


(ก) 

การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ 2560 
19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

เจ้าของ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

บรรณาธิการ 
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช 

 

กองบรรณาธิการ 
ผศ.หทัยรตัน์ ควรรู้ด ี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

ผศ.เอกรตัน์ เอกศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  

ผศ.ดร.กนกอร บุญม ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  

ดร.สมุาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี 

ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี 

ดร.ภาดล อามาตย ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

อ.ดร.ภัทธิมา พรหมราษฎร ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 

Prof. Dr. Ghazali Musa Faculty of Business & Accountancy, University of Malaya, 

Malaysia  

Mr. Outhay Sidachanh Soudvilay College, Laos PDR  

Dr. Dian Agustia Universitas Airlangga, Indonesia  

Dr. Sothan Yoeung University of South-East Asia, Cambodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์โดย 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เลขท่ี 2 ถนนราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  

โทรศัพท์ 045 352 000 ต่อ 1300 www.bba.ubru.ac.th 



(ข) 

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 
 

1.  รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.  รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยชัยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3.  รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.  รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

5.  รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

6.  รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

7.  รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

8.  ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

9.  ผศ.ดร.กาญจนา จินดานิล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

10.  ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

11.  ผศ.ดร.ชมนาด มันสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

12.  ผศ.ดร.ชลลดา พึงรําพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

13.  ผศ.ดร.นุสรา เกิดประทุม มหาวิทยาลัยเกริก 

14.  ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

15.  ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

16.  ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17.  ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

18.  ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

19.  ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจรญิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

20.  ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21.  ผศ.ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

22.  ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

23.  ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

24.  ผศ.ดร.โสภาพร กล่ําสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

25.  ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

26.  ผศ.ดร.อําไพ ยงกุลวณิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

27.  ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

28.  ผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

29.  ผศ.ปณิธาน เมฆกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

30.  ผศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

31.  อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

32.  อ.ดร.จารวี ชยสมบัต ิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

33.  อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 



(ค) 

34.  อ.ดร.ธวมินทร์ เครือโสม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

35.  อ.ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

36.  อ.ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

37.  อ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

38.  อ.ดร.ปิยะนุช วรบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

39.  อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

40.  อ.ดร.มงคล เอกพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

41.  อ.ดร.ยุทธกร ฤทธ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

42.  อ.ดร.รัชดา ภักดียิ่ง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

43.  อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

44.  อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

45.  อ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

46.  อ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

47.  อ.ดร.สุกัญญา พยุงศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

48.  อ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

49.  อ.ดร.อโณทัย หาระสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

50.  อ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

51.  อ.ดร.รชฏ ชําบุญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

52.  ผศ.ดร.ธนายุ ภูว่ิทยาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

53.  ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

54.  อ.ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

55.  อ.ดร.ภัทรี ฟรีสตัด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560 
“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” 

 

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

10. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

11. Airlangga University, Indonesia  

12. Faculty of Business and Accountancy, University of Malaya, Malaysia 

13. Soudvilay College, Laos PDR  

14. University of South-East Asia, Cambodia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(จ) 

สารจากคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ดิฉันในนามคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏอุบลราชธานี รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้จัดงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ“วิจัยเพ่ือ

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาชาติ  ส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา 

และผู้สนใจท้ังชาวไทยและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ี

หลากหลาย นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์               

ดร. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ มาแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมท้ัง 14 สถาบันซ่ึงประกอบด้วย               

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์  Faculty of Business & Accountancy, University of Malaya, Malaysia, Soudvilay 

College, Laos PDR, Universitas Airlangga, Indonesia แล ะ  University of South-East Asia, 

Cambodia  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้จะเป็น                

อีกก้าวหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจน

ผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถนํา

องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคม

และประเทศชาติในอนาคต สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ เ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้มีส่วนร่วมทําให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้

สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

  

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี) 

19 ธันวาคม 2560 



(ฉ) 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ 2560  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 :  
“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ”  

19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
Business Administration National & International Conference 2017  

1st International Conference :  
“Research for Business Innovation and Advancement”  

19th December 2017 Ubon Ratchathani Rajabhat University 
 

วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ประตูหน้าหอประชุมไพรพะยอม 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม  

กล่าวรายงาน โดย ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี 

   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มอบของท่ีระลึกให้กับเจ้าภาพร่วมและถ่ายภาพร่วมกัน 

09.30 – 10.30 น. Keynote Speech on 

“The Impact of Innovation on Global Economic Growth”  

Prof.Dr.Kriengsak Chareonwongsak 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมไพรพะยอม  

10.45 – 11.45 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  

“การพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย”  

ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น.  นําเสนอผลงานแบบบรรยายแยกตามห้องย่อย 

 ห้องย่อยระดับชาติห้องท่ี 1 ห้อง 8201 ตึก 8  

 ห้องย่อยระดับชาติห้องท่ี 2 ห้อง 8301 ตึก 8 

 ห้องย่อยระดับชาติห้องท่ี 3 ห้อง 8304 ตึก 8 

 ห้องย่อยระดับนานาชาติห้องท่ี 1 ห้อง 15-307 ตึก 15 

 ห้องย่อยระดับนานาชาติห้องท่ี 2 ห้อง 15-308 ตึก 15 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม 

15.30 – 16.30 น. มอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมและพิธีปิด  

 



(ช) 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย  
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5  

“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ”  
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

กลุ่มย่อยท่ี 1 : ห้อง 8201 ตึก 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

ผู้ดําเนินรายการ : รศ.ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ และ ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ 

 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 -

13.15 น. 

รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เสมอ สร้อยคํา, มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 

13.15 -

13.30 น. 

 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมสี่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

ชุติมันต ์สะสอง, ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแมฮ่่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

บุญฑวรรณ วิงวอน, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สัญญา สะสอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

13.30 -

13.45 น. 

 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 4 

ดรุณ ีเวียงชัย, นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง

เทพ 

สุวพร เซ็มเฮง, อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ปัญญา แก้วกียูร, อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

13.45 -

14.00 น. 

การบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 

ถิ ถุย ยุง เหงียน, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มาลณิี ศรไีมตร,ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

14.00 -

14.15 น. 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปาจรีย์ภรณ ์ไหว้พรหม, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

พิมุกต ์สมชอบ, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 



(ซ) 

เวลา ชื่อบทความ 
14.15 -

14.30 น. 

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจาํเป็นสําหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand 4.0 

อัครพล ปกป้อง, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

อัญญาณี อดทน, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

14.30 -

14.45 น. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Generation Z ในศตวรรษท่ี 21 

ศุภกัญญา เกษมสุข, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

พชรพล ผาลีพัฒน์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

14.45 -

15.00 น. 

การสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อดุลยเดช ตันแก้ว, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

โญชิตานันท์ เข็มพันธ์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15.00 -

15.15 น. 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

โชติกา  โพธิวรรณา, นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฌ) 

กลุ่มย่อยท่ี 2 : ห้อง 8301 ตึก 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

ผู้ดําเนินรายการ : รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และ ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ 

 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 -

13.15 น. 

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการวิจยัเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา ACC471 

ระเบียบวิธีวิจยัทางบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 

น่ิมนวล วิเศษสรรพ์, มหาวิทยาลยัรังสิต 

วัฒนา ศรีถาวร, มหาวิทยาลัยรังสติ 

13.15 -

13.30 น. 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

พัชราภรณ ์เมธีการย,์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ่

กัลยา ใจรักษ์, อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ่

13.30 -

13.45 น. 

