึง
จากการใช้สมการน้ีจะท้าให้เห็นถึงช่วงของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
ประมาณการ จะมีความสอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะ
สังเกตได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับปาน

10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5

จ้า
นว

นเง
ิน 

(ลา้
นบ

าท
)

ระยะเวลา (เดือน)
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พ.ศ.2558

รายได้ ปี 
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ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ.2558

ค่าใช้จ่าย ปี 
พ.ศ.2559
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กลางและจะลดลงมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในช่วงเดือนกรกฎาคมมีรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเกาะกลุ่มกันและจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคม ดังน้ันการใช้สมการ y = 1.002x + 17,973 ในการ
ประมาณการน้ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจ้านวนเงินใน ด้านของรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเพิ่มสูงมาก 
ขึ้น ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 รายได้ และค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. 2557 (รายได้และค่าใช้จ่ายจริง)และ 
ปี พ.ศ. 2558-2562 (รายได้และค่าใช้จ่ายประมาณการ) 

 
 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงผลรายได้ และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนปี 
พ.ศ. 2558-2562 ท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณโดยจะเติบโตตามเส้นแนวโน้มท่ี
ได้ก้าหนดขึ้น โดยใช้ข้อมูลของกิจการท่ีเกิดขึ้นในด้านรายได้และค่าใช้จ่ายซ่ึง
ในการประมาณการท้ังสองด้านจะน้าสมการ y = 1.002x + 17,973 มาใช้ใน
การค้านวณ โดยน้ารายได้ท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2557 มา
แทนลงในค่าของตัวแปร x ของสมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึงจะท้าให้ได้

y = 1.002x + 17,973 
R² = 0.9729
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ค่าของตัวแปร y หรือก็คือ รายได้ของแต่ละเดือนในปี พ .ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณการและจะประมาณการโดยวิธีการท้า
การปรับเส้นโค้งไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของด้านค่าใช้จ่ายจะใช้วิธีการ
ประมาณการโดยการท้าการปรับเส้นโค้งเช่นเดียวกันกับด้านรายได้คือการน้า
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2557 มาแทนลงในค่าของ
ตัวแปร x ของสมการ y = 1.002x + 17,973 ซ่ึงจะท้าให้ได้ค่าของตัวแปร y 
ในสมการหรือก็คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการประมาณการและจะใช้การประมาณการโดย
วิธีการท้าการปรับเส้นโค้งไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 
 3. ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนในธุรกิจ
ปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) ท่ีคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อธนาคารกรุงเทพโดย
ธนาคารกรุงเทพได้ใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum 
retail rate) ในอัตราร้อยละ 8.125 (อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อธนาคาร
กรุงเทพ, 2558) ซ่ึงทางธนาคารได้ตกลงให้มีการกู้ยืมกับเจ้าของธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันโดยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจากเดิมอีก ร้อยละ .25 
จึงมีค่าอัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 7.875 ดังน้ันจะใช้อัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 
7.875 เป็นระดับอัตราคิดลดของโครงท่ีท้าการศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบว่า
หากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะท้าให้ผลตอบแทน
ท่ีได้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่โดยก้าหนดโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ระดับอัตราคิดลดท่ีต่างกัน 
 
 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจ
ปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 7.875 ซ่ึงจะท้า
ให้โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 428,736 บาท   ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8.857 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับอัตราคิดลดท่ีร้อยละ 7.875 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) ค่าเท่ากับ 1.001 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 ดังภาพท่ี 5 
 

NPV = 428,736 

NPV = 0 ; IRR = 8.875% 
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ภาพท่ี 5 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ณ ระดับอัตราคิดลด 
(Discount rate) ท่ีแตกต่างกัน 
 
 จากภาพท่ี 5 แสดงอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ณ ระดับอัตราคิด
ลด ท่ีแตกต่างกันพบว่า ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ2  ท้าให้มีค่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.003 ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 4 ให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.002 ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 6-7.8745 
ท้าให้มีค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1.001 ระดับอัตราคิดลด
ร้อยละ 8-8.857 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.000 ณ ระดับอัตรา
คิดลดร้อยละ 10 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 0.999 ณ ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 12 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.998 ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 16 ให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 0.997 ดังน้ัน 
ณ ระดับอัตราคิดลดท่ีร้อยละ 7.875 มีค่ามากกว่า “1” เป็นค่าท่ีแสดงถึง
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มทุนและ ณ ระดับอัตรา
คิดลดท่ีร้อยละ 8-8.857 มีค่าเท่ากับ “1” ดังน้ันผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
โครงการน้ีมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไป แต่ถ้า ณ ระดับอัตราคิดลดเกินร้อย
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ละ 10 จะท้าให้มีค่าน้อยกว่า “1” แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทน
ไม่คุ้มทุน 
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยก้าหนดให้มีระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการเท่ากับ 7 ปี ซ่ึงเมื่อค้านวณระยะเวลาคืนทุนแล้วได้ผลลัพธ์
เท่ากับ 5 ปี 1 เดือน ซ่ึงให้เวลาคืนทุนท่ีน้อยกว่าระยะเวลาของโครงการท่ี
ก้าหนด ดังน้ันโครงการน้ีคุ้มทุน  
 
สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาการสรุปได้ว่าลักษณะโดยท่ัวไปของธุรกิจสถานี
บริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จากผลของ
การศึกษาพ้ืนท่ีตั้งของธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเศรษฐวิถี 
(คงทอง) ต้าบลสามง่าม อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นสถานีบริการ
จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง โดยมีบริเวณจุดบริการน้้ามัน มีขนาดพื้นท่ีโดยรอบ 
2 ไร่ มี 20 หัวจ่าย และมีพนักงานประจ้าอยู่ท้ังหมด 15 คน 
 ลักษณะโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันแห่งหน่ึงใน
เขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของ
ธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน พบว่าการลงทุนของธุรกิจ สามารถแบ่งต้นทุน
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ต้นทุนในการลงทุน และต้นทุนด้าเนินงาน 
โดยต้นทุนด้าเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงท่ี 
และต้นทุนผันแปร ต้นทุนในส่วนของการลงทุนคือ ต้นทุนท่ีใช้ในการก่อตั้ง
สถานีบริการน้้ามัน ต้นทุนในส่วนน้ีประกอบไปด้วย ค่าก่อสร้างสถานีบริการ
น้้ามันท่ีดิน-ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบ
น้้าประปา ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศอุปกรณ์
ส้านักงาน ในส่วนของต้นทุนคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานคงที่ต่างๆ ท่ี
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มีค่าคงท่ีตลอดการด้าเนินงาน ได้แก่ ค่าประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าก้าจัดขยะมูลฝอย ค่าภาษีประเภทต่างๆ 
ในส่วนของต้นทุนผันแปร คือ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานผันแปร ท่ีมีค่าผัน
แปรไปตามจ้านวนการให้บริการของสถานีบริการน้้ามัน ได้แก่ ค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจสถานีบริการ
น้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ณ ระดับอัตราคิดลด
ร้อยละ 7.875 ผลการศึกษาพบว่า 1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) มีค่าเท่ากับ 428,736 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 แสดงถึงผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการน้ีจะ
ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มทุน 2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 8.857 เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินทุนท่ีก่อให้เกิด
รายได้ท่ีคุ้มค่ากับเงินลงทุนในโครงการซ่ึงค่าท่ีได้มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อท่ีท้าการศึกษาคือร้อยละ 7.875 แสดงว่าโครงการน้ีให้
ผลตอบแทนคุ้มทุน 3) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่า
เท่ากับ 1.001 เป็นค่าท่ีแสดงถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการคือ 1.000 
เท่าของต้นทุนซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการมี
ก้าไร 4) ระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่าเท่ากับ 5.099 หมายถึงระยะเวลาท่ีท้า
ให้โครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนคือ 5 ปี 1 เดือน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของธุรกิจ มี
มูลค่าเท่ากับ 428,736 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า “0” แสดงถึงผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการน้ี
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิพจน์ 
จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งหัวจ่าย
น้้ามันไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. โดยศึกษาโครงการลงทุนติดต้ัง
หัวจ่ายน้้ามันไบโอดีเซลน้้ามันในสถานีบริการน้้ามันมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนโดยมีค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก เท่ากับ 21,650,018 บาท ซ่ึงมีค่า
มากกว่า “0” 
 ด้านอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการของธุรกิจปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอน
ตูมจั งหวัดนครปฐม มี ค่า เ ท่า กับร้อยละ 8.875 เป็นค่า ท่ีแสดงถึ ง
ความสามารถของเงินทุนท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ีคุ้มค่ากับเงินลงทุนในโครงการ 
ซ่ึงมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารท่ีท้าการศึกษาอยู่ คือร้อยละ 7.875 
แสดงว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มทุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอธิ
พจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งหัวจ่าย
น้้ามันไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ในส่วนค่าเสียโอกาสของการ
ลงทุนมีค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับร้อยละ 23.36 ซ่ึง
เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถของเงินลงทุนท่ีก่อให้เกิดรายได คุ้มกับเงิน
ลงทุนในโครงการและมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสท่ีท้าการศึกษาท่ีร้อยละ 10 
 ด้านอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน จากการศึกษาอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนของธุรกิจปั๊มน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีค่าเท่ากับ 1.001 เป็นค่าท่ีแสดงถึงผลตอบแทนท่ีได รับจาก
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โครงการ คือ 1.001 เทาของต้นทุนแสดงว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อธิพจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ี
ได้ศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนติดต้ังหัวจ่ายน้้ามันไบโอดีเซลในสถานี
บริการน้้ามัน ปตท. ท่ีมีค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 
1.0076 แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน 1.0076 เทาของโครงการ 
 ด้านระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจป๊ัมน้้ามันแห่งหน่ึงในอ้าเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม มีค่าเท่ากับ 5.099 หมายถึง ระยะเวลาท่ีท้าให้โครงการ
น้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนคือ 5 ปี 1 เดือนซ่ึงขัดแย้งกับการศึกษา
ของ อธิพจน์ จันทร์กลิ่น (2550) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์การลงทุน
ติดตั้งหัวจ่ายน้้ามัน  ไบโอดีเซลในสถานีบริการน้้ามัน ปตท. ท่ีมีระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากับ 4.64 หมายถึงระยะเวลาท่ีท้าให้โครงการน้ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กับเงินลงทุนคือ 4 ป 7 เดือน ซ่ึงให้ระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นกว่ากิจการสถานี
บริการน้้ามันแห่งหน่ึงในเขตอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. มูลค่าผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เกิดจากผลรวม
สุทธิของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดขึ้น
ตลอดช่วงอายุของโครงการท่ีศึกษา ดังน้ัน ส่ิงท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ควบคุมคือ กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านต้นทุนเมื่อเริ่มกิจการต้นทุนการ
ด้าเนินการ และต้นทุนด้านการผลิตไม่ให้สูงมากเกินไป 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เกิดจากมูลค่าผลตอบแทนท่ี
เกิดขึ้นหักด้วยมูลค่าของต้นทุนท่ีเกิดขึ้น ดังน้ัน ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นยิ่งมาก 
ก็ยิ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนภายในโครงการท้ังหมดท่ีดี จึงควรศึกษา
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เพิ่มเติมด้านการตลาดเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 
 3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ( B/C Ratio) เกิดจาก 
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นหารด้วยมูลค่าของต้นทุนท่ีเกิดขึ้น ดังน้ันยิ่งเราควบคุม
ให้ต้นทุนต่้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อความน่าลงทุน ดังน้ันเราจึงควรดูแล
และควบคุมตั้งแต่ ต้นทุนเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น ต้นทุนการด้าเนินงานและต้นทุน
การผลิตไม่ให้มากจนเกินความจ้าเป็น 
 4. ระยะเวลาคืนทุน (PB) เกิดจากเงินส่วนท่ียังไม่ได้คืนทุนหาร
ด้วยกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีคืนทุนและบวกจ้านวนงวดก่อนคืนทุน 
ดังน้ันหากต้องการให้ธุรกิจคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น เราควรส่งเสริมด้าน
การขายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 

Market factors that influence the buying decision  
a condominium In Ubon Ratchathani 

กนกวรรณ   สังข์ศรี1 
พิมุกต์   สมชอบ2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานีและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สถิติของผู้เข้ารับขอ
ใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The Grand 
Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ .92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี pinku.nene@gmail.com 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
osmile1111@hotmail.com 
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ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบ
ค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  
31-40 ปี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวมากกว่า 
50,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบันเป็นบ้านปลูกสร้างเอง และมีวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพ่ืออาศัยอยู่เอง  
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี มี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยท้ัง 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ ร้อยละ 89  
  3. สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการพิจารณาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม  
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Abstract 
  The objectives of this quantitative research are to 
study about marketing factors that affect the people’s decision 
to buy a condominium in Ubon Ratchathani and to compare 
the marketing factors that also affect the people’s decision to 
buy a condominium classified by genders, ages, occupations, 
family’s average incomes, educational level, current 
accommodations, and decisions for buying condominiums. 
Informants are some people who are interested in buying a 
condominium in Ubon Ratchathani. The study has collected 
some data from the statistics of 2,000 people who have made 
a reservation with The Grand Condo Ubon 2557. We used  a 5 
– rating - scale questionnaire, and we have gained all the 
confident rates as 0.92. The statistics we used to analyze the data 
are frequency, percentage, average, standard deviation, Multiple 
Regression Analysis, T test, and F test. According to the research, 
we have found these results: 
  1. Most of the informants are females among 31 – 40 
years old. They are employees of State enterprises with 
incomes more than 50,000 baht a month. They are 
undergraduates and they are living in houses. The reason to buy a 
condominium is to be their own places to live. 
  2. According to the result of the effects of marketing 
factors on people’s decision to buy a condominium in Ubon 
Ratchathani, there are four factors that affect people’s decision 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 147



148 
sorting from descending to ascending order: service’s processes, 
physical environments, human resources,    and marketing 
promotion. These four factors are able to predict the decision 
of people who want to buy a condominium in Ubon 
Ratchathani for 89%. 
 3. According to the result of comparison of marketing 
factors on people’s decision to but a condominium in Ubon 
Ratchathani, the analysis has shown that the groups of clients 
who are different in genders, ages, occupations, average 
incomes, educational level, and current accommodations will 
also have different perspectives and considerations toward that 
factors for buying a condominium. 