 

ภาพลักษณ์ของเมืองไทย ณ ปัจจุบัน 

วัชโรบล ยืนสุข, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาริกาญจน์ วิชาเดช, มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

13.45 -

14.00 น. 

 

 

 

กลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

พิมุกต ์สมชอบ, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

เพ็ญศิริ โชติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (อาจารย์พิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

14.00 -

14.15 น. 

 

 

การซ้ือสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

อดุลยเดช ตันแก้ว, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อําไพ ยงกุลวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อุบลวรรณ ด่านณรงค์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

14.15 -

14.30 น. 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บรโิภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

นิภา ชุญหภิญโญกุล, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะบรหิารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ดลฤดี จันทร์แก้ว, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

14.30 -

14.45 น. 

 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณภา กองทรัพย์, นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  

ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 



(ญ) 

เวลา ชื่อบทความ 
14.45 -

15.00 น. 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน

การเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักดิ ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สุขสวรรค์ สีนุสิทธ์, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

นลินี  ทองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
15.00 -

15.15 น. 

ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือแนะนําโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่งศร ีลี้หิรัญญพงศ์, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ไมตรี ริมทอง, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

เกรียงศักดิ์ รักภักด,ี อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ปราโมชย์ นามวงศ์, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ขนิษฐา คนกล้า, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฎ) 

กลุ่มย่อยท่ี 3 : ห้อง 8304 ตึก 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

ผู้ดําเนินรายการ : ผศ.ดร.กนกอร บุญมี และ ผศ.ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร ์

 
เวลา ชื่อบทความ 

13.00 -

13.15 น. 

 

การเปรยีบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ Non Big 4 กับคุณภาพกําไร ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

จาร ีภาสะดา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

จินตนา เพ็งพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

สุนิสา เปาะมะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

อริศรา ทิพย์ยอและ๊, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ฉัตรรัชฏา แก้วมงคล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

กาญจนา สวาภักดิ,์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ธนวรรณ ศุขวัฒนา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตจัิงหวัดสกลนคร 

ธีรพัฒน์ บุนนาคสีชัย, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ปิยาภิศักดิต์ิโก เจียรสุคนธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

สกลนคร 

กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

กันยารัตน์ ดาษจันทึก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

พิชชานันท์ ภาโสภะ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

13.15 -

13.30 น. 

 

ความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การจัดการกําไรท่ีมีต่อมลูค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ดลญา เบญจศาสตร,์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ภูริษา ซาเจริญ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ปวริศา พลวงศ์สกุล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตจัิงหวัดสกลนคร 

ปิยาภิศักดิต์ิโก เจียรสุคนธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

สกลนคร 

ธิบดี สกุลวิชญธาดา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

เบญจวรรณ ศุภัทรพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

13.30 -

13.45 น. 

การตัดสินใจผลิต เก็บรักษา และจําหน่ายข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จินตนีย ์รู้ซื่อ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

13.45 -

14.00 น. 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตดัสนิใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของ

แรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รัชนี ปรีชา, มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ปานแก้วตา ลัคนาวานิช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์



(ฏ) 

เวลา ชื่อบทความ 
14.00 -

14.15 น. 

การเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 

บัวจันทร์ อินธิโส, อาจารย์ ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันครพนม 

ปิยาภิศักดิต์ิโก  เจียรสคุนธ์, อาจารย์ ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันครพนม  

ณัฐกฤตา ศรเีมือง, อาจารย์ ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันครพนม 

14.15 -

14.30 น. 

การปรับตัวของธุรกิจเกษตรในพ้ืนท่ีดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านหน้าถํ้า ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจน

ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ณัฏฐนิช ลั่นซ้าย, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

จินตนีย์ รู้ซื่อ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

14.30 -

14.45 น. 

การศึกษาสภาพแวดล้อม และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้นวัตกรรมในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ยุค Thailand 4.0 

วิลาวัลย ์อ่อนวงษ์เปรม, มหาวิทยาลัยสยาม 

14.45 -

15.00 น. 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 

บุญฑวรรณ วิงวอน, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

อาชวิน ใจแก้ว, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

อัจฉรา เมฆสุวรรณ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

ปิยนุช คําเงิน, เทศบาลตาํบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

15.00 -

15.15 น. 

แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง 

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  

บุญฑวรรณ วิงวอน, ประธานหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  

ษรัญพัชท์ แพงแซง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เทศบาลตําบลเวียงใต้ อําเภองาว 

15.15 -

15.30 น. 

ปัญญาประดิษฐ์กับนักบัญชีดิจิทัล 

เปรมารัช วิลาลยั, วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์, คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 

ยงยศ คงธนารัตน์, วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

เพ็ญนภา อุณหศิริกุล, วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ธารารัตน์  หน่ายทุกข์, วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

15.30 -

15.45 น. 

ตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 

สรัญญา มติรงําเมือง, นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บุญฑวรรณ วิงวอน, หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 



(ฐ) 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5  

“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ”  
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ชื่อบทความ 
การจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี 

ดนัย ศิริบุร,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เอกภาพ สาล,ี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

อนุชา พันธ์พิมพ์, มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

ฤทธินันท์ มาระตัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

ศิโรรตัน์  พลไชย, อาจารย์ ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

นภาภรณ ์ ทาระทา, นักศึกษาปรญิญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สาธิตา  พุ่มจันทร์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสีย่งการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

เกรียงศักดิ์ รักภักด,ี อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ขณิษฐา คนกล้า, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุร ี

สายรุ้ง ตุ่มม่วง, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

การเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย 

สันต ิป่าหวาย, นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

อนันต์ ธรรมชาลยั, อาจารย์ ดร. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

สภาพปัญหาและความต้องการการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ชลลดา  พึงรําพรรณ, มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

พัชรี ฉลาดธัญกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

รัตติกร จิตรไกรสร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



(ฑ) 

ชื่อบทความ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมตัิของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

สิรวิชญ ์ป่ินคํา, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด             

เกศรินทร ์ แซงสว่าง, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หน่ึงฤทัย  ประเสริฐสังข์, นักศึกษาปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เปรมชัย ทองพุ่ม, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บรโิภคในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

สิรวิชญ ์ป่ินคํา, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มินตรา  จันทะล่าม, นักศึกษาปรญิญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

สุภาวด ี สมดา, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เกษศิรินทร์ ภญิญาคง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการประเมินทางการศึกษา โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ของ

นักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

ฬิฏา สมบูรณ์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

การสื่อสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา กู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 

สิรวิชญ ์ป่ินคํา, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

เกรียงไกร กันแก้ว, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด  

รุ่งธิวา บัวเย็น, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

สุวินันท์ ไชยพิมพา, นักศึกษาปรญิญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ บริษัทไปรษณียไ์ทย (จํากัด) ของประชาชน

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

เกรียงไกร กันแก้ว, อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด              

สิรวิชญ์ ป่ินคํา, อาจารย ์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                  

ณัฐวุฒิ โทมุลตร,ี นักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

พลอยชมพู จันทวี, นักศึกษาปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 



(ฒ) 

ชื่อบทความ 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด 

สิรวิชญ ์ป่ินคํา, อาจารยส์าขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ดวงดาว ภูครองจิตร, อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

วัชรพงษ์ เรืองวรบูรณ,์ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กาญจนา พรเจริญ, นักศึกษาปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ยุพดี อย่างสุข, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด                   

นรพล กองอุดม, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด                 

ก้องภพ ใจหาญ, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริการวิชาการ หลักสตูรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์  คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ดวงดาว ภูครองจิตร, อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

สิรวิชญ์ ป่ินคํา, อาจารยส์าขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                 

ศศิประภา อาจอํานวย, นักศึกษาปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                         

ธิดารัตน์ ศรสัมฤทธ์ิ, นักศึกษาปรญิญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

บุษย์พัชร ขจรอนันต,์ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปรัชญา ไกยเดช, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด       

กฤษดา กุลวงค์, นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 



(ณ) 

ชื่อบทความ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ประกายดาว เศวตนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                     

อารันต์ชยา แก่นอินทร์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                      

ชลธิชา แสงวงค์, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สมัชชา ก่ิงสกุล, นักศึกษาปรญิญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ธัญวลัย ช่วงชิง, นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร,์ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

สุพร แก้วสะอาด, อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อย

แก่นสารสินธ์ุเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร,์ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

ลลิตา พิมทา, อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ทัศนีย์ โคตรทอง, นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การและความจงรักภักด ี

ศราวุฒิ บุญทวี, นักศึกษาปรญิญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

วลัยพร  สุขปลั่ง, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร,์ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด  

ลลิตา พิมทา, อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

สายนํ้าทิพย์ นวนเจริญ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



(ด) 

ชื่อบทความ 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

สมพักตร ์ดําพะธิก, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

สิริภาภรรณ ลี้ภัยเจรญิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 

ศิริยาพร บุญแสน, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

โชฒกามาศ พลศร,ี อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

วิรินดา สุทธิพรม, อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง วิชาการ สังกัด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

จินตนา พรมพานิชย,์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรพัยากร

มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครอืข่ายผู้สูงอาย ุ

ปณิสญา  อธิจิตตา, อาจารย์ ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

เมธีภวัต  สิทธิกุล, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

วลัยพร  สุขปลั่ง, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบรหิารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครนนทบุร ี

ชนิดาภา ถังยิ้ม, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ฐิติมา โห้ลํายอง, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 

นรีนุช ยุวดีนิเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเข่ืองในจังหวัดอุบลราชธานี 

พรทิพย์ สมวัน, นักศึกษาปรญิญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



(ต) 

ชื่อบทความ 
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

วชิรารัตน์  นิรันดร์เตชาภัทร์, อาจารย์ประจําหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีมผีลต่อความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร,์ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

สุพร แก้วสะอาด, อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ศิโรรตัน์ พลไชย, อาจารย์ ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี                 

จิศดารตัน์ คงนิล, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วิมลสริ ิ ทะนง, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

แม่สื่อแม่ชักยุคดจิิทัล (Digital Matchmaker) 

วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์, อาจารย์ประจําหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมสี่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดน จังหวัดจันทบุร ี

ฬิฏา สมบูรณ,์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

อติราช เกิดทอง, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

อนันต์ สุนทราเมธากุล, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อาจารย ์ประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ฐิตาภรณ ์สุดเต, นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

วรินทร์รัตน์ ทําอินแก้ว, นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

เกวริน คําอ้าย, นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โสภดิา ตาวงศ์, นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

อุษา โบสถ์ทอง, อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



(ถ) 

ชื่อบทความ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
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รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความย่ังยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เสมอ  สร้อยคํา, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ1 

Email: soikhom2011@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

บริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 

1 การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารโครงการอาหารก ล า ง วัน เ พื่ อ ค ว า ม ยั่งยืนในส ถ า น ศึก ษ า ขั้ น

พ้ืนฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ัน ดังน้ี  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2)  ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558  จํานวน 379 คน ในการตอบแบบสอบถาม และ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนําข้อมูล

จากข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารโครงการฯ ด้วยการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา และข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ

รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันท่ีพัฒนาข้ึน  แหล่งข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 

2558 จํานวน 379 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความเป็น

ประโยชน์ของรูปแบบดังกล่าว 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. สภาพการบริหารโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลําดับ 

คือ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อม 

 2. รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย                

3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1) บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 2) การบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายงานการดําเนินงาน และ

วัตถุประสงค์การดําเนินงาน ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การวางแผน  2) การจัดองค์การ 3) 

การลงมือปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วม และ 5) การปรับปรุง ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) โอกาสการเข้ารับบริการ

โครงการอาหารกลางวัน 2) ภาวะโภชนาการของนักเรียน 3) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  ด้าน

สภาพแวดล้อม และเง่ือนไขความสําเร็จ 

 3. การประเมินรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

พัฒนาข้ึนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ:  รูปแบบการบริหาร โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
This research uses qualitative and quantitative methods, aims to develop the school lunch 

project model for sustainable in basic education school. The researchers did 3 steps: The first step 

– find out the state of the school lunch project by studying   the related literature to the school 

lunch project; surveying from 379 school administrators using a questionnaire; and interviewing with 

13 experts. The second step – develop the school lunch model for sustainable in basic education 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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school, using focus group with 9 experts. And the last step – evaluate the develop model by 

surveying from 379 school administrators using a questionnaire. 

 The research results revealed as follows: 

 1. The stage of the school lunch project was at a “high” level in the every aspect. 

 2. The school lunch project model for sustainable in basic education school composes of 

3 components: input, process, and output. Input comprises1) personnel: school board committee, 

school administrators, and teachers. Process comprises 1) planning 2) organization setting, 3) 

operation, 4) co-operation, and 5) improvement. Output comprises 1) opportunity for getting the 

service, 2) the status of the students’ nutrition, and 3) efficiency management, environment and 

condition. 

 3. The developed model has possibility at a “high” level and had utility at the highest 

level. 

Keywords:  Management  Model, School Lunch Project, Primary School 
 

บทนํา  
เด็กเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีสุด ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ความรู้ ความสามารถ และพละกําลังของเด็กจะเป็นส่ิง

กําหนดอนาคตของโลก นักการศึกษาท่ัวโลกล้วนทราบดีว่า ความมีชีวิตชีวาของเด็กท่ีมีสุขภาพดี มีความพร้อมท่ีจะรับรู้ประสบการณ์

ใหม่ๆ ไม่มีขอบเขตส้ินสุด สามารถเจริญเติบโตเป็นประชากรท่ีมีสมรรถภาพและสร้างประโยชน์ให้สังคมเจริญรุ่งเรืองและม่ันคงได้ ดังน้ัน

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เด็กจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ว่า “สุขภาพเป็นส่ิงสําคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาทุกๆ ด้านของ

บุคคล ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตท่ีพึงประสงค์อันจะนําบุคคลไปสู่ความสุขความสําเร็จในชีวิต และการพัฒนาประเทศในท่ีสุด

เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและถูกตามส่วนประกอบท่ี

จะบํารุงร่างกาย  อยากให้เป็นพืชผักหรืออุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนมาทําการเกษตร ซ่ึงเป็นวิธีที่อ้อมและยากขึ้นมาอีกทางหน่ึง อาหารท่ี