Keywords: The factors that affect people’s decision to buy a 
condominium, Deciding to buy a condominium  
 
บทน า  
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัยเป็นอีกหน่ึงสาเหตุหลักของ
ประชากรในเมืองใหญ่  แทบทุกแห่งต่างประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลังได้รับพัฒนา การเกิด
สภาวการณ์เหล่าน้ี สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ และ
การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีของสังคม เมืองใหญ่ต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วย
ผู้คน ในปริมาณมากขึ้นตลอดจนประสบปัญหาการย้ายถิ่นท่ีอยู่ ส่งผลให้
เกิดความหนาแน่นในย่านชุมชน ทวีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่าอัตราการเพิ่มขึ้น
ตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองจากข้อมูลศูนย์ข้อมูล
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อสังหาริมทรัพย์ ในระยะ 5-10 ปี อุบลราชธานีจะปรับเปลี่ยนจากท่ีอยู่
อาศัยแนวราบเป็นอาคารสูงใจกลางเมืองมากยิ่งขึ้น ด้วยศักยภาพของ
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่าน และประตู   สู่การค้าชายแดน
ไทย ไปยังลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ประกอบกับการเปิดศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ส่งผลให้ราคาท่ีดินในอ าเภอเมือง และท่ีดินโดยรอบ
ศูนย์การค้าปรับตัวสูงขึ้น โดยบางบริเวณมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว 
จะเห็นได้ว่า คอนโดมิเนียม ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการ
ลงทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ มีการคมนาคมสะดวก และมีสิ่งเอื้ออ านวยในการพัฒนาพื้นท่ีใน
รูปแบบของท่ีพักอาศัยปัจจุบันท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองมีราคาสูงขึ้นมาก 
จนผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาพัฒนาโครงการในแนวราบได้ เน่ืองจาก
มีต้นทุนสู ง  หรือหากท าได้ก็ จะมีกลุ่มลูก ค้า เป้าหมายในวงจ ากัด 
ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาพัฒนา ในแนวสูงเป็นอาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียม ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยเฉพาะกับคน
รุ่นใหม ่
  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ด าเนินการส ารวจโครงการท่ีอยู่
อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ส้ินสุดไตรมาสสุดท้ายปี 2555 โดยส ารวจ
เฉพาะในอ าเภอเมือง ซ่ึงมีโครงการท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น พบว่า มีหน่วยบ้าน
จัดสรรประมาณ 740 หน่วย โดยยังไม่มีหน่วยห้องชุด นอกเหนือไปจาก
โครงการเก่าซ่ึงสร้างเสร็จต้ังแต่ปี 2548 ชื่อ ศุภชัยทาวเวอร์ ซ่ึงมีจ านวน 
52 ยู นิต ปัจจุบัน ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองมีราคาสู งขึ้ นมาก จน
ผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาพัฒนาโครงการในแนวราบได้ เน่ืองจาก มี
ต้น ทุนสู ง  หรื อหากท า ได้ ก็ จะมีกลุ่ มลูก ค้า เป้ าหมายในวงจ ากั ด 
ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาพัฒนา ในแนวสูงเป็นอาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ ผู้วิจัย
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เห็นว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในแบบห้องชุดหรือคอนมิเนียมเป็น
เรื่องใหม่ท่ีน่าสนใจ จึงท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อท่ีจะได้น าผลสรุป
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตในส่วนประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สถิติของผู้เข้ารับ
ขอใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The 
Grand Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน ขอบเขตในส่วนตัวแปร 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ขอบเขตช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

        
การตัดสินใจ 

ซ้ือคอนโดมิเนียม 
ของประชาชน 

ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการให้บริการ 
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
5. ระดับการศึกษา 
6. ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
7. วัตถุประสงค์ที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ  
คอนโดมิเนียม ตัวแปรตาม 

 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 151



152 
 
ข้อสมมติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม ต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีให้ความสนใจ
โครงการคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จากสถิติของผู้เข้ารับขอ
ใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The 
Grand Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีให้ความสนใจใน
การซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จ Krejcie and Morgan โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้ ง น้ี          
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาท าการจัดสร้างขึ้นเอง
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึ งผู้ ศึกษา จ าแนกปัจจัย
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบสอบถามแต่
ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า โดยแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ  
  ตอนท่ี  4  แบบสอบถามปลาย เปิ ด เกี่ ย วกั บปัญหาและ
ข้อเสนอแนะท่ีตอบแบบ สอบถามต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม โดย
ก าหนดให้เติมข้อความลงในช่องว่าง 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีวิธีการสร้าง ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและก าหนดแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 3. ศึกษาลักษณะและวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 
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 4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามเสนอกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของแบบสอบถาม 
 6. ปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตามเห็นความเห็นชอบ    
 7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเชื่อมั่นตามความเหมาะสมของเครื่องมือ  
 8. เพื่ อหาค่าความสอดคล้องของ เครื่ อ งมือวิจัย  แล้วน า
แบบสอบถามมาประเมินเพื่อหาค่าสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการ
วิจัย โดยการประเมินข้อค าถามว่าสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการวัดเพียงใด ซ่ึง
ใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องโดยก าหนดค่าตัวเลข  
     8.1 ขอรับเครื่องมือในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญคืน
แล้วน ามาค านวณหาค่า IOC ของข้อความในแต่ละข้อ ถ้าค่า IOC ≥ 0.6 
แสดงว่าค าถามน้ัน วัดเน้ือหาตรงตามท่ีต้องการวัด แต่ถ้าค่า IOC < 0.6 
แสดงว่า       ข้อค าถามน้ัน วัดเน้ือหาไม่ตรงตามท่ีต้องการวัด ถือว่าใช้
ไม่ได้ ให้สร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่ครอบคลุม  
     8.2 น าผลการประเมินค่าความสอดคล้องของ
เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ มาสรุป และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยมีผลสรุปว่า มีข้อค าถามท่ีสอดคล้องไม่ต้องแก้ไข มีข้อ
ค าถามท่ีไม่สอดคล้อง ต้องตัดท้ิง มีข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการ
วัดเพียงใด 
    9. น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา
แต่มีลักษณะคล้ายกัน กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ชุด 
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    10. น าแบบสอบถามท่ีได้ มาหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) และค่ายอมรับได้ ท่ีค่าความ
เชื่อมั่น .70 ขึ้นไป โดยค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้าน และท้ังฉบับเท่ากับ .92  
    11. ปรับปรุงแบบสอบถามหลังจากหาค่าความเช่ือมั่นใน
การวิจัยได้แล้ว แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาก าหนดด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. แจกแบบสอบถามแก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ จ านวน 322 คน 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องและคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไว้เพื่อท าการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทุก
ฉบับ 
  2. น าแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้มาด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  3. น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยใช้เครื่องมือโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  4. วิ เคราะห์ความถี่และร้อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลใน
แบบสอบถามในตอนท่ี 1 
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  5 .  วิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แล้วแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
  6. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) 
ใช้พยากรณ์ตัวแปรตามตัวหน่ึงซึ่งส่งผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้น
ไป โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Stepwise 
  7. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตามข้อมูลส่วนบุคคล 7 ตัว 
คือ เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t (t-test) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยใช้สถิติการทดสอบ
ค่า F (ANOVA) 
  8. การตรวจสอบสมมติฐาน เน่ืองจากผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ท าการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย เพื่อหาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีเพียง 4 ด้าน 
โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดอุบลราชธานีได้ โดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ (LSD) กับข้อมูลส่วนบุคคล  
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ผลการวิจัย 
  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มี
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
50,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
เป็นบ้านปลูกสร้างเอง และมีวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออาศัยอยู่เอง 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี 
   จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ การตกแต่งอาคารท่ี
สวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้องรับรองส่วนกลางท่ีทันสมัย มีการจัดการ
บริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น ร้านอาหาร 
เป็นต้น มีการจัดตกแต่งภายในเหมาะสมกับขนาดของห้องพัก มีการ
ตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารท่ีสวยงาม และห้องรับรองส่วนกลาง มีบริการ 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยด้านบุคลากร ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานขายมีความรู้ความสามารถท่ี
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เหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จากพนักงานขาย พนักงานมี
การให้บริการแบบมืออาชีพ การต้อนรับและการบริการของพนักงาน และ
การบริการหลังการขาย ตามล าดับ 
  3. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีรูปแบบการบริการด้านสินเชื่อกับ
ธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหา
หลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการบริหารท่ีรวดเร็วในด้านการน าเสนอ
และค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุดผ่านการตรวจสอบและตรงตาม
สัญญา ตามล าดับ 
  4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับห้องท างานท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับการ
วางโต๊ะท างาน ตู้หนังสือ ชั้นวางต่างๆ การออกแบบคอนโดมิเนียมท่ีมี
รูปแบบทันสมัย ห้องพักภายในมีหลายห้องใช้งาน ห้องรับแขกท่ีมีขนาด
กว้างขวาง ห้องนอนท่ีมีขนาดกว้างขวาง มีระเบียงห้องท่ีสามารถชมวิวได้ 
ห้องครัวท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถวางอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบ
อาหารได้อย่างครบครั น ห้องน้ าตกแต่งด้วยสุขภัณฑ์ ท่ีดูสวยงาม 
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุดและมีความสวยงามและทันสมัย  ตามล าดับ 
  การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
  จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานี ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ตัดสินใจ ซ้ือเพราะ
คอนโดมิเนียมให้ความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าท่ีอยู่อาศัยแบบอื่นๆ และ
ช่วยยกระดับสถานะทางสังคมท่านได้ รู้สึกพอใจกับบริการหลังการขาย ท้ัง
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ทางด้านการบริการส่วนรวมและความปลอดภัย ตัดสินใจซ้ือเพราะมีความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา พิจารณาท าเลท่ีตั้งก่อนการตัดสินใจซื้อ  
 
สรุปการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิเ นียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี 
  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อการ
พยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานี จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
จ าหน่าย การส่ง เสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ให้บริการ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีเพียง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย คือ  ปัจจั ยด้ าน กระบวนการให้บริ การ  ด้ าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด 
สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ร้อยละ 89 (R2adj = .89) มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .94 (R = .94) 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิเนียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิ เ นียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

ปัจจัยทาง
การตลาด เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อ

ครอบครัว 

ระดับ
การศึกษา 

ลักษณะ 
ที่พัก

ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
ที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อ 

1. ด้าน
กระบวน 
การให้ 
บริการ 

-  .01 .05 .01 .01 .01 

2. ด้าน
สภาพแวด
ล้อมทาง
กายภาพ 

-  .01 - .05 .01 .01 

3. ด้าน
บุคลากร .01 .01 .01 0.5 .01 .01 .01 

4. ด้าน
การ
ส่งเสริม
การตลาด 

.01 - .01 - .05 - - 

 
  การศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า  
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  1. ประชาชนท่ีมี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว การศึกษา 
ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือต่างกัน 
มีการพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่าง
กัน  
  2. ประชาชนท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน 
  3. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
บุคลากรแตกต่างกัน  
  4. ประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ควรแก่การน ามาอภิปรายดังน้ี 
  1 .  ปัจจั ยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
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   1.1 ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มากที่สุด จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการบริการด้าน
สินเชื่อกับธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญ
แก้ไขปัญหาหลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการบริหารท่ีรวดเร็วในด้าน
การน าเสนอและค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุดผ่านการตรวจสอบและ
ตรงตามสัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ 
(2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ 
จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
โครงการคอนโดมิ เ นียมท่ีมีความส า คัญอยู่ ในระดับมาก คือ ด้าน
กระบวนการให้การบริการ 
    1.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีการตกแต่งอาคารท่ีสวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้อง
รับรองส่วนกลาง ท่ีทันสมัย มีการจัดการบริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น    สระ
ว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น ร้านอาหาร  เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรสสคุนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ (2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียม
ของบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีความส าคัญอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนาราภรณ์  ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 
    1.3 ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรเป็นปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม พนักงานขายมี
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จาก
พนักงานขาย พนักงานมีการให้บริการแบบมืออาชีพ การต้อนรับและการ
บริการของพนักงาน และการบริการหลังการขาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรสสุคนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ (2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมของ
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนาราภรณ์  ใจค า
ลือ (2551: 86-88)  ได้ ศึกษาเรื่ อง  ปัจจัย ในการตัดสินใจเลือก ซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรท่ีมีความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
    1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ความสนใจ
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จากการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ตามแหล่งชุมชน ให้ความสนใจจากป้าย
โฆษณาตามตึก และป้ายรถประจ าทาง ได้รับส่วนลดในการจองในช่วงเวลา
ท่ีก าหนด ได้รับยกเว้นส่วนกลางและค่าธรรมเนียม แบบมีเงื่อนไข ในช่วง
โปรโมชั่นพิเศษ ให้ความสนใจโครงการ จาการโฆษณา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
และให้ความสนใจ จากการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยศธนาตย์ ธนภัทรวรธันย์ (2554: 92-93) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ในการตั ดสิ น ใจ เลื อก ซ้ือคอนโดมิ เ นี ย ม ในย่ านถนนกรุ ง ธนบุ รี  
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนาราภรณ์ ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
  2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน ต่างกัน  มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ในการพิจารณาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาราภรณ์  
ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยการ
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ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ส่วนประชากรท่ีมี 
อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพ แตกต่างกัน  มีปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่าง
กัน ปัจจัยในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาปัจจัย
ในการตัดสินใจ จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ 4 ด้านท่ีมี
การตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม/
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านบุคลากร ส่วน
ปัจจัยในการตัดสินใจระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชฌาย์  ธนอัจฉรานันท์ 
(2553: 114-121) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ใน
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านราคาและด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมี
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
แตกต่างกัน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
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  1 .  ปัจจั ยด้ านกระบวนการ ให้บริ ก าร  ลูก ค้า ท่ี เลื อก ใช้
คอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ 
รูปแบบการบริการด้านสินเชื่อกับธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาหลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการ
บริหารท่ีรวดเร็วในด้านการน าเสนอและค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุด
ผ่านการตรวจสอบและตรงตามสัญญา ดั ง น้ันบริ ษั ท ท่ี เป็ น เจ้ าของ
คอนโดมิเนียม ควรมีวิธีการจ่ายค่างวดท่ีสะดวกต่อลูกค้า เช่น จ่ายผ่านตู้ 
ATM หรือ บัตรเครดิตอื่นๆ และมีการบริการท่ีดีเกินความคาดหวังของ
ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา 
ลักษณะ ท่ีพักอา ศัยในปัจจุบัน  แตกต่ างกันยั ง ให้ความส า คัญต่อ
กระบวนการให้บริการแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีอาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า และเป็นการสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้า 
  2. ปัจจัยด้านบุคลากร  ลูกค้าท่ีเลือกใช้คอนโดมิเนียม  ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานขายมีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จากพนักงาน
ขาย และพนักงานมีการให้บริการแบบมืออาชีพ ดังน้ันบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ
คอนโดมิเนียม ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนท างานจริง 
และพัฒนาพนักงานของคอนโดอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมีเพศ 
อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัย
ในปัจจุบันแตกต่างกัน ยังให้ความส าคัญต่อบุคลากรแตกต่างกัน จึงควรให้
ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้า 
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  3 .  ปั จจั ยด้ านการส่ ง เ สริ มการตลาด  ลู ก ค้ า ท่ี เ ลื อก ใ ช้
คอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ ให้
ความสนใจจากการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ตามแหล่งชุมชน ให้ความสนใจ
จากป้ายโฆษณาตามตึก และป้ายรถประจ าทาง  และได้รับส่วนลดในการ
จองในช่วงเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน บริษัทท่ีเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ควรมี
การสื่อสารท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น เช่น ความชัดเจนด้านการให้
วงเงิน การให้ส่วนลด นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันแตกต่างกันยังให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อ
ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ี
พักอาศัยในปัจจุบันแตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของ
ลูกค้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภาพ ลูกค้าท่ีเลือกใช้คอนโดมิเนียม 
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีการตกแต่งอาคาร
ท่ีสวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้องรับรองส่วนกลางท่ีทันสมัย และมี
การจัดการบริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น 
ร้านอาหาร เป็นต้น ดังน้ัน บริษัทท่ีเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ควรตกแต่ง
ให้ดูหรู สวยงาม ทันสมัย เพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบในท่ีเดียว นอกจากน้ี
ลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพัก
อาศัยในปัจจุบัน แตกต่างกันยังให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมทางภาพ
แตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ให้ลูกค้าท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
สะดวก ง่าย และไม่เสียเวลาออกไปใช้บริการข้างนอก 
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คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างชั่วคราว 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 
A Working Life Quality of the  Employees  

of Benchama Maharat School  
of Ubon Ratchathani  

อธิพงษ์  แก้วศรีหาวงษ์1  
วลัยพร  สุขปล่ัง2    

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราว

โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญ
จะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี จ าแขกตามคุณลักษณะส่วขบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างคือ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข เครื่องมือท่ีใช้ใขการรวบรวมข้อมกลได้แก่
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่ขของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 ใข
การศึกษาครั้งข้ีผก้วิจัยท าการศึกษาคุณภาพชีวิตท้ังหมด 8 ด้าขคือ ด้าข
ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง ด้าขความมั่ขคง

                                                           
1 ขักศกึษาปริญญาโท หลักสกตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากร
มขุษย์  คณะบริหารธรุกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาขี 
www282617@gmail.com 
2 อาจารย์ ดร. สาขาการบริหารทรัพยากรมขุษย์  คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาขี walaiporn.s@ubru.ac.th 
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และก้าวหข้าใขงาข ด้าขการท างาขร่วมกัข ด้าขประชาธิปไตยใข
หข่วยงาข ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว และด้าขส่วข
เกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคม สถิติท่ีใช้ใขการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข และใช้สถิติทดสอบด้วย   
t-test, F -test 
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขภาพรวมท้ัง 8 ด้าข อยก่
ใขระดับปาขกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44  ส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข 0.26 เมื่อ
พิจารณาเป็ขรายด้าขแล้ว พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชอยก่ใขระดับมากมีเพียง 3 ด้าข คือ ด้าข
ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับ
สังคมโดยตรงและด้าขการท างาขร่วมกัข ส่วขท่ีเหลือระดับคุณภาพชีวิต
การท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชอยก่ใขระดับปาข
กลาง มี 5 ด้าข ได้แก่ ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย  ด้าข
โอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง ด้าขความมั่ขคงและ
ความก้ าวหข้าใขงาข ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข และ ด้าข
ค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและเป็ขธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธาขี
ใขภาพรวมซ่ึงจ าแขกตามคุณลักษณะส่วขบุคคลข้ัขไม่พบความแตกต่างใข
ด้าขเพศ ส่วขด้าข อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาข และ
รายได้พบว่าแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาขลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะ
มหาราช 
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Abatract 
 The research aimed to study and compare the 
working life quality of the employees of Benchama Maharat 
School as classified by personal characteristics. The samples 
were 122 employees of Benchama Maharat School. The 
research instrument was the questionnaire with confidence 
value equivalent to 0.93. A life quality was conducted in eight 
aspects: faire payment, safe and healthy environment, 
potential development opportunity, job stability and progress, 
teamwork, democracy in an organization, balance between life 
and work, and social relations. Statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F-test.  
 The study found that a life and work quality of the 
employees in the study was moderate with a 3.44 average and 
a 0.26 standard deviation. Considering individual aspects, it 
was found that the life and work quality of the employees 
was at a high level in three aspects: balance between work 
and life, social relations and teamwork. The life and work 
quality was at a moderate level in the following aspects: safe 
and healthy environment, potential development opportunity, 
job stability and progress, democracy in an organization, 
sufficient and fair payment.  As for a comparison of the life 
quality of the employees in the study, it was found that as 
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classified by sex of the subjects, there was no difference in life 
quality. As classified by age, educational levels, working 
experience and incomes, there was a difference in life quality 
with a statistical significance of 0.01. 
 
Keywords:  Quality of working life Employees Benchama 
Maharat School 
 
บทน า 

การท างาขมีความส าคัญต่อชีวิตของคขทุกคข เข่ืองจากการ
ท างาขเป็ขส่วขหข่ึงของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่ขๆ การ
ท างาขเป็ขสิ่งท่ีให้ประสบการณ์ ท่ีมีคุณค่าของชีวิตของคข เพราะเป็ข
โอกาสท่ีท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผก้ใช้แรงงาขกับบุคคลอื่ขๆ กับ
สถาขท่ี ดังข้ัขการท างาขจึงเป็ขการเปิดโอกาสใขแสดงออกถึงสติปัญญา 
ความคิดริเริ่มอัขข ามาสก่เกียรติยศ และความพึงพอใจใขชีวิต เมื่อแต่ละ
บุคคลได้ใช้ชีวิตการท างาขอยก่กับสิ่งท่ีตขเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ 
และอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ท างาขดีตามไปด้วย ดังข้ัขจึงจ าเป็ขอย่างยิ่ งท่ี
แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหขทางให้เกิดความสอดคล้อง
ต้องกัขของความพึงพอใจระหว่าง บุคลากรและองค์กร เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายสกงสุด  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้ข ผก้วิจัยมีความสขใจท่ีจะศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี เพื่อศึกษาแรงจกงใจใขการท างาขและสิ่งท่ีลกกจ้าง
ชั่วคราวองการท้ังทางด้าขค่าตอบแทขด้าขความมั่ขคงใขอาชีพ ด้าข
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ความสามารถใขการพัฒขาตขเองไปจขถึงการพัฒขาใขหข้าท่ีรับผิดชอบ
เพื่อท าให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความพึงพอใจใขชีวิตการท างาขซ่ึงจะส่งผลต่อ
การท างาขท่ีดีขึ้ขและสร้างแรงจกงใขการปฏิบัติงาขให้บรรลุเป้าหมายและ
มุ่งมั่ขท่ีจะสร้างผลงาขท่ีดีให้แกองค์กร ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการวิจัยดังกล่าว
สามารถข าไปใช้ใขวางแผขบุคลากรและการพัฒขาระบบการบริหารงาขให้
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการสร้างให้ลกกจ้างชั่วคราวมี
ทัศขคติท่ีดี พึงพอใจใขการท างาขและผกกพัขกับองค์กรซ่ึงจะส่งผลให้
ลกกจ้างชั่วคราวทุ่มเทความรก ทักษะและมีพฤติกรรมท่ีดีใขการท างาขโดย
มุ่งมั่ข   ทุ่มเทให้งาขบรรลุตามเป้าหมาย และส่งเสริมสขับสขุขให้องค์กร
ประสบความส าเร็จซ่ึงสร้างความไดเปรียบใขการแข่งขัขให้แกองค์กรต่อไป      

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่ อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่ วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี จ าแขกตามปัจจัยส่วข
บุคคล 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตใขการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว 
เพื่อท่ีหข่วยงาขจะได้ใช้เป็ขแขวทางสร้างดุลยภาพชีวิตท่ีดีให้กับลกกจ้าง
ชั่วคราวได ้

2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็ขแขวทางใขการพัฒขาคุณภาพชีวิต 
เพื่อการบ ารุงรักษาขวัญและสร้างแรงจกงใจ ให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความผกกพัข
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และจงรักภักดีต่อหข่วยงาขและมอบความทุ่มเทใขการปฏิบัติงาขให้มาก
ยิ่งขึ้ข 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร 
            1. ประชากร คือ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข ประกอบด้วย   ครกอัตราจ้าง 
เจ้าหข้าท่ีส าขักงาข เจ้าหข้าท่ีรักษาความปลอดภัยและฝ่ายอาคารสถาขท่ี 
(งาขบุคลากรโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช, 2557)   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้ข คือ ปัจจัยส่วขบุคคลของลกกจ้างชั่วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ใขการ
ท างาข ระดับการศึกษา รายได้  
 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม สิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาส
ใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเอง การเจริญเติบโตและความ
มั่ขคงใขการท างาข การท างาขร่วมกัข ประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความ
สมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคม
โดยตรง 

ขอบเขตเนื้อหา 
          การศึกษาครั้งข้ี มุ่งศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาขของ
ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขีใขด้าข
ค่าตอบแทข สุขภาพและความปลอดภัยใขการท างาข การพัฒขา
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ปัจจัยสว่ขบุคคล ได้แก ่
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา 
4. ประสบการณ์ใขการท างาข 
5. รายได้  