จะให้รับประทานน้ันเป็นอาหารท่ีได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทานเอง ซ่ึงอาจจะได้ผลช้า แต่ก็เป็นวิธีหน่ึงซ่ึงจะได้รับอาหาร 

และคิดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้ท่ีสําคัญ คือ ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ เป็นวิชาติดตัวไปจนนักเรียน

เหล่าน้ันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และได้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม วิชาการใหม่ๆ เหล่าน้ันอาจจะนํามาช่วยในการครองชีพได้

มากทีเดียว” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช และพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีความห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยท่ีควรจะ

สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใน

หมวด 3 ระบบการศึกษา ในมาตรา 15 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ฯลฯ และในหมวด 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและในหมวด1 มาตรา 6 

กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) เด็กวัย

เรียนเป็นช่วงท่ีมีการพัฒนาการเจริญเติบโตท้ังความสูงและขนาดของร่างกาย การส่งเสริมให้ได้รับสารอาหารท่ีเหมาะสม เด็กจะสามารถ

เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ การขาดสารอาหารในวัยน้ีมักจะขาดโปรตีนท่ีมี คุณภาพ พลังงาน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และ

ไอโอดีน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้โตช้า ตัวไม่สูง ป่วยบ่อย ความสามารถในการ เรียนรู้ด้อย ส่วนอีกกลุ่ม คือ การได้รับสารอาหารบางชนิดมาก

เกินไป โดยเฉพาะไขมันขณะเดียวกันกลับได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างใยอาหารจากผัก-ผลไม้น้อย เราจะพบเด็กอ้วน

เพิ่มขึ้นและพบการเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึงเกิดจาก ความอ้วนในเด็กท่ีมีอายุน้อยลง ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารในปริมาณ

ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพื่อการเจริญเติบโตและสุขภาพท่ีดี และในระยะยาวยังเป็นการช่วยป้องกันโรคภาวะไขมันสูง

ในเลือด โรคหัวใจ ขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกพรุน เป็นต้น โครงการอาหารกลางวันจึงมิใช่มีบทบาทเพียงการ

ช่วย ให้เด็กมีอาหารกลางวันกินทุกคน ทุกวัน เท่าน้ัน แต่ควรมีบทบาทในการสร้างเสริมการบริโภคนิสัยท่ีเหมาะสมให้เป็นภูมิคุ้มกัน

ตนเองได้ (อุไรพร จิตต์แจ้ง, 2555) 
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 จากความจําเป็นและความสําคัญของอาหารท่ีมีต่อประชากรในวัยเรียนดังกล่าว รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงได้ตระหนัก และให้

ความสําคัญของการได้รับสารอาหารท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ ตลอดจนมุ่งท่ีจะแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา  จึงกําหนดให้มีการจัดโครงการอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้เร่ิมดําเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2495 มีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่งชาติ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดเล้ียงอาหาร

กลางวันในโรงเรียน (เฉลิม บุญธรรมเจริญ, 2527) ซ่ึงในช่วง 20 ปีแรกน้ัน โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านงบประมาณจากรัฐบาล ทําให้ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การหรือมูลนิธิต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพของประชากรในการพัฒนาประเทศเพราะนักเรียน

จํานวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน  หรือได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าตํ่าไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายทําให้การเจริญเติบโตไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ จึงได้บรรจุแผนอาหารและโภชนาการ ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาช้ันสูงร่วมมือกันดําเนินการ ปี พ.ศ. 2530 สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดนโยบายให้โรงเรียนดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ครบทุกโรงเรียนก่อนวันท่ี 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา ภายใต้คําขวัญ 

“ฉลอง60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” ในระยะต่อมาโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเน่ืองจากเหตุผลข้างต้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจะทําให้ได้

ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

สามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม รวมท้ังให้การส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อ

ความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจะเป็นแนวทางในการบริหารโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพท่ีสามารถดําเนินการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีภาวะทางโภชนาการ

ท่ีดีพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน รายละเอียด ดังน้ี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร รายงานการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็น

กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
 1. แนวคิดการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา  
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  สภาพดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 จํานวน 28,320 คน 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของ Krejcie & Mogan (1970) ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จํานวน 379 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  สภาพและปัญหาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดําเนินงานโครงการ

อาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน  
  2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 4 แห่ง 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  แนวทางในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การสร้างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การยกร่างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการ

ดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความ

ยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ผู้วิจัยนําร่างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสร้างขึ้น เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้ภาษา 
  3. ผู้วิจัยนําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทําเป็นร่างรูปแบบการบริหารโครงการ

อาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารและการบริหารโครงการอาหาร

กลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน  

  ตัวแปรที่ศึกษา 

  ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 การประเมินในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารโครงการอาหาร

กลางวันเพื่อความยั่งยืน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกจาก

การสุ่มอย่างง่าย (Purposive Sampling) จํานวน 379 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืน ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 

ผลการวิจัย  
 1. สภาพการบริหารโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านปัจจัยนําเข้าและด้านกระบวนการ อยู่

ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ แนวทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

 2. รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และการบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายการดําเนินงานและวัตถุประสงค์การดําเนินงาน 
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3) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการปรับปรุง 4) ด้านผลผลิต 

ประกอบด้วย โอกาสการเข้ารับบริการโครงการอาหารกลางวัน ภาวะโภชนาการของนักเรียนและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

 3. การประเมินรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความ

เป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

 1. สภาพการบริหารโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านปัจจัยนําเข้าและด้านกระบวนการ อยู่

ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ แนวทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ท้ังน้ีเน่ืองจาก การศึกษา

ดําเนินงานบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ ทําให้สามารถวิเคราะห์สภาพท่ีเกิดขึ้นจริงกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีและนํา

ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ันไปแสวงหาแนวทางในการแก้ไขจากโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติที่ดีทําให้มองเห็นองค์ประกอบ บุคลากรกรต่างๆ 

ท่ีต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีขั้นตอน กระบวนการท่ีสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลาง

วันท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นและต้องเกิดจาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และต้อง

จัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็กอย่างเสมอภาคสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริศักด์ิ  สุนทรไชย และคนอื่นๆ (2549) ได้ทําวิจัยการ

จัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอําเภอบางกรวย เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ

ของอาหารท่ีจัดในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ว่า ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมี

ความรู้ในเร่ืองต่างๆ  ผู้ปกครองควรมีบทบาทสําคัญในการดูแลอาหารม้ืออื่นของนักเรียนท่ีกําลังเติบโต ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

สามารถสนับสนุนงบประมาณและอาหารแก่โครงการ เพื่อโภชนาการท่ีดีของเด็กวัยเรียน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์วิจัย

และปฏิบัติการอาหาร (The Food Research and Action Centre, 2015) ได้ทําการค้นคว้าวิจัย เพื่อนําเสนอข้อมูลเชิงนโยบายใน

การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน โดยจากการศึกษาได้ระบุถึงนักเรียนท่ีมีสิทธิเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

แห่งชาติ โดยนักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อได้รับอาหารกลางวัน 

 2. รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และการบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายการดําเนินงานและวัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

3) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการปรับปรุง 4) ด้านผลผลิต 

ประกอบด้วย โอกาสการเข้ารับบริการโครงการอาหารกลางวัน ภาวะโภชนาการของนักเรียนและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาสภาพ ปัญหาและ