 

         คุณภาพชวีิตการท างาข ได้แก ่
1. ค่าตอบแทขที่เพียงพอและเป็ข   
      ธรรม 
2.   สิ่งแวดล้อมที่ถกกสุขลักษณะและ    
      ปลอดภยั 
3.   โอกาสใขการพัฒขาความรก้ 
      ความสามารถของตขเอง 
4.   การเจริญเติบโตและความมั่ขคงใข 
      การท างาข 
5.   การท างาขร่วมกัข 
6.   ประชาธิปไตยใขหขว่ยงาข 
7.   ความสมดุลระหว่างงาขกบัชีวิต 
      สว่ขตัว 
8.   ส่วขเกีย่วขอ้งและสัมพัขธ์กับ    
      สังคมโดยตรง 

ความสามารถของผก้ปฏิบัติงาข ความม่ัขคงและก้าวหข้าใขงาข การท างาข
ร่วมกัขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว 
ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดยได้ศึกษาจากแขวคิด ของ 
Richard E. Walton (1974) 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 
 
   
  
 
  
 
ภาพท่ี 1 กรอบแขวคิดของการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งข้ีเป็ขการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อ

ศึกษาการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะ
มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 

ประชากรท่ีใช้ใขการศึกษาข้ี ได้แก่ ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญ
จะมะมหาราช จ าขวข 122 คข 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ก าร วิ จั ย ข้ี ใช้ เค รื่ อ งมื อ ใข ก าร เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มก ล คื อ 
แบบสอบถามจ าขวข 122 ชุดโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ข 3 ตอขดังข้ี 

ตอข ท่ี  1  ค าถาม เกี่ ย วกั บปั จจั ยส่ วขบุ คคลของผก้ ตอบ
แบบสอบถามเป็ขแบบตรวจสอบรายการ 

ตอขท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใขการท างาขของผก้ตอบ
แบบสอบถามใขด้าขต่างๆ จ าขวข 8 ด้าข เป็ขแบบมาตราส่วขประมาณ
ค่า 5 ระดับ  

ตอขท่ี 3 ข้อเสขอแขะความคิดเห็ขเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาข 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผก้วิจัยข าข้อมกลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรกปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีทางสถิติท่ี
ข ามาใช้ใขการวิเคราะห์ข้อมกล ดังข้ี 

1. ข้อมกลปัจจัยส่วขบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาข และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณขา 
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(Descriptive statistic) ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อใช้ใขการบรรยายลักษณะข้อมกลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2. คุณภาพชีวิตใขการท างาข ได้แก่ ค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม 
สิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาสใขการพัฒขาความรก้
ความสามารถของตขเอง การเจริญเติบโตและความมั่ขคงใขการท างาข 
การท างาขร่วมกัข ประชาธิปไตยใขหข่วยงาข ความสมดุลระหว่างงาขกับ
ชีวิตส่วขตัว ส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง ท าการวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบขมาตรฐาข (Standard deviation) ค่า 
t-test และค่า F-test  

 
ตารางที่ 4.1 จ าขวขและร้อยละของข้อมกลส่วขตัวผก้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะส่วนตัว จ านวน   ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
58 
64 

 
47.5 
52.5 

รวม 122 100 
อายุ 
        25-30 ปี 
        31-35 ปี 
        36-40 ปี 
        41 ปีขึ้ขไป 

 
38 
42 
35 
7 

 
31.2 
34.4 
28.7 
5.7 

รวม 122 100 
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คุณลักษณะส่วนตัว จ านวน   ร้อยละ 
การศึกษา 
        มัธยมศึกษาตอขต้ข 
        มัธยมศึกษาตอขปลาย 
        ปริญญาตร ี

 
11 
27 
84 

 
9.0 
22.1 
68.9 

รวม 122 100 
ประสบการณ์ในการท างาน 
        ข้อยกว่า 1 ปี 
        1-3  ปี 
        4-6  ปี 
        7 ปีขึ้ขไป 

 
25 
53 
30 
14 

 
20.5 
43.4 
24.6 
11.5 

รวม 122 100 
รายได ้
        ข้อยกว่า 9,000 บาท 
        9,001-12,000 บาท 
        12,001-15,000บาท 

 
38 
38 
46 

 
31.2 
31.1 
37.7 

รวม 122 100 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วขเบี่ยงเบขมาตรฐาข ค่า t-test และ F-test 
คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธาขี  

  คุณภาพชีวติ
การท างาน   S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล Sig 

1 ด้าข
ค่าตอบแทขที่
เพียงพอและ
เป็ขธรรม 

3.1 0.8 ปาข
กลาง 

เพศ 0.11 

2 ด้าข
สิ่งแวดล้อมที่
ถกกสุขลักษณะ
และปลอดภยั 

3.49 0.59 ปาข
กลาง 

อาย ุ 0 

3 ด้าขโอกาสใข
การพัฒขา
ความรก้
ความสามารถ
ของตขเอง 

3.38 0.48 ปาข
กลาง 

ระดับ
การศึกษา 

0 

4 ด้าขความ
มั่ขคงและ
ความก้าวหขา้
ใขงาข  

3.33 0.58 ปาข
กลาง 

ประสบการณ์
การท างาข 

0 

5 ด้าขการ
ท างาขร่วมกัข 

3.64 0.52 มาก รายได้ 0 
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  คุณภาพชีวติ
การท างาน   S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล Sig 

6 ด้าข
ประชาธิปไตย
ใขหข่วยงาข 

3.22 0.58 ปาข
กลาง 

    

7 ด้าขความ
สมดุลระหว่าง
งาขกับชีวิต
ส่วขตัว 

3.66 0.52 มาก     

8 ด้าขส่วข
เกี่ยวขอ้งและ
สัมพัขธ์กับ
สังคมโดยตรง 

3.66 0.53 มาก     

โดยรวม 3.44 0.26 ปาข
กลาง 

    

 
สรุปการวิจัย 
 สรุปผลวิจัย 

1. ลกกจ้ างชั่ วคราวโรงเรียข เบ็ญ จะมะมหาราช จั งหวัด
อุบลราชธาขี จ าขวข 122 คข ส่วขใหญ่เป็ขเพศหญิง จ าขวข 64 คข คิด
เป็ขร้อยละ 52.5 มีอายุอยก่ระหว่าง 31-35 ปี จ าขวข 42 คข คิดเป็ขร้อย
ละ 34.4  มีการศึกษาอยก่ใขระดับปริญญาตรี จ าขวข 84 คข คิดเป็ขร้อย
ละ 68.9 มีประสบการณ์ใขการท างาข 1-3 ปี จ าขวข 53 คข คิดเป็ขร้อย
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ละ 43.4 ส่วขใหญ่มีรายได้ 12,001-15,000 บาท จ าขวข 46 คข คิดเป็ข
ร้อยละ 37.7  

2.  คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราวโรงเรียขเบ็ญจะ
มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขภาพรวมอยก่ใขระดับ ปาขกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ขรายด้าข ด้าขท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาขอยก่ใขระดับมาก 
ได้แก่ ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว  ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและ
สัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง และด้าขการท างาขร่วมกัข ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างช่ัวคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ท้ัง 8 ด้าข จ าแขกตาม
ปัจจัยส่วขบุคคล พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่ วคราว
โรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ด้าขเพศไม่มีความ
แตกต่างกัขส่วขใขด้าขอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาขและ
รายได้มีความแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  
 
 อภิปรายผล 

ลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 
ส่วขใหญ่เป็ขเพศหญิง มีอายุอยก่ระหว่าง 31-35 ปี ส่วขใหญ่มีการศึกษาอยก่
ใขระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ใขการท างาข 1 -3 ปี และมีรายได้ 
12,001-15,000 บาท  

จากการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างาขของลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียข
เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี  ระดับคุณภาพชีวิตการท างาขโดย
ภาพรวม อยก่ใขระดับปาขกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงาขวิจัยของ สุเขตร  ขาม
โคตศรี (2553: 62) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาขของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วขต าบล ใขเขตอ าเภอด่าขขุขทด จังหวัดขครราชสีมาพบว่า 
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องค์ประกอบ 8 ด้าข ได้แก่ ด้าขค่าตอบแทขท่ีเป็ขธรรม ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ี
ถกกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถ
ของตขเอง ด้าขความมั่ขคงและก้าวหข้าใขงาข ด้าขการท างาขร่วมกัข 
ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข  ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิต
ส่วขตัว และด้าขส่วขเก่ียวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดยรวมมี
คุณภาพชีวิตการท างาขอยก่ใขระดับปาขกลาง 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขลกกจ้าง
ชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี ใขแต่ละด้าขเป็ข
ดังข้ี 