แนวทางท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบรวมท้ังได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในร่างรูปแบบฯ ทําให้รูปแบบเกิดความถูกต้องและเกิดความสมบูรณ์ นอกจากน้ีร่างรูปแบบฯยังได้ทําการตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่ในการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ พร้อม

ท้ังให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงร่างรูปแบบฯ จึงส่งผลให้ได้รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความ

ยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงสอดคล้องกับจุฑารัตน์  ศรีไสว (2550) ได้ทําการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ

อาหารกลางวันแบบยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านตาวัง ซ่ึงองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ 

หลักการบริหารโรงเรียน ปัจจัย การบริหาร กระบวนการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของรูปแบบ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยผู้เช่ียวชาญพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือนํา

รูปแบบไปใช้ให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ครูและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการอาหาร

กลางวัน พฤติกรรมการดูแลอาหารของผู้ปกครอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน และระบบสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ จากการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน ทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารทุกวัน 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าอย่างเพียงพอ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ทําให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 3. รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการ

นําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก การดําเนินต้ังแต่การศึกษาสภาพและปัญหาพร้อม

ท้ังแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในระดับ

สถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปัญหาและต้องการแสวงหาแนวทางในการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปแก้ไขปัญหาและเห็นว่าทําให้เกิด

ความยั่งยืนได้จริง โดยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมดําเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนจึงทําให้มองเห็นความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการ
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นําไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพบูลย์  มีศิลป์  (2558: 51) ได้ทําการประเมินผลการกํากับดูแลโครงการอาหาร

กลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยผลการวิจัย พบข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารจะทําให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณค่าอย่างเพียงพอ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ทําให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และหาก

ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานก็จะสามารถแก้ไขปัญหา

และทําให้เกิดความยั่งยืนได้จริง 
 
สรุป 
 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพและแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์เชิง

ระบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านสภาพแวดล้อมท้ัง 4 องค์ประกอบ

จะทําให้การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันบรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันประกอบด้วย ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 

และสภาพแวดล้อม สรุปดังน้ี  

   1.2.1 ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1) บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน 2) การบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายงานการดําเนินงาน และวัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

   1.2.2 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การลงมือปฏิบัติ 

4) การมีส่วนร่วม และ 5) การปรับปรุง  

   1.2.3 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) โอกาสการเข้ารับบริการโครงการอาหารกลางวัน 2) ภาวะโภชนาการของ

นักเรียน 3) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

   1.2.4 สภาพแวดล้อม คือ ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า (Inputs) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Outputs) ด้านสภาพแวดล้อม (content) 

และเง่ือนไขความสําเร็จ มีรายละเอียดดังน้ี 

  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1) บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน และ 2) การบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายงานการดําเนินงาน และวัตถุประสงค์การ

ดําเนินงาน 

  องค์ประกอบท่ี 2 ด้านก ระ บ ว นก า ร  ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน  2) การจัดองค์การ 3) การ

ลงมือปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วม และ 5) การปรับปรุง 

  องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) โอกาสการเข้ารับบริการโครงการอาหารกลางวัน 2) ภาวะโภชนาการ

ของนักเรียน และ 3) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

  องค์ประกอบท่ี 4  ด้านสภาพแวดล้อม  

  องค์ประกอบท่ี 5 เง่ือนไขความสําเร็จ 
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 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบรหิารโครงการอาหารกลางวันเพ่ือความยั่งยนืในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า การนํารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนใน

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงพบว่า ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และการบริหารโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ขอบข่ายการดําเนินงานและวัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

3) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการปรับปรุง 4) ด้านผลผลิต 

ประกอบด้วย โอกาสการเข้ารับบริการโครงการอาหารกลางวัน ภาวะโภชนาการของนักเรียนและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ดังน้ัน ผู้บริหารในระดับสูงควรให้ความสําคัญ และส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นําไปขับเคล่ือนและนําไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง

ตามองค์ประกอบและขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

ลดปัญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโดยการนําไปทดลองใช้ในโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จไ ด้ ด้ ว ยคว ามก รุณา ของ รศ.ดร.เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้สละ

เวลามาเป็นท่ีปรึกษา โดยให้คําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไขด้วยความเอาใจใส่และมีจิตท่ีเมตตา และขอขอบพระคุณ ดร.ปัญญา 

แก้วกียูร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับ

น้ีสําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปัญญา แก้วกียูร รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ว่าท่ีร้อยตรี 

ดร.ทวีศักด์ิ นามศรี นายสุทิน แก้วพนา นายศุภโชค ปิยะสันติ นายสุบรรณ  ประเสริฐลาภ ดร.สมาน วิโรจน์อุไรเรือง และนางสมจิต 

ทองเกตุ ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในและแนวทางในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความยั่งยืนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านเตย โรงเรียน

บ้านอ่างทอง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท่ีได้กรุณาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจัยในคร้ังน้ี 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ว่าท่ี พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ดร.ปาลีวรรณ สิทธิการ ดร.สุริยัน พรมจําปา นาย

ทันใจ สายแวว ว่าท่ีร้อยตรีสุทิน ทองปั้น นายจิรสิน เฮ้าเส็ง ดร.สุบัน พรเวียง และดร.ประภาภรณ์  ภูขาว ท่ีได้กรุณาให้การวิพากษ์ 

แนะนําและตรวจสอบความเหมาะสม ร่างรูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

โครงการอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืน 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ปาลีวรรณ สิทธิการ ดร.วิชัย แสงศรี ดร.สุบัน พรเวียง ดร.สุริยัน พรมจําปา และดร.สมาน วิโรจน์

อุไรเรือง ผู้เช่ียวชาญท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง

ของเคร่ืองมือให้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้ก่อกําเนิด เล้ียงดู ครู อาจารย์ท่ีได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ จนทําให้ผู้วิจัย

ประสบความสําเร็จในชีวิตในวันน้ี คุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธ์ุ(2) เพ่ือสํารวจและ

พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 

(3) เพ่ือทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 

พัฒนาการอําเภอพัฒนากรประจําตําบล ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้นําเท่ียวท้องถ่ิน 

ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุและผู้ประกอบการร้านอาหารจํานวน 150 คน งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ใช้

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวภายในชุมชน

ของกลุ่มชาติพันธ์ุมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญา กิจกรรมพ้ืนบ้าน อาหารท้องถ่ิน การแต่งกาย 

ภาษาและท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะของกลุ่มและชุมชนชาติพันธ์ุมีความต้องการให้เกิดการ

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (2) ผล

การสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุพบว่า ใน

การสํารวจข้อมูลด้านเส้นทางท่องเท่ียว ระยะทางของแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมของคนในพ้ืนท่ี และความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนา

เส้นทางท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัยและพร้อมเปิดเส้นทางท่องเท่ียวแห่งใหม่ข้ึนหลายแห่ง โดยกลุ่มชาติ

พันธ์ุมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวและให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีผ่านการมีส่วนร่วม (3) การทดสอบเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุ พบว่าเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายเหนือประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้า และอําเภอปาย ส่วนสายใต้

ประกอบด้วย อําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียงและอําเภอสบเมย รวมเป็น 7 อําเภอ ซ่ึงท้ัง 2 

เส้นทาง คือ เส้นทางท่องเท่ียวสายเหนือและท่องเท่ียวสายใต้ต่างมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายโดยเช่ือมโยง

กิจกรรมท้ังในด้านรูปแบบวิถีชีวิต กิจกรรมพ้ืนบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหารท้องถ่ินและ

                                                 
1 ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
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คําสําคัญ: การท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วม, กลุ่มชาติพันธ์ุ, ทุนชุมชน, เส้นทางท่องเท่ียว 

  

ABSTRACT  

The research aimed to (1) analyze the community capital and the need of ethnic group 

(2) explore and develop the cultural-creative tourism route through the participation of ethnic 

group in Mae Hong Son Province and (3) to verify the cultural-creative tourism route through the 

participation of ethnic group in Mae Hong Son Province. One hundred and fifty participants who 

involved in tourism were the chief of community development, the chief of provincial cultural 

office, the chief of district development, the chief of sub-district development, the community 

leader, village intellectuals, homestay businesses, local guides, ethnic group delegates, and 

restaurant entrepreneurs. This is a collaborative research which the questionnaire and the in-depth 

interview were used for the study by analyzing with descriptive statistics of percentage, standard 

deviation, and content analysis.  

The findings of the research revealed that (1) the analysis of community capital and the 

needs of ethnic groups in Mae Hong Son province were mostly consisted of abundant natural 

resources and infrastructure that attracted tourists, Within the community of ethnic group, there 

were culture, tradition, community lifestyle, local wisdom, folk activities, local cuisine, dressing, 

language (dialect) and living quarter that were unique identity of the group and community. The 

ethnic group needed to push the multicultural cultural-creative tourism by having involvement of 

government, private sector, and community to promote higher community earning, and to apply 

the area resources for increasing added value. (2) the exploration and the development of cultural-

creative tourism route through the participation of ethnic group revealed that the government and 

private sections involve in the development in order to create appropriate, scenic, and safety travel 

route . The ethnic group were enthusiastic, active, and fully cooperated through the participation 

in tourism route information exploration, the distance of tourist attraction, the villager’s availability 

in the area, and the travel safety by having the government agency, the private sector, and the 

community cooperated and developed tourist attractions, suitable tourism route, beautiful 

scenery, safety and introduced the new tourism route. And (3) The verification of the cultural-

creative tourism route through the participation of ethnic group in Mae Hong Son Province showed 

that the Mae Hong Son's tourism route was divided into 2 routes; the northern route and the 

southern route, altogether 7 districts. The northern route consisted of Mueang Mae Hong Son, Pang 

Mapha, and Pai districts, and the southern route consisted of Khum Yuam, Mae La Noi, Mai Sariang, 

and Sop Moei. There were variety of tourist attractions on both routes that could be connected to 

lifestyle, folk activities, natural resources and environments, health, local cuisine, and community 

products. Furthermore, those who involved were highly satisfactory with both routes of the 

verification of the cultural-creative tourism route. 

Keywords: Cultural-Creative Tourism, Participation, Ethnic Group, Community Capital, Tourism 

Route 
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บทนํา   

การท่องเท่ียวในปัจจุบันมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างและขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยชุมชนผ่านการบูรณาการของอัต

ลักษณ์ อาทิ ความคิด ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิต กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน โดย

เน้นกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมด้วยชุมชนเป็นหลัก เป้าหมายหลัก คือ การแสวงหารายได้จากการท่องเท่ียวท่ีมี

ทรัพยากรอันเป็นทุนเดิมภายในชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ภูมิภาคหรือประเทศให้มากท่ีสุดและเป็น

นโยบายหลักของประเทศรัฐบาลในยุคปัจจุบันท่ีได้ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้ามาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวมีมิติ   ท่ีหลากหลาย อาทิ การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ เชิงการผจญภัยและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรของพื้นท่ีน้ันในการ

เอื้ออํานวยให้เกิดแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น 

การท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในยุโรป อีกท้ังประเทศอื่น ๆ ได้

พยายามท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama, Magi, and Ngocoho, 2005) นอกจากการท่องเท่ียว

สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมจะสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศ และนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การ

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 

สําหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การท่องเท่ียวสร้างสรรค์เป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ท่องเท่ียวเดือนมกราคม-เมษายน 2560 มีชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศรวม 

45.14 ล้านคน/คร้ัง และก่อให้เกิดรายได้รวม 305,387.71 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.47 และ 5.78 ตามลําดับ จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีท่ีผ่านมารายได้จากการท่องเท่ียวปัจจุบัน นับต้ังแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม) อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างสรรค์

ก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศไทยและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาค ต่าง ๆ รวม 1.05 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อย

ละ 5.27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ 7.47 แสนล้านบาท และการ

ท่องเท่ียวภายในประเทศของชาวไทย 3.05 แสนล้านบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขัน

ของตลาดการท่องเท่ียวท่ีสูงขึ้น กระแสการพัฒนาการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับความสนใจเพิ่ม

สูงขึ้น เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการท่องเท่ียว

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม คือการรักษารูปแบบอัตลักษณ์ท่ีเป็นความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยัง

ขาดเจ้าภาพในการดูแล ปกปักษ์ รักษาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

ซ่ึงหน่วยงานแต่ละฝ่ายท่ีเข้ามาดําเนินการยังมีการประสานความร่วมมือไม่ครบทุกภาคส่วน โดยท่ีผ่านมามีลักษณะต่างฝ่ายต่างทํา  

โดยไม่ได้ส่ือสารหรือเช่ือมโยงการทํางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกัน ทําให้ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิง

วัฒนธรรม ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียว

สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมท่ียั่งยืนภายในชุมชนต่อไป  

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

 

แนวคิดการจัดการมรดกและการท่องเที่ยว 

แนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม และการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีต้องพิจารณาควบคู่กัน ซ่ึงการรักษามรดกวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้คุณค่า

แก่สังคมในขณะท่ีการพัฒนาการท่องเท่ียวนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน การจัดหาแนวทางการจัดการท่องเท่ียว

เชิงมรดกวัฒนธรรมจึงเป็นเร่ืองสําคัญ ท้ังน้ีแนวคิดหลักเพื่อใช้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงแต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทาง

สนับสนุนท่ีจะนําไปสู่การจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม(กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ 

และศรันยา แสงล้ิมสุวรรณ, 2555, หน้า 141) 

แนวคิดการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเกี่ยวข้อง

ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้เกิดการกระทําเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ันกับท้ังให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

(Davis, 1977) การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุ

เร้าใจให้กระทําการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน อีกท้ังทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย (เมตต์ เมตต์การรุณ์

จิต, 2541, หน้า 12) นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของ

แต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการ

บริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม (Cohen and Uphoff, 1980, p. 6)  

ทฤษฎีฐานทรัพยากร  

ฐานทรัพยากร คือ ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอันมาจากทรัพยากรท่ีมีอยู่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นเงินได้ มี

ลักษณะเฉพาะท่ีหาได้ยาก คู่แข่งเลียนแบบให้เหมือนไม่ได้และไม่อาจใช้ส่ิงใดมาทดแทนกันได้ (Barney, 1991, pp. 99-120) ด้วยความ

พร้อมของทรัพยากรเป็นปัจจัยท่ีมีสําคัญต่อองค์กร ฉะน้ันการท่ีองค์กรจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ ผู้ประกอบการ

ควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู่รวมถึงการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร เพื่อตอบสนอง

การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Wernerfelf, 1984) ในขณะท่ีบาร์เนย์ 

(Barney, 1991, pp. 99-120) ได้มีแนวคิดว่าทรัพยากรน้ัน คือ สินทรัพย์ (assets) ความสามารถ (capabilities) กระบวนการในการ

ทํางานองค์กร (organization process) เอกลักษณ์หรือคุณสมบัติของธุรกิจ (firm attributes) ข้อมูลสารสนเทศ (information) 

ความรู้ (knowledge) ทรัพยากรเหล่าน้ีองค์การสามารถใช้ประโยชน์และควบคุมได้ 

ฐานทรัพยากรเป็นระบบหน่ึงของเศรษฐกิจชุมชน (community economy) มีความสัมพันธ์กับระบบการผลิต ระบบการ

บริโภค ระบบการจัดการทุนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือ

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อาทิ คน ครอบครัว ชุมชนและอาชีพ แม้กระท้ังช่วยยกระดับการกินดีอยู่ดี  และการทํามาค้าขายของชุมชนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2548) 

ดังน้ัน ทฤษฎีฐานทรัพยากรจึงเป็นการนําทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายอยู่ในท้องถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีปรากฏในลักษณะของความเช่ือ หลักคําสอนทางศาสนา การดําเนินชีวิต กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี มาสร้าง

คุณค่าทางสังคมและจิตใจให้แก่คนภายในชุมชน ก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดของตนตลอดจนการอนุรักษ์ด้วยการ

นําคุณค่าน้ีมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนได้  

จากแนวคิดการจัดการมรดกและการท่องเท่ียว แนวคิดการมีส่วนร่วม และทฤษฎีฐานทรัพยากร คณะผู้วิจัยจึงเขียนกรอบ

แนวคิดกระบวนการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกระบวนการวจิยั 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยได้ทําการสํารวจ สัมภาษณ์และจัดเวทีเสวนาเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งตามลักษณะของข้อมูลเพื่อการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการศึกษาภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน

ของชุมชนและผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสีย อาทิ พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการอําเภอ 

พัฒนากรประจําตําบล ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้นําเท่ียวท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ และ

ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 340 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างของ Darwin Hendel ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อย

ละ 90 ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 150 คน (มนัส สุวรรณ์, 2556, หน้า 72) 

3. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย วารสาร นิตยสาร 

รายงานการวิจัยและรายงานประจําปีเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 

4. ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมของชุมชนและเครือข่ายการดําเนินงานสํารวจพื้นท่ี/เพื่อ

หาแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม และอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนน้ัน ๆ เพื่อ

พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม โดยการวิพากษ์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาข้อสรุปเส้นทางการท่องเท่ียวตามความ

ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 

บริบทของชุมชน 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบมี

ส่วนร่วม 

การบูรณาการเครือขา่ย 

ทํางาน ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

จัดเวทีประชุมเครือข่ายเพ่ือวิเคราะห์ทนุ

ชุมชน/ความต้องการของกลุ่ม 

การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ว  

สร้างสรรค์เชงิวัฒนธรรม 

เตรียมความพร้อมของชุมชนและ

เครือข่ายการดําเนินงาน 

การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู ้    

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเทีย่ว  

สํารวจพ้ืนที่/เพ่ือหาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ทําการวิพากษ์ข้อมูล

แบบมีส่วนร่วม 

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวจํานวน 2 เส้นทาง 

ตามความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่มย่อย การอบรม

ให้ความรู้และการสํารวจและทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียว โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ ด้านบริหารธุรกิจ และนัก

วิชาชีพ คือ ผู้ประกอบการท่องเท่ียว จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเคร่ืองมือและมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 

0.918 ส่วนค่า IOC ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.84 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่ม เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยทําการวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงเป็นการรวบรวม

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดสรุปเป็นความเรียง และจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

ผลการวิจัย   

วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ ์

1. ด้านวิถีชีวิต 

พบว่า วิถีชีวิตด้านวัตถุ คือ ชุมชนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตท้ังท่ีได้จากธรรมชาติการสืบทอดมาแต่ยุค

ก่อน ๆ เช่น เคร่ืองนวดข้าว อุปกรณ์การรักษาและถนอมอาหาร กี่ทอผ้า เป็นต้น และประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ เช่น โรงสีข้าวพลังงานนํ้า 

รถไถนา เป็นต้น ซ่ึงวัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมาได้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและฝีมือความชํานาญใน

การประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา ส่วนวิถีชีวิตด้านนามธรรมจําแนกได้ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนท่ีเป็นระบบความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมทาง

สังคม ซ่ึงอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์หรือเป็นระบบคุณค่าคุณธรรมท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม ได้แก่ การนับถือและบูชาผี

ประจําหมู่บ้าน การเข้าวัดทําบุญตามหลักพุทธศาสนา เป็นต้น และ (2) ส่วนท่ีเป็นเทคนิควิธีในการดําเนินชีวิตแบบแผนพฤติกรรม 

หมายรวมถึงวิถีการกินอยู่ วิถีการแต่งกาย เช่น ชุดไทใหญ่ ชุดจีนยูนนาน ชุดปะกาเกอยอ ชุดกะเหร่ียงแดง ชุดลาหู่ ชุดลีซู เป็นต้น มี

ความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีวิถีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะซ่ึงมีชาติพันธุ์ต่างกันแต่สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข 

ตลอดจนวิถีแสวงหาความสุขทางใจรวมความว่าเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อร่างกายและจิตใจของตนเองต่อมนุษย์ด้วยกันและต่อ

ธรรมชาติแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชนน้ัน ๆ  

2. ด้านวัฒนธรรม 

พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงดํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ด้านความเช่ือได้แก่ การไหว้ผีบรรพบุรุษ การไหว้

ศาลเจ้าเมือง และการนอนวัดถือศีล 8 ทุก ๆ วันพระ เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การแต่งกาย ภาษาพูด และอาหารการกินของแต่ละ

ชาติพันธุ์ เป็นต้นด้านประเพณีได้แก่ ประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีต่างซอมต่อ ประเพณีกินวอ และเต้นจะคึ เป็นต้นและใช้ภูมิปัญญา

ในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเครือญาติ ชุมชน และเครือข่ายของกลุ่มท่ีมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกันหรือ

สอดคล้องกัน โดยมุ่งรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มให้ดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงยั่งยืน เช่น การแต่งกายของแต่ละ

ชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน และเช่ือมโยงถึงกลุ่มเดียวกันท่ีอยู่ต่างถิ่นกันให้รักษาแผนอัตลักษณ์ใน

รูปแบบเดียวกันทําให้เป็นจุดเด่นเฉพาะกลุ่มท่ีควรค่าแก่การถ่ายทอดให้ผู้คนท่ัวไปได้รับรู้ เข้าใจ และเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ได้ตามความ

เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเต้นจะคึ ฟ้อนกาลาย รํากิ่งกะลา และรําโต เป็นต้น ภายใต้เง่ือนไขคือการเคารพต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ

พันธุ์นั้น ๆ  

3. ด้านแหล่งท่องเท่ียว 

พบว่า เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์สายเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ ผจญภัยเชิงนิเวศ เช่น นํ้าตกและถ้ํา ได้แก่ ถ้ําลอดถ้ําปลา ท่ีมีปลาจํานวนมาก 