  1. ด้าขค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและเป็ขธรรม โดยภาพรวมแล้ว
อยก่ใข ระดับปาขกลางเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี มี
ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ รายได้ ท่ี ท่าขได้รับใขแต่ละเดือขเพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพของท่าขและครอบครัวแสดงให้เห็ขว่า หข่วยงาขมี
การก าหขดรายได้และค่าตอบแทขเหมาะสมกับความรก้ความสามารถ ซ่ึง
สอดคล้องกับงาขวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า (2555: 60) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วขต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพกขพบว่าคุณภาพชีวิตการท างาข
ด้าขค่าตอบแทข โดยภาพรวม อยก่ใขระดับปาขกลาง เข่ืองจากความ
จ าเป็ขชีวิตความเป็ขอยก่ หรือสถาขะทางสังคม ครอบครัว ของลกกจ้างท่ี
แตกต่างกัข ยังไม่มีมาตรฐาขท่ีแข่ชัดว่า ค่าตอบแทขใขระดับใดถึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการหรือความจ าเป็ข ท้ังข้ีก็เข่ืองจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจใขปัจจุบัข ด้วยราคาสิขค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ ราคา
สกงขึ้ข ค่าใช้จ่ายสกง เงิขเดือขค่าตอบแทขจึงไม่เพียงพอกับค่าครองชีพใข
ปัจจุบัข หรือหากค่าใช้จ่ายพอใช้แต่ก็ไม่มีเหลือเก็บ ดังข้ัขหข่วยงาขก็
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สามารถท่ีจะปรับปรุงและจัดสรรสวัสดิการอื่ขๆ ให้ดีขึ้ขได้ เพื่อให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวรก้สึกว่าได้รับค่าตอบแทขท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอตามอัตภาพของแต่ละบุคคล 
 2.  ด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวม
แล้วอยก่ใข ระดับปาขกลางเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ หข่วยงาขของท่าขจัดสภาพแวดล้อม เช่ข แสงสว่าง 
อุณหภกมิ และเสียงใขสถาขท่ีท างาขมีความเหมาะสม ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงาขได้สะดวกสบาย แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขเป็ขสถาบัขการศึกษา
ท่ีมีขักเรียข ครก และบุคลากรอื่ขๆ อยก่ภายใขมากมายจึงต้องใส่ใจใขเรื่อง
ของสุขลักษณะความสะอาดและความปลอดภัยใขเรื่องต่างๆเพื่อให้การ
ปฏิบัติงาข เป็ขไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงาขวิจัยของ 
พงศสุขทร บุญชกเดชะ (2557: 15) ได้ศึกษาความสัมพัขธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตใขการท างาขกับความพึงพอใจใขงาขของพขักงาขฝ่ายผลิต ชิ้ขส่วข
เพื่อการส่งออกใขขิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า คุณภาพชีวิตใขการ
ท างาข  ด้าขสิ่ งแวดล้อม ท่ีปลอดภัยและถกกสุขลักษณ ะของขิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค พขักงาขมีความคิดเห็ขโดยภาพรวมอยก่ใขระดับปาข
กลาง โดยเฉพาะพื้ขท่ีโดยรอบของหข่วยงาขใขช่วงเวลาการปฏิบัติงาขของ
แต่ละแผขก มีความปลอดภัยสกง รวมท้ังด้าขอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใข
การท างาขมีอย่างเพียงพอและสภาพดีเหมาะสมใขการท างาข ท้ังสอง
องค์ประกอบท่ีกล่าวข้ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตใขการท างาข
ของลกกจ้างเพราะความปลอดภัยใขชีวิตการท างาข อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้มีความสมบกรณ์และปลอดภัยย่อมส่งผลลกกจ้างปฏิบัติงาขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสกง 
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 3.  ด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้ความสามารถของตขเองโดย
ภาพรวมแล้วอยก่ใขระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 4 ข้อ
พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ งาขท่ีรับผิดชอบใขปัจจุบัขมีส่วขท าให้ท่าข
ได้พัฒขาความสามารถ ทักษะท่ีมี ให้ช าขาญยิ่ งขึ้ข แสดงให้ เห็ขว่า
หข่วยงาขให้อิสระใขการท างาข การตัดสิขใจ ใขภาระงาขท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะใขการปฏิบัติงาขเพิ่มขึ้ขและยังส่งเสริม
สขับสขุขให้บุคลากรข าความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงใขการท างาขพอสมควร
ซ่ึงสอดคล้องกับแขวคิดของ Cummings and Worley (1997: 301-303) 
ได้กล่าวถึงดาขการพัฒขาศักยภาพของผกปฏิบัติงาขว่า พขักงาขไดมีโอกาส
พัฒขาตขเองจากงาขท่ีท าอยกไดใชความรกความสามารถของตขเองอยาง
เต็มท่ีไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถก าหขดเปขเปาหมายและ
วิธีการด าเขิขงาขของตขเองได 
 4.  ด้าขความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขงาข โดยภาพรวมอยก่
ใขระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ มีโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหข้าใขหข้าท่ีการงาข และได้รับ
การพัฒขาจากหข่วยงาขอยก่ใขระดับท่ีพอใจ แสดงให้เห็ขว่าผก้บริหารมี
หลักเกณฑ์ใขการพิจารณาผลงาขของบุคลากรใขหข่วยงาขพอสมควรซ่ึง
สอดคล้องกับงาขวิจัยของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง  (2553: 56)   ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตใขการท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ด้าขความก้าวหข้าและความมั่ขคงใขงาข พบว่าอยก่ใขระดับ
ปาขกลาง แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขได้รับความสขใจของบุคลภายขอกท่ี
ต้องการเข้ามาท างาขค่อขข้างมากและผก้บริหารมีหลักเกณฑ์ใขการ
พิจารณาผลงาขของบุคลากรใขหข่วยงาขพอสมควร   
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 5.  ด้าขการท างาขร่วมกัข โดยภาพรวมแล้วอยก่ใขระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี ค่าเฉลี่ยสกงสุดคือ 
ผก้บริหารให้เกียรติและเคารพความคิดเห็ขของลกกจ้างเพื่อสร้างสรรค์การ
ท างาขร่วมกัขเป็ขทีม แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขให้สิทธิ์และยอมรับความ
คิดเห็ขของลกกจ้างเพื่อให้การท างาขร่วมกัขมีความเข้าใจกัขมากขึ้ขและ
สามัคคีกัขมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพัขธ์ของบุคลากรสอดคล้อง
กับงาขวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า (2555: 51) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างาขกับความผกกพัขต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วขต าบล
ป่าสัก อ าเภอเมืองล าพกข บุคลากรขององค์การบริหารส่วขต าบลป่าสัก 
อ าเภอเมืองล าพกข มีระดับคุณภาพชีวิตด้าขการท างาขร่วมกัขและ
ความสัมพัขธ์กับบุคคลอื่ขโดยภาพรวมอยก่ใขระดับสกงเมื่อพิจารณาใข
รายละเอียดพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วขต าบลป่าสัก อ าเภอ
เมืองล าพกขมีระดับคุณภาพชีวิตใขเรื่องการได้รับความช่วยเหลือเรื่องงาข
จากเพื่อขร่วมงาขอยก่เสมอ รองลงมาคือการได้ร่วมงาขท่ีหข่วยงาขจัดขึ้ข
ใขโอกาสส าคัญเป็ขประจ า เพื่อขร่วมงาขรก้สึกเป็ขมิตรท่ีดีและมีการจัด
ประชุมสรุปวางแผขงาขระหว่างผก้บริหารกับผก้ปฏิบัติงาขอย่างสม่ าเสมอ 
ตามล าดับ 
 6.  ด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข โดยภาพรวมแล้วอยก่ใข
ระดับปาขกลาง เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากทั้ง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สกงสุดคือ ผก้บริหารรับฟังความคิดเห็ข ปัญหา และด าเขิขการแก้ไข 
ปรับปรุงตามข้อเสขอแขะของลกกจ้าง แสดงให้เห็ขว่าผก้บริหารใขหข่วยงาข
มีการรับฟังความคิดเห็ขใขการท างาขและเปิดโอการให้อิสระใขการแสดง
ความคิดเห็ขของบุคลากรสอดคล้องกับแขวคิดของ Bemardine and 
Russel (1998: 520-521) กล่าวว่าประชาธิปไตยใขการท างาข คือ การให้
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ความส าคัญกับบุคคลใของค์การทุกๆ คข ใขการท างาขร่วมกัขอย่างเสมอ
หข้ากัข ไม่ว่าจะอยก่ ใขระดับใดขององค์การ เพราะถือว่าทุกคขคือ
องค์ประกอบของความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ไม่ว่าจะมีกรณีใด 
ๆ เกิดขึ้ขใขระหว่างการท างาข การประชุมกลุ่ม การท างาขเป็ขทีมจะต้อง
ฟังเสียงของทุกๆ คข อย่างเท่าเทียมกัข และแก้ปัญหาด้วยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด 
   7.   ด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว โดยภาพรวม
แล้วอยก่ใขระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสกงสุด คือหข่วยงาขของท่าขมีการก าหขดเวลาการท างาขท่ี
เหมาะสมใขแต่ละวัข แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขให้ความส าคัญต่อการการ
ก าหขดเวลาการท างาขรวมท้ังดกแลสุขภาพและความเครียดท่ีเกิดขึ้ขกับ
งาขท่ีรับผิดชอบของบุคลากรใขหข่วยงาขด้าข บทบาทระหว่างการท างาข
กับเวลาว่างท่ีมีความสมดุลพอสมควรสอดคล้องกับแขวคิดของ Walton 
(1974: 22-27) ได้กล่าวถึง ความสมดุลระหว่างงาขกับชีวิตส่วขตัว (Total 
life space) ว่า บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้ขใขชีวิต โดยจะต้อง
จัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดิขทาง ซ่ึงจะต้อง
มีสัดส่วขท่ีเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตขเองและ ครอบครัว 
รวมท้ังความก้าวหข้าใขอาชีพ 
 8.  ด้าขส่วขเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์กับสังคมโดยตรง โดย
ภาพรวมอยก่ใขระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ขรายข้อจากท้ัง 3 ข้อพบว่าข้อท่ี
มี ค่าเฉลี่ยสกงสุด คือหข่วยงาขของท่าขให้การสขับสขุขการอขุรักษ์
วัฒขธรรม และประเพณีต่างๆ ของไทย แสดงให้เห็ขว่าหข่วยงาขได้ให้การ
สขับสขุขการอขุรักษ์วัฒขธรรมและประเพณีต่างๆ ให้ความร่วมมือกับส่วข
ราชการอื่ขและช่วยเหลือสังคมใขด้าขประโยชข์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีมากสอดคล้องกับงาขวิจัยของ ลัดดาวัลย์ โภควิขท์ และ วิรัชดา
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วัลย์ สุวรรณมณี (2553: 134) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท า ง า ข ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส ขั บ ส ขุ ข ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาขคริขทร์ พบว่าด้าขการเกี่ยวข้องสัมพัขธ์กับสังคม อยก่
ใขระดับมาก แสดงให้เห็ขว่าบุคลากรท่ัวไปให้ความร่วมมือใขกิจกรรมเพื่อ
สังคมท่ีหข่วยงาขจัดขึ้ข และรก้สึกว่างาขมีประโยชข์ต่อสังคม 
 
คุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของลูกจ้าง
ชั่วคราว  
 1.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีเพศต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ีไม่
แตกต่างกัข ท้ังข้ีเพราะเพศชายและหญิง มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาข
เหมือขๆ กัข มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขคล้ายคลึงกัข ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตใขการท างาขไม่แตกต่างกัข สอดคล้องกับงาขวิจัยของ สุเขตร  
ขามโคตศรี (2553: 53) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาขของบุคลากร
องค์การบริหารส่วขต าบล ใขเขตอ าเภอด่าขขุขทด จังหวัดขครราชสีมา 
พบว่า เพศต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขไม่แตกต่างกัข ท้ังข้ีบุคลากรท่ี
เป็ขเพศชายและหญิง มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขเหมือขๆ  กัข มี
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาขคล้ายคลึงกัข มีความเสมอภาคกัข 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตใขการท างาขไม่แตกต่างกัข 
 2.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีอายุต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ี
แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังข้ี เพราะอายุมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาข โดยจะเห็ขได้ว่าคขท่ีมีอายุมากจะไม่ลาออกจาก
งาขหรือย้ายงาข ท้ังข้ีเข่ืองจากลกกจ้างท่ีมีอายุมากขึ้ขย่อมต้องการความ
มั่ขคงใขการท างาขมากยิ่งขึ้ข โดยเฉพาะความก้าวหข้าทางด้าขอาชีพการ
งาข สอดคล้องกับงาขวิจัยของเสาวรส คกหาปัญญา (2552: 114) ได้ศึกษา
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คุณภาพชีวิตใขการท างาขท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใขการท างาข และ
แขวโข้มพฤติกรรมใขการท างาข ของพขักงาขบริษัทต่างประเทศแห่งหข่ึง 
พบว่า พขักงาขท่ีมีอายุต่างกัข จะมีคุณภาพชีวิตการท างาขแตกต่างกัข
ท้ังข้ีเข่ืองจากพขักงาขท่ีมีอายุมากขึ้ขย่อมต้องการความมั่ขคงใขการ
ท างาขมากยิ่งขึ้ข โดยเฉพาะความก้าวหข้าทางด้าขอาชีพการงาขมักจะ
สอดคล้องตามอายุของพขักงาข 
 3.  ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาขท่ี แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังข้ีอาจเป็ข
เพราะลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญาตรีและระดับปริญาต
รี มีการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขท่ีต่างกัขตามต าแหข่งหข้าท่ีรับผิดชอบ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตใขการท างาขแตกต่างกัขสอดคล้องกับงาขวิจัยของ  
วงเดือข เลาหวัฒขภิญโญ และคณะ (2552: 55) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างาขของพยาบาลใขโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาข 
แตกต่างกัขแสดงให้เห็ขว่าระดับการศึกษาท่ีสกงกว่าจะมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีกว่า การท่ีพยาบาลได้รับการสขับสขุขให้มีการศึกษาใขระดับท่ีสกง จะท า
ให้ได้เลื่อขขั้ขเลื่อขต าแหข่งใขระดับท่ีสกงขึ้ข ท าให้มีความพึงพอใจใขงาข
สกงขึ้ขด้วย ซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพชีวิตการท างาขท่ีดีขึ้ข 
 4. ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีประสบการณ์ใขการปฏิบัติงาขต่างกัขมี
คุณภาพชีวิตการท างาขท่ีแตกต่างกัขอย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ท้ังข้ีอาจเป็ขเพราะลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาขข้อยและงาข
มาก มีทักษะการปฏิบัติงาขใขหข่วยงาขไม่เหมือขกัข ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตใขการท างาขแตกต่างกัขสอดคล้องกับงาขวิจัยของ กัลยารัตข์ มีลาภ 
(2553: 80) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตใขการท างาขของพขักงาข บมจ.
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ธขาคารกรุงไทย เขตพระปิ่ขเกล้าพบว่า พขักงาขท่ีมีการปฏิบัติงาขกับ
องค์กรมายาวขาข เมื่อมีอายุงาขมากขึ้ข ก็จะส่งผลให้มีประสบการณ์
ความรก้ และวิธีการแก้ไขปัญหาใขการท างาขเพิ่มมากขึ้ขด้วยดังข้ัขเมื่อการ
ปฏิบัติงาขเกิดความขัดข้อง หรือมีปัญหา พขักงาขท่ีมีอายุงาขมาก ย่อม
สามารถข าประสบการณ์และความรก้ท่ีสะสมมาขาขมาด าเขิขการแก้ไข
ปัญหาหรือสถาขการณ์เฉพาะหข้าได้อย่างรวดเร็วและทัขท่วงทีมากกว่า
กลุ่มพขักงาขท่ีมีอายุงาขข้อยกว่าซ่ึงอาจจะยังไม่เคยประสบปัญหามาก่อข
จึงอาจจะยังไม่ทราบวิธีแก้ไข ดังข้ัขจึงมีผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างาข
ด้าขอายุงาข แตกต่างกัข  

5. ลกกจ้างชั่วคราวท่ีมีรายได้ต่างกัขมีคุณภาพชีวิตการท างาขท่ี
แตกต่างกัข อย่างมีขัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังข้ีเข่ืองจากการท่ี
ลกกจ้างที่มีรายได้มีใขระดับสกงย่อมสามารถตอบสของความต้องการข าไปใช้
จ่ายสิขค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคได้มากขึ้ขรวมท้ังสามารถข าไปเก็บ
ออมไว้ใช้ใขยามจ าเป็ขหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่งผลให้คุณภาพชีวิตใข
การท างาขแตกต่างกัข สอดคล้องกับงาขวิจัยของเสาวรส คกหาปัญญา 
(2552: 115-116) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตใขการท างาขท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจใขการท างาข และแขวโข้มพฤติกรรมใขการท างาข ของพขักงาข
บริษัทต่างประเทศแห่งหข่ึง พบว่า พขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขต่างกัข จะมี
ความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการท างาขการท างาขแตกต่างกัข โดย
พขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขสกงจะมีระดับความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการ
ท างาขมากกว่าพขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขข้อยกว่า ท้ังข้ีเข่ืองจากการท่ี
พขักงาขมีอัตราเงิขเดือขใขระดับสกง ย่อมสามารถตอบสของความต้องการ
ข าไปใช้จ่ายสิขค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคได้มากขึ้ ขรวมท้ังสามารถ
ข าไปเก็บออมไว้ใช้ใขยามเกษียณอายุหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ดังข้ัข
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การท่ีได้รับผลตอบแทขใขระดับท่ีสกงขึ้ขย่อมท าให้พขักงาขมีความพึงพอใจ
ใขคุณภาพชีวิตการท างาขมากขึ้ขด้วยพขักงาขท่ีมีอัตราเงิขเดือขแตกต่าง
กัขมีความพึงพอใจใขคุณภาพชีวิตการท างาขแตกต่างกัข 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของคุณภาพชีวิตใขการ
ท างาขลกกจ้างชั่วคราวโรงเรียขเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาขี 
โดยรวมอยก่ใขระดับปาขกลางเท่าข้ัข และเมื่อพิจารณาเป็ขรายด้าขพบว่า 
รายด้าขอยก่ใขระดับปาขกลางคือใขเรื่องของค่าตอบแทข  ประชาธิปไตย
ใขหข่วยงาข ความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขการงาข โอกาสใขการ
พัฒขาความรก้ความสามารถ ส่ิงแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะและปลอดภัย ซ่ึง
ถือเป็ขปัจจัยหลักท่ีท าให้ลกกจ้างชั่วคราวมีความกระตือรือร้ขใขการท างาข
มากขึ้ขหรือข้อยลง ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของงาขท่ีหข่วยงาขจะได้รับ
จากลกกจ้างชั่วคราวด้วยดังข้ัข ผก้วิจัยจึงข าผลจากข้อค้ขพบครั้งข้ีมาเป็ข
ข้อเสขอแขะดังข้ี 

1.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขค่าตอบแทขท่ีเพียงพอและ
เป็ขธรรมผก้บริหารควรส ารวจค่าตอบแทขและสวัสดิการใขปัจจุบัขว่าอัตรา
ค่าตอบแทขท่ีหข่วยงาข มีให้กับลกกจ้างชั่วคราวข้ัข มากหรือข้อยกว่าท่ี
หข่วยงาขให้กับลกกจ้างชั่วคราวอยก่แล้ว หรือหากไม่สามารถปรับเพิ่มให้ได้ 
อาจมีการเพิ่มเติมใขส่วขของสวัสดิการอื่ขๆ ให้ เพื่อให้ลกกจ้างชั่วคราวได้
รก้สึกว่าได้รับผลตอบแทขท่ีดีจากหข่วยงาขแล้วลกกจ้างชั่วคราวถือได้ว่าเป็ข
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาข ดังข้ัข การปฏิบัติต่อลกกจ้าง
ชั่วคราว การดกแลลกกจ้างชั่วคราวใขเรื่องต่างๆ ข้ัขเป็ขสิ่งจ าเป็ข การท่ี
ลกกจ้างชั่วคราวจะสร้างผลงาขให้กับหข่วยงาขได้ดีข้ัข ขวัญและก าลังใจ
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ของลกกจ้างชั่ วคราวถือว่าเป็ขสิ่ งส าคัญอย่างยิ่ ง ห ข่วยงาขควรให้
ความส าคัญกับสิ่งเหล่าข้ีอยก่ตลอดเวลา และจากการวิจัย ส่วขท่ียังเป็ข
ปัญหาคือเรื่องของค่าตอบแทข เป็ขเรื่องท่ีลกกจ้างชั่วคราวส่วขใหญ่ยังไม่
พอใจ อาจจะเป็ขเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย หรืออาจได้รับการ
ปรับอัตราเงิขเดือขยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทางหข่วยงาขควรหา
ทางแก้ไขตามความเหมาะสม 

2.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขประชาธิปไตยใขหข่วยงาข 
หข่วยงาขควรเปิดให้ลกกจ้างชั่วคราวมีส่วขร่วมใขการแสดงความคิดเห็ข มี
อิสระใขการพกด การมีสิทธิท่ีจะพกดถึงระบบการบริหารงาข และการ
ปฏิบัติงาขตามขโยบายของหข่วยงาข มีความเคารพต่อหข้าท่ี เคารพความ
เป็ขมขุษย์ของผก้ ร่วมงาข และมีความเสมอภาคใขเรื่องของบุคคล
กฎระเบียบ ค่าตอบแทข สวัสดิการ ความมั่ขคงและความก้าวหข้าใขการ
ท างาข 

3 .  คุณ ภ าพ ชี วิ ต ใข ก ารท า งาข ด้ าข ค วามมั่ ข ค งแ ล ะ
ความก้าวหข้าใขการท างาขหข่วยงาขควรมีแขวทางหรือโอกาสใขการ
เลื่อขต าแหข่งหข้าท่ีการงาขมีการมอบหมายงาขท่ีมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้ข หรือมีการเตรียมความรก้ ทักษะเพื่อให้งาขใขหข้าท่ีท่ีสกงขึ้ข หรือจัดท า
เส้ขทางความก้าวหข้าเพราะลกกจ้างชั่วคราวจะรก้ถึงแขวทางความก้าวหข้า
ของตขเองใขหข่วยงาขได้ สิ่งเหล่าข้ีจะช่วยกระตุ้ขให้ลกกจ้างชั่วคราวขยัข
และตั้งใจท างาข ขอกจากข้ียังสามารถข ามาใช้ใขการออกแบบแผขการ
พัฒขาบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละล าดับต าแหข่ง เพราะการท่ีหข่วยงาข
จัดรกปแบบเส้ขทางสายอาชีพไว้ชัดเจขจะท าให้ง่ายต่อการจัดฝึกอบรม 
สัมมขา ให้การศึกษาและพัฒขาประสบการณ์การท างาขใขรกปแบบต่างๆ 
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อัขจะช่วยให้ลกกจ้างชั่วคราวสามารถเจริญก้าวหข้าตามสายงาขได้อย่าง
เหมาะสม 

4.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขโอกาสใขการพัฒขาความรก้
ความสามารถของตขเองหข่วยงาขควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา 
การอบรม และการพัฒขาการท างาข และอาชีพของลกกจ้างชั่วคราว ใขการ
จัดท าขโยบายหรือแผขงาขต่างๆ ใขการพัฒขาบุคคล การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใขหข่วยงาข ควรค าขึงถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของลกกจ้างชั่วคราว ท้ังขี้เพื่อเป็ขการเสริมสร้าง
แรงจกงใจใขการท างาขให้กับลกกจ้างชั่วคราวและเปิดโอกาสให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวได้มีส่วขร่วมใขการแสดงความคิดเห็ขใขการท างาข 

5.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขสิ่งแวดล้อมท่ีถกกสุขลักษณะ
และปลอดภัยหข่วยงาขควรจัดสภาพแวดล้อมใขการท างาขท่ีป้องกัข
อุบัติเหตุ และไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และท าการตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใขการท างาขว่ามีเพียงพอและมีความเหมาะสมมากข้อย
เพียงใดต่อการท างาข สิ่งเหล่าข้ีหากมีความบกพร่องและผิดมาตรฐาข ท่ี
ก าหขดไว้ควรปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาข เข่ืองจากความปลอดภัยท่ีดีมี
ความปลอดภัยใขการท างาขเป็ขความพอใจอย่างหข่ึง ซ่ึงขับว่าเป็ขหัวใจ
ของการท างาข เราควรให้ความส าคัญ และเมื่อมีความรก้และความเข้าใจ
แล้วข่ัขหมายความว่าตลอดชีวิตของการท างาขจะไม่ประสบอัขตราย 

6. คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขการท างาขร่วมกัขหข่วยงาข
ควรจัดสัขทขาการท่ีหลากหลาย เช่ข การแข่งขัขกีฬาภายใข งาขเลี้ยงปี
ใหม่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและลกกจ้างชั่วคราวได้พบปะพกดคุยกัข และ
ผก้บังคับบัญชาควรมาร่วมงาขด้วยเพื่อเป็ขการสร้างความสัมพัขธ์อัขดีกับ
ลกกจ้างชั่วคราว และท าการส ารวจสภาพจิตใจของลกกจ้างชั่วคราวใขว่ามี

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University194



193 

อุปสรรค หรือมีปัญหาใขการท างาขบ้างหรือไม่ เข่ืองจากบางครั้ ง
ผก้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าท่ีจะบอกกับหัวหข้าตรงๆ ว่ามีปัญหาใขการท างาข
ด้าขใดบ้าง หรือไม่พอใจการตัดสิขใจของหัวหข้าอย่างไรบ้าง 

7.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขความสมดุลระหว่างงาขกับ
ชีวิตส่วขตัวหข่วยงาขควรสร้างความยืดหยุ่ขใขการท างาขให้กับลกกจ้าง
ชั่วคราว เช่ข ไม่ควบคุมเวลาใขการเข้า – ออกงาขอย่างเคร่งครัดเกิขไป 
อขุโลมให้ลกกจ้างชั่วคราวสามารถสลับเวลา ท างาขได้ตามความเหมาะสม 
โดยค าขึงถึงผลงาขเป็ขหลัก หรือการวางแผขงาขให้เป็ขระบบ มีการใช้
เทคโขโลยีสารสขเทศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถกกต้อง ออกแบบขั้ขตอข
การท างาขให้สั้ขลงและง่ายต่อการปฏิบัติงาข รวมถึงปริมาณงาขท่ี
เหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ใขการปฏิบัติงาข ควรให้ลกกจ้างชั่วคราวมีเวลา
ส่วขตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อข และเวลาส าหรับสังคมของ
ลกกจ้างชั่วคราวท่ีเหมาะสม 

8.  คุณภาพชีวิตใขการท างาขด้าขความเกี่ยวข้องและสัมพัขธ์
กับสังคมหข่วยงาขควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท างาขท่ีด าเขิขไปใข
ลักษณะท่ีรับผิดชอบต่อสังคมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดย
ให้ลกกจ้างชั่วคราวมีส่วขร่วมใขการท าประโยชข์ต่อสังคมซ่ึงจะก่อให้เกิด
การเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงาขให้แก่ลกกจ้างชั่วคราว ซ่ึงท าให้ลกกจ้าง
ชั่วคราวรก้สึกภกมิใจที่มีส่วขช่วยสังคม ท าประโยชข์ต่อสังคม และยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของหข่วยงาขด้วย 
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ข้อเสขอแขะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เข่ืองจากคุณภาพชีวิตใขการท างาข เป็ขเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

ทัศขคติของบุคคลมิใช่เป็ขสิ่งท่ีถาวรและสามารถมองเห็ขได้ชัดเจข ซ่ึงมี
การเปลี่ยขแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังข้ัขการวิจัยซ้ าใข
เรื่องข้ีจึงเป็ขสิ่งท่ีข่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกัขพอสมควร ท้ังข้ีเพื่อ
ประโยชข์ต่อการวางแผขการบริหารงาขบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพใขการ
บริหารงาขของหข่วยงาขให้บรรลุเป้าหมาย 

2. การศึกษาวิจัยใขคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมกลโดย
วิธีการอื่ขๆ ขอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่ข การสัมภาษณ์ การสังเกต
แบบมีส่วขร่วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใขการรวบรวมข้อมกลให้สกงขึ้ข 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่ขย ามากยิ่งขึ้ข 

3. อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่ขๆ ท่ีคาดว่าจะสามารถร่วมกัข
พยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างาข ของลกกจ้างชั่วคราวได้มากยิ่งขึ้ข เช่ข 
ทัศขคติ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการท างาข ภาวะผก้ข าขององค์การ 
การบริหารความขัดแย้ง เป็ขต้ข 
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วิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสมาร์ทโฟน โดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
Analyzes the behavior of students  

who have decided to buy a Smart phone  
using graph theory : The Case Study of faculty of 

Business Administration and Accountancy  
Roi Et Rajabhat University 

อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด1 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง น้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิ เคราะห์
พฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมร์ ทโฟน
(Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph)  2) เพื่อวิเคราะห์และจัด
อันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
5 อันดับแรก และ 3) เพื่อหาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness centrality และ Degree centrality การวิจัยในครั้ง
น้ีผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีกราฟก าหนดทิศทาง (Direct graph) เป็นการน า
รูปแบบของกราฟมาใช้ในการจัดการจ านวนของกลุ่มท่ีได้มาเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาค่าความเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายด้วยโปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 

                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด atcharaporn.ju@gmail.com 
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ผลการวิจัยในครั้งน้ี 1) พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน  (Smartphone) คือ เพื่อ ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ 
เพื่อการยอมรับและยกย่องทางสังคม 2) การจัดอันดับสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับ
แรก พบว่า นักศึกษาตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  ยี่ห้อ 
Samsung  มากที่สุด อันดับท่ี 2 คือ i-Phone อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile 
อันดับท่ี 4 คือ  Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ Oppo และ 3) รูปแบบการ
ก าเนิดเครือข่ายการใช้ทฤษฎี Direct graph เพื่อใช้วัดค่าความเป็นจุด
ศูนย์กลาง พบว่าค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก Betweenness 
centrality มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879  ซ่ึง Samsung เป็นสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่ามากท่ีสุด และ ค่า
ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ Degree centrality พบว่า 
ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ 87.0000 ซ่ึง Samsung มีเป็น
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด และเป็นเส้นทางของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีการ
เชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรม สมาร์ทโฟน กราฟมีทิศทาง 
  

Abstract 
The purposes this research 1) To analyze the 

behavior of students that influence the decision to buy the 
smartphone. Using graph theory. 2) To analyze and rank 
smart phone that students use the most current top 5. And 
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3) To find the center of the measurement Betweenness 
Centrality and Degree Centrality. The results of this used 
graph theory direct Garph. Is the graph used in the 
management of the group is to be effective and Analyze 
network data to determine the center of a network with 
Pajek Program. 

The results of this 1) Students are influencing the 
decision to buy a smart phone is to be used to 
communicate the most. For convenience and to social 
recognition and praise. 2) Ranking smart phone that students 
buy most of the current top 5 students that decide to buy 
smart phones, the Samsung brand the most.  IPhone is 
ranked No. 2 ranking is the third i-Mobile ranked No. 4 and 
No. 5 is Nokia's Oppo. And 3) Pattern generator network 
theory Directed Graph. The measure is the center found that 
the epicenter was measured by Betweenness Centrality with 
an average of 0.1879, which is a Samsung smartphone that 
students have to buy the most valuable. The epicenter was 
measured by the Degree Centrality discovered that the 
center is equal to 87.0000 which Samsung has a smartphone 
that students have to buy the most average. The path of 
each student discipline is linked to a decision to purchase. 

 

Keywords: behavior, Smartphone, Direct Graph 
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บทน า 
 ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเพื่อใช้ในวง
การศึกษา ซ่ึงเป็นศาสตร์และองค์ความรู้ส าคัญท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ียิ่งใหญ่ในสังคมแบบเปิด เพราะการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พัฒนามาเพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายบนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในด้าน
ต่างๆ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างมาก เพราะช่วยตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จากการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและการเติบโตของเทคโนโลยีเหล่าน้ีไม่สามารถแยกออกจาก
การได้ และยังช่วยในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ท า ให้มนุษย์สามารถรับรู้ ข่ าวสารได้มากขึ้น เร็ วขึ้ น  สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและ
การสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) 

ด้วยเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน  (Smartphone)  ท่ีมี
ประโยชน์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่าง
รวดเร็วในทุกพื้นท่ี ท าให้การส่ือสารผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ท าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วอีกท้ัง ยังมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ท าให้สมาร์ทโฟน  
(Smartphone) กลายเป็นอีกหน่ึงปัจจัยในชีวิตประจ าวันของคนไทย
และยังมีราคาท่ีหลากหลายท าให้สามารถผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้
ง่ายขึ้นอีกท้ังการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารขนาดใหญ่ หรือหาข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้
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ผู้บริโภคเกิดความเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดความต้องการท่ีจะ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ
นักศึกษา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นข้อมูลน ามาท าการวิเคราะห์เป็น
นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จ านวน 500 คน คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการโรงแรม โดยในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีกราฟ 
(Graph) เป็นการน าเสนอรูปแบบของการจัดกลุ่มกราฟท่ีเซตจุดยอด  
ในการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการกราฟท่ีก าหนดทิศทาง (Direct graph)
เป็นการน ารูปแบบของกราฟมาใช้ในการจัดการจ านวนของกลุ่มท่ี
ได้มาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาค่า
ความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายด้วยโปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟ (graph) 
 2. เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ท่ีนักศึกษาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก 
 3 .  เ พื่ อ ห า ค่ า ค ว า ม เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง โ ด ย วั ด ค่ า 
Betweenness centrality และ Degree centrality 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 500 คน ใช้
วิธีการเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  2559 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ปัจจัยพื้นฐานนักศึกษา 
 เพศ 
 อายุ 
 สาขาวิชา 
 ชั้นปี 
 รายได้ต่อเดือน 
 

การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
(Smartphone) 

โปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสมาร์ทโฟน 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1 .  ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) มีพื้ นฐานมาจาก
คณิตศาสตร์ในการศึกษาเครือข่ายทางสังคม จุด (Point) หรือเรียกว่า
โหนด (Node) และเส้น (Line) ท่ีปรากฏในกราฟถูกใช้เป็นตัวแทนของ
ผู้แสดง (Actors) และความผูกพัน (Ties) ในการวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมตามล าดับเส้นกราฟท่ีมีหัวลูกศรท้ังทางเดียวและสองทาง ถูก
ใช้เป็นตัวแทนระดับ (Degree) ของปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่าง
ตัวแสดง (Actors) ในเครือข่ายซ่ึงมีบทนิยามของทฤษฎีกราฟคือ บท
นิยาม กราฟ G ประกอบด้วยเขตจ ากัด 2 เซต คือ 

1. เซตไม่เป็นเซตว่างของจุดยอด (Vertex) แทนด้วย
สัญลักษณ์ V(G) 

2. เซตของเส้นเชื่อม (Edge) ท่ีเชื่อมระหว่างจุดยอด 
แทนด้วยสัญลักษณ์ E(G) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของกราฟ 
          ท่ีมา: (อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ และคณะ, 2553)  
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 จากรูปภาพท่ี 2 ท่ีก าหนดให้ จะได้  G = (V,E) ,  V(G) = 
{A,B,C,D} , E(G) = {e1,e2,e3,e4}  โดย G คือ กราฟ V(G) คือ จุดยอด
หรือโหนดในกราฟน้ันๆ E(G) คือ เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดหรือโหนด
ในกราฟน้ันๆ  
 จากทฤษฎี ก ร าฟ สามารถจ าแนกรู ปแบบการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในเครือขายทางสังคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. กราฟแบบมีทิศทาง (Directed graph) คือกราฟแสดง
ความสมพันธ์เครือข่ายทางสังคมท่ีมีโหนดน้ันๆ ไปยังอีกโหนดโดยเป็น
ความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว สามารถค านวณเส้นความสัมพันธ์ของ
กราฟได้ดังสมการ ดังแสดงตัวอย่างในสมการท่ี 1  
 

|E| = ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑑𝑑) = ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − (𝑑𝑑)e∈Ee∈E    (1)
   

จากสมการท่ี  (1) ก าหนดให้ |E| เท่ากับจ านวนเส้นทางท่ีมี
การ เชื่ อมไปยั ง  deg(e) ซ่ึ ง เป็นจุดยอดในกราฟ ( Graph) ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียว มี E(G) เป็นเส้นเชื่อมโยง 
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ภาพท่ี 3 กราฟก าหนดทิศทาง (Direct graph) 
          ท่ีมา: (อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ และ, 2553)  
 
 ในส่วนของวิธีการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ท าการวัดค่าของความ
เป็นศูนย์กลาง (Centrality) ท่ีจะท าการค้นหาว่าใครหรือศูนย์รวมของ
กิจกรรมท่ีว่ าส า คัญจะวางตัวอยู่ ในต าแหน่งอย่างมี นัยยะเชิง
ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย โดยจะท าการวัดค่าความเป็นศูนย์กลางได้แก่  

1.  ความเป็นจุด ศูนย์กลางโดยวัดจากการ ค่ันกลาง 
(Betweenness centrality) เป็นการค้นหาว่าสมาชิกใดบ้าง ท่ี มี
ต าแหน่งเป็นสะพาน (Bridges) เชื่อมต่อกลุ่มต่างๆท่ีห่างกันให้เข้าหา
กัน ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระกว่างสมาชิกอื่ นๆ 
ดังแสดงตัวอย่างในสมการท่ี 2 
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𝑏𝑏(𝑗𝑗) = ∑ 𝑔𝑔𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑔𝑔𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑘𝑘    (2) 
 

  จากสมการท่ี  (2) ก าหนดให้ dij เป็นจ านวน
เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดจากโหนด j ไปยังโหนด k (j,k ≠ i) และ gjik ซ่ึงเป็น
เส้นทางที่ส้ันท่ีสุดจากโหนด j ไปยังโหนด k ท่ีต้องผ่านโหนด i 
  2. ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ 
(Degree centrality) เป็นการ ค้นหาว่ าสมาชิก ใดบ้ าง ท่ี เป็นจุด
ศูนย์กลางของการเชื่อมโยง (Hub) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอิทธิพลสูงสุดใน
เครือข่าย วัดได้จากจ านวนเส้นเชื่อมโยงท่ีโยงมาจากสมาชิกใน
เครือข่ายไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่ม  ดังแสดงตัวอย่าง
ในสมการท่ี 3 

 
d(i) = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗j    (3) 

 
 จากสมการท่ี (3) ก าหนดให้  d(i) = 1 ถ้ามีการ

เชื่อมต่อระหว่างโหนดและ d(i) = 0 ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 
โปรแกรมปาเจคส์ (Pajek)  

ปาเจคส์ (Pajek) เป็นโปรแกรมใช้เพื่อวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคม SNA : Social network analysis) ในการแสดงภาพการ
เช่ือมต่อของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Large network) ท่ีมีหลายพันส่วน
หรือแม้กระท่ังนับล้านจุด ในกลุ่มต่างๆ ในเครือข่าย เพื่ออธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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สมาชิกของเครือข่ายซ่ึงมีการน าเสนอเครือข่ายท่ีสามารถน าเข้าได้
อย่างง่ายในการท า Social action จากความหลากหลายของรูปแบบ
ท่ีนิยมน่ันก็คือกราฟ (Graph)  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีกราฟ โดยใช้กราฟท่ีมี
ทิศทาง (Direct graph) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษา
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอรูปแบบของการจัดกลุ่มพฤติกรรมของนักศึกษา และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีด าเนินการวิจัย ได้มีขั้นตอนการด าเนินงาน โดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
  1. ขั้นการวางแผนงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วางแผน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา จ านวน 500 คน ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 
สาขาวิชา (ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 2558 ของคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  2. ขั้นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม จากการสังเกตการณ์ จากการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ สาขาวิชา 
ชั้นปีการศึกษา รายได้ เป็นต้น 
  3. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีจากการ
ตอบแบบสอบถาม จากการสังเกตการณ์ จากการสัมภาษณ์ และการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก ในแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ 
สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา รายได้ และน ามาจัดท าเป็น Network data 
file เพื่ อค านวณหาค่าความเป็นจุด ศูนย์กลาง ได้แก่  Degree 
centrality และ Betweenness centrality ด้วยโปรแกรมปาเจคส์ 
(Pajek) 
  4. ขั้นสรุปผลข้อมูล  ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มาน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย ท่ีมีผลลัพธ์ในลักษณ์ของ
กราฟ (Graph)  

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้ วิจัยได้น าผลของข้อมูลมาวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน 
( Smartphone) โ ด ย ใ ช้ ท ฤ ษฎี  Direct graph ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุถึงพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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ภาพท่ี 4 เครือข่ายของวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟท่ีมี
ทิศทาง (Direct Graph) 
 

จากภาพท่ี 4 พบว่าจุดในกราฟ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เซต โดย
เซต A คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมท่ีแทนโหนดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
จ านวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการบัญชี (ACC), สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCOM), สาขาวิชาการจัดการ (GTM), สาขาวิชา
การตลาด (MKT), สาขาวิชาการโรงแรม (HTM) และสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (TRM) โดยเชต B คือสัญลักษณ์วงกลมท่ีแทนโหนด
พฤติกรรมท่ีตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของนักศึกษา ซ่ึง
จุดในกราฟเชื่อมต่อทุกจุดยอดของ เซต A และ เซต B นักศึกษามี
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือ 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และ 
เพื่อการยอมรับและยกย่องทางสังคม 
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2. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร จั ด อั น ดั บ ส ม า ร์ ท โ ฟ น 

(Smartphone) ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับ
แรก 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone)  
ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก 

 
   จากภาพท่ี 5 พบว่าจุดในกราฟ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เซต 

โดยเซต A คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมท่ีแทนโหนดของนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา จ านวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการบัญชี (ACC), 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCOM), สาขาวิชาการจัดการ (GTM), 
สาขาวิชาการตลาด (MKT), สาขาวิชาการโรงแรม (HTM) และ
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (TRM) โดยเชต B คือสัญลักษณ์วงกลมท่ีแทน
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โหนดยี่ห้อโทรศัพท์ท่ีนักศึกษาตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 
อั น ดั บ แ ร ก  พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ส ม า ร์ ท โ ฟ น 
(Smartphone)ยี่ห้อ Samsung  มากท่ีสุด อันดับท่ี 2 คือ i-Phone 
อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile อันดับท่ี 4 คือ  Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ 
Oppo 

3. ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness centrality และวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดย
วัดจากระดับ (Degree centrality) ดังตารางท่ี 1 และ 2  

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness Centrality 

Rank Vetex Value Name ID 
1 389 0.1879 Samsung 
2 325 0.1726 I-Phone 
3 257 0.1687 i-Mobile 
4 298 0.1581 Nokia 
5 248 0.1223 Oppo 

 
 จากตารางที่ 1 ซ่ึงมีการจัดอันดับ (Rank) และจ านวน
ของจุดยอด (Vertex) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลาง
โ ด ย วั ด ค่ า  Betweenness centrality พ บ ว่ า  ส ม า ร์ ท โ ฟ น 
(Smartphone) ยี่ห้อ Samsung มีความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก
ค่า Betweenness centrality มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879 ซ่ึงเป็น
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สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ 
Degree Centrality 

Rank Vertex Value Name ID 
1 389 87.0000 Samsung 
2 325 83.0000 I-Phone 
3 257 77.0000 i-Mobile 
4 298 71.0000 Nokia 
5 248 63.0000 Oppo 

 
จากตารางท่ี 2 ซ่ึงมีการจัดอันดับ (Rank) และจ านวนของ

จุดยอด (Vertex) ผลการวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก
ระดับ (Degree centrality) พบว่า สมาร์ทโฟน (Smartphone) ยี่ห้อ 
Samsung มีความเป็นจุด ศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ  Degree 
centrality มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  87 . 0 000  ซ่ึ ง เ ป็ นสมา ร์ ท โฟน
(Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

 
สรุปการวิจัย  

จากการผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น้ัน สามารถ
สรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 1) พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการ
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ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือ เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และ เพื่อการยอมรับและยก
ย่องทางสังคม 2)การจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษา
ท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก พบว่า นักศึกษา
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ยี่ห้อ Samsung  มากท่ีสุด 
อันดับท่ี 2 คือ i-Phone อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile อันดับท่ี 4 คือ  
Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ Oppo และ 3) รูปแบบการก าเนิดเครือข่าย
การใช้ทฤษฎี Direct Graph และการวัดค่าความเป็นจุดศูนย์กลาง 
ผลการ วิจั ยพบว่ า  1 .  ค่าความเป็นจุด ศูนย์กลาง โดยวัดจาก 
Betweenness Centrality มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879 ซ่ึงเป็นสมาร์ท
โฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด และ 2. ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ (Degree 
centrality) พบว่า 87.0000 ซ่ึงเป็นสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ี
นักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และเป็นเส้นทางของ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีการเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจและมี
สมาชิ ก เ ค รื อ ข่ า ยกา ร เชื่ อ ม โ ย กา รตั ดสิ น ใ จ ซ้ื อสมา ร์ ท โฟน 
(Smartphone) มากที่สุด 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องน้ี มีข้อค้นพบท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อในการให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาและสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
เรื่องการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาและสามารถน ามา
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อภิปราย โดยใช้หลักตรรกวิทยา พร้อมท้ังน าทฤษฎี แนวคิด และ
ผลงานวิจัยมาประกอบด้วย ซ่ึงมีดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีนักศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และเพื่อการยอมรับและยกย่องทาง
สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2553) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคน้ัน ส่วนใหญ่แล้ว
เลือกซ้ือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ 
กลุ่มประชากรท่ีซ้ือมาเพื่อใช้เล่นอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 15.2 
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มท่ีซ้ือมาเพื่อการยอมรับและต้องการการยก
ย่องทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมการในเข้าใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์เฟชบุ๊ก 
(Facebook) มากที่สุด 2) การจัดอันดับสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาใช้มากท่ีสุดในปัจจุบัน 3 อันดับ
แรก พบว่า นักศึกษาใช้สังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก (Facebook)  มากที่สุด 
อันดับท่ี 2 คือ Line และอันดับท่ี 3 คือ Google และ 3) รูปแบบการ
ก าเนิดเครือข่ายการใช้ทฤษฎี Bipartite graph และการวัดค่าความ
เป็นจุดศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดย
วัดจาก Betweenness centrality มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.1989 เฟชบุ๊ก 
(Facebook) มีต าแหน่งเป็นสะพาน (Bridges) เชื่อมต่อกลุ่มต่างๆ ท่ี
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อยู่ห่างกันให้เข้าหากันท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อ และ 2. ค่า
ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) พบว่า 
เว็บไซต์เฟชบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 76.0000 เว็บไซต์      
เฟชบุ๊ก (Facebook) เป็นศูนย์กลางของจ านวนการเชื่อมโยง โดยมี
สมาชิกเครือข่ายการเชื่อมโยงมากที่สุด  

 

กิตติกรรมประกาศ  
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะ
ได้รับความสนับสนุนจากอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดี และ
คณาจารย์ทุกท่านในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสน้ี 
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รูปแบบการเขียนบทความเพ่ือลงพิมพ์ 
ในวารสารการจัดการและการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ข้อก ำหนดกำรจัดเตรียมบทควำมให้อยู่ในรูปแบบของบทควำมวิจัย 

(Research Article) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 

 1.1 ชื่อบทความ (Title) บทควำมภำษำอังกฤษและภำษำไทยใช้
ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 18 ตัวหนำ จัดกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ พิมพ์
ชื่อภำษำไทยก่อนชื่อภำษำอังกฤษ 
 1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้อยู่ถัดจำกชื่อเรื่อง จัดชิดขวำ ใช้ตัวอักษร 
TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวหนำ ระบุผู้เขียนทุกคนเฉพำะชื่อ นำมสกุล  
ใช้ตัวเลขอำรบิกตัวเล็กก ำกับเหนือตัวอักษรสุดท้ำยของนำมสกุลทุกคน 
เรียงล ำดับตัวเลข หน้ำชื่อผู้เขียนคนสุดท้ำยให้ระบุค ำว่ำ “และ” 
 1.3 ต าแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียน ระบุไว้ที่เชิงอรรถ (Footnote) จัดชิด
ซ้ำย ระบุข้อมูลผู้เขียนทุกคน ตัวอย่ำง 

1 นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำร คณะบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
abc@yahoo.com 

2 รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  คณะ
บริหำรธุ รกิ จและกำร จัดกำร  มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ อุบลรำชธ ำนี  
xyz@yahoo.com 

 

 1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำวไม่
ควรเกินอย่ำงละ 10-15 บรรทัด หรือ 150-200 ค ำ ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้ำ และ
ไม่มีหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกต ิ
 1.5 ค าส าคัญ (Keywords) ค ำส ำคัญไม่ควรเกิน 5 ค ำ ไม่ต้องมีค ำว่ำ 
“และ (and)” หน้ำค ำสุดท้ำย ค ำส ำคญัภำษำไทยไม่ต้องมีเครื่องหมำยใดๆ คั่น
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ระหว่ำงค ำ เขียนค ำส ำคัญภำษำไทยต่อจำกบทคัดย่อภำษำไทย ส่วนค ำส ำคัญ
ภำษำอังกฤษให้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค (Comma) คั่นระหว่ำงค ำ และเขียนค ำ
ส ำคัญภำษำอังกฤษต่อจำกบทคัดย่อภำษำอังกฤษ ใช้ตั ว อักษร TH  
SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกต ิตัวอย่ำง 

ค าส าคัญ: กำรจัดกำร แผนพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำสังคม 
Keywords: Management, Community plan, Social Development 

2. เนื้อเรื่อง  ใช้ตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนำด 16 ตัวปกติ ประกอบด้วย 
 2.1 บทน า (Introduction) ครอบคลุมควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ
กำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทน ำควรเขียน
รูปแบบเรียงควำมให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 2.2 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) คือ ข้อควำมที่ผู้ วิจัย
ก ำหนดว่ำต้องกำรค้นหำข้อเท็จจริงใดบ้ำง 
 2.3 ขอบเขตการวิจัย (Research Scopes) คือ กำรก ำหนดขอบเขต
ของประชำกร ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย และขอบเขตของช่วงเวลำอย่ำงชัดเจน 
 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) คือ กำร
สรุปกรอบควำมคิดในกำรวิจัยทำงทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่ำงชัดเจน 
 2.5 ข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis) คือ 
ข้อควำมที่ก ำหนดขึ้นตำมควำมคิดที่คำดหวังว่ำผลกำรวิจัยจะเป็นไปใน
ลักษณะใด 
 2.6 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบด้วยประชำกร 
กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
วิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 2 . 7  ผลก า ร วิ จั ย  (Research Results) คื อ  ข้ อ มู ล ที่ ต อบ ต ำ ม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 2.8 สรุปการวิจัย (Research Conclusions) ประกอบด้วย สรุป 
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 2.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement) ระบุแหล่งทุน 
หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในกำรท ำวิจัยให้ประสบควำมส ำเร็จ  

 
 

 2.10 ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อรูปภำพหลังแสดงรูปภำพ จัด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง 

 

 
 
ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
            ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12) 
 

 2.11 ตาราง  (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย 
และในกำรพิมพ์ตำรำงก ำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ 
ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร 

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก 
ลำว สำละวัน ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง 

ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ 
กัมพูชำ พระวิหำร ป่ำสงวนพระวิหำร 

 
 2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดส ำหรับ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ 
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  2.12.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบโดยให้วงเล็บชื่อผู้แต่ง 
(ส ำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลที่
เป็นผู้จัดท ำเอกสำร และปีพิมพ์ของเอกสำรที่อ้ำงอิงน ำหน้ำหรือต่อท้ำย
ข้อควำมที่อ้ำงดังตัวอย่ำง 

2.12.2 การอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้รูปแบบของ APA ดังตัวอย่ำง 
2.12.2.1 อ้ำงหนังสือ 

 
 

2.12.2.2  อ้ำงบทควำมในวำรสำร 

 

ตัวอย่ำง 
กำรศึกษำนอกโรงเรียน, กรม.  (2535).  สมเด็จครูแห่งปวงชน.  

กรุงเทพฯ: ฝ่ำยพัฒนำสื่อและนวัตกรรม กองพัฒนำ
กำรศึกษำนอกโรงเรียน กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน. 

มำนพ  วรำภักดิ์.  (2536).  หลักภาษาโคบอล.  พิมพ์ครั้งที่ 3. 
กรุงเทพฯ:  คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

วิตติกำ  ทำงชั้น.  (2550).  กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ. วิทยำนิพนธ์ศิลปะศำสตร์
มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยนเรศวร. 

 

ตัวอย่ำง 
วรำวุธ  ผลำนันต์, และคณะ. “กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น

เรื่องกำรทอผ้ำไหมกำบบัว”, สารมนุษยศาสตร์. 4, 1 
(มกรำคม-มิถุนำยน 2551): 1-13. 

ตัวอย่ำง 
 เจตนำ  นำควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2535: 153) กล่ำวว่ำ.............  

หรือ............. (เจตนำ  นำควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, 2535: 153) 
 Miller (1993: 299-301) กล่ำววำ่................ หรือ............. (Miller, 1993: 299-301) 
 จำกรำยงำนของ WHO (1999: 24-26) …..หรือ ............ (WHO, 1999: 24-26) 
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2.12.2.3อ้ำงสำรสนเทศออนไลน์ 

 
 
3. ภาษา สำมำรถเลือกใช้บทควำมภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ 
4. การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไข  
 4.1 ส่งต้นฉบับที่ 1 ชุด ทำง e – mail ไปยังผู้ช่วยกองบรรณำธิกำร
วำรสำรกำรจัดกำรและกำรพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  โดยมี
หนังสือน ำส่งพร้อมต้นฉบับและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ส่งที่สำมำรถ
ติดต่อกลับได ้ (สำมำรถ Download เอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba. 
ubru.ac.th/JournalBBA) 
 

 
  
 4.2 เมื่อบรรณำธิกำรได้รับต้นฉบับแล้ว จะน ำมำพิจำรณำแล้วแจ้งตอบ
กลับให้ผู้นิพนธ์ทรำบผลว่ำจะต้องแก้ไขเบื้องต้นหรือไม่ ถ้ำไม่ต้องแก้ไข
เบื้องต้นจะน ำส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำน 
 
 

ตัวอย่ำง  
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย.  (2543).  เศรษฐกิจพอเพียง.  

(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎำคม 2545.  จำก 
http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา  เกษตรเอ่ียม  
หรือ อาจารย์ขนิษฐา  คนกล้า 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ถนนแจ้งสนิท  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท์ 045-352 000 ต่อ 1309  
โทรสาร 045-355 250  
โทรศัพท์ 081-431-5855 E–mail nam35@hotmail.com 

โทรศัพท์ 083-128-3414 E–mail khanistha.k@ubru.ac.th 
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 4.3 บทควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำตีพิมพ์จะได้รับกำรตรวจสอบทำง
วิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชำญในสำขำที่บทควำมเกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับ
ค ำแนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณำธิกำรจะส่งข้อคิดเห็น พร้อมทั้ง
ต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับมำใหม่ 
 4.4 เมื่อบทควำมของผู้นิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรเรียบร้อยแล้ว 
กองบรรณำธิกำรจะจัดส่งวำรสำรให้ผู้นิพนธ์ จ ำนวน 2 เล่ม 
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