(ปลาท่ีนี่กินเจเพราะอาหารปลาน้ันเป็นผัก) เชิงเกษตร เท่ียวชมวิถีเกษตรอินทรีย์ กระเทียมอินทรีย์ที่หมู่บ้านนาปลาจาด รวมถึงเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีหลากหลายชนิด 

4. ด้านศักยภาพของคนในพื้นท่ี 

พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการสร้างการส่งเสริมให้เกิดการ

ท่องเท่ียว รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการแหล่ง

ท่องเท่ียว รวมถึงการต้อนรับดูแลนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนของตนและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท้ังหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีเข้ามาร่วมดําเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ การต้อนรับและคุณภาพบริการ 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

พบว่า การคมนาคมขนส่ง แหล่งนํ้า ไฟฟ้า พลังงานการติดต่อส่ือสาร และปัจจัยในการผลิตท่ีจะช่วยให้ชุมชนกลุ่มชาติ

พันธุ์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน ภายใต้การรักษา                 
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อัตลักษณ์ชุมชนด้ังเดิมเอาไว้  ถึงแม้ว่าบางพื้นท่ีจะไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้ แต่ก็สามารถส่ือสารผ่านระบบไวไฟอินเทอร์เน็ต

ภายในชุมชนได้เช่นกัน 

6. ด้านอาหาร และการตกแต่งร้านอาหาร 

พบว่า อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นอาหารประจําถิ่น เช่น ข้าวเบอะ ข้าวส้ม จิ้นลุง ข้าวปุกงา ปลาหลาม มะม่วงสะ

นาบโต๊กสะเบื้อก ปากะเอ้อ อภิต่ี กั่วจือกือ เป็นต้นซ่ึงหาได้จากป่าเขาในพื้นท่ีและแม่นํ้าลําคลอง ถือเป็นอาหารท่ีมาจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ ไม่เจือปนด้วยสารเคมี อาหารมีรสชาดของความอร่อย และอาหารบางชนิดหาทางได้เฉพาะฤดูกาลเท่าน้ัน ซ่ึงอาหารถือเป็น

หน่ึงในการส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สําหรับการตกแต่งร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเน้นการ

ตกแต่งท่ีเป็นธรรมชาติและมีของท่ีระลึกท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนวางจําหน่ายเพื่อให้นักท่องเท่ียวซ้ือไว้ใช้สอยหรือเก็บไว้เป็นท่ีระลึกในแต่

ละชุมชน ดังภาพท่ี 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โต๊กสะเบื้อกอาหารของละวา้ ข้าวปกุงาและการยีขนแกะเพือ่เตรียมปนัเป็นเส้นด้านสําหรับทอผ้า 

 

สรุปได้ว่าปัจจัยหนุนเสริมให้การจัดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์โดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์สามารถดําเนินการได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซ่ึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้ระดมสรรพกําลังเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม จังหวัด

แม่ฮ่องสอนให้มีศักยภาพสูงขึ้นผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยขับเคล่ือนเป็นนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ รายได้จากการท่องเท่ียวและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในชุมชนของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 การสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ผลจากการสํารวจ การอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม การเสวนากลุ่มเพื่อทําการ

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสนใจในการให้ข้อมูล สมาชิกมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการ

สํารวจเส้นทาง การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม และหาแนวทางพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว

โดยชุมชน โดยมีการสํารวจอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเข้ามาร่วมดําเนินการ เพื่อให้ได้เส้นทาง

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย และเพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้น

หลายแห่ง โดยสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งต้องมีความเช่ือมโยงของเส้นทางท่ีมีความสัมพันธ์กับท่ีพักหรือโฮมสเตย์ รูปแบบของกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ อาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ร้านอาหารและร้านจําหน่ายของท่ีระลึกอันเป็นอัตลักษณ์ของ

พื้นท่ีแต่ละแห่งในชุมชนน้ันๆ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์เดินสํารวจแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมในชุมชน และการอภิปรายกลุ่มย่อย 

 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 การทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้เสียและ

กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ผลจากการสํารวจความพึงพอใจพบว่า แหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายเหนือประกอบด้วยอําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้าและอําเภอปาย ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.796 สําหรับสายใต้ประกอบด้วยอําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอ

สบเมย ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน

การทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมท้ัง 2 เส้นทางในระดับมาก รวมท้ังหมด 7 อําเภอ ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายท้ังในด้านรูปแบบวิถีชีวิตท่ีมีความด้ังเดิมมีกิจกรรมการละเล่นท่ีคงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีความเป็นอัต

ลักษณ์เฉพาะ มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความ

สวยงามและความปลอดภัย บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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อภิปรายผล   

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน อภิปรายผล ดังน้ี 

การวิเคราะห์ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์พบว่า ในด้านวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์มีวัตถุอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้มาต้ังแต่คร้ังอดีต และมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจมาต้ังแต่คร้ังบรรพชนและ

ถ่ายทอดต่อกันเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ในด้านวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น การไหว้

ผีบรรพบุรุษ การไว้ศาลเจ้าเมือง การไหว้พระทําบุญ เป็นต้น ด้านแหล่งท่องเท่ียว มีเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์สายเหนือของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ ผจญภัยเชิงนิเวศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นจํานวนมาก ด้านศักยภาพของคนในพื้นท่ี กลุ่มชาติพันธุ์มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมใน

การสร้างการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความ

พร้อมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างสมํ่าเสมอ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง แหล่งนํ้า ไฟฟ้า พลังงานการติดต่อส่ือสาร 

และปัจจัยในการผลิตท่ีจะช่วยให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย มีความพร้อมในการต้อนรับ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน แต่มีเพียงบางพื้นท่ีท่ีอาจจะยังไม่พร้อมเท่าท่ีควร ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และด้านอาหารและการตกแต่งร้านอาหาร จะเห็นได้ว่าอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นอาหารประจําถิ่น เช่น ข้าว

เบอะ ข้าวส้ม จิ้นลุง ข้าวปุกงา เป็นต้น ซ่ึงหาได้จากป่าเขาในพื้นท่ีและแม่น้ําลําคลอง ถือเป็นอาหารท่ีมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่เจือปน

ด้วยสารเคมี อาหารมีรสชาดของความอร่อย และอาหารบางชนิดหาทางได้เฉพาะฤดูกาลเท่าน้ัน ส่วนการตกแต่งร้านอาหารก็มักตกแต่ง

อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา แสงสว่าง (2558) กล่าว

ว่า ประเพณีบุญหลวงของอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เป็นประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมกว่า 442 ปี โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ทางสังคมทําให้ประเพณีนี้มีความยั่งยืนและปรับตัวสู่การเป็นประเพณี เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดน้ันๆ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันมีอัตลักษณ์เฉพาะท่ีเป็นวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ การแต่งกาย กิจกรรมพื้นบ้าน งานหัตกรรมกลุ่ม 

อาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมและสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันเป็นส่ิงหนุนเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ให้มีความดึงดูดใจสําหรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังงานวิจัยของกาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และศรันยา แสงล้ิม

สุวรรณ (2555, หน้า 141) ท่ีนําเสนอว่าวัฒนธรรมสามารถหนุนเสริมการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง 

สามารถสร้างเป็นจุดขายหรือส่ิงดึงดูดใจผู้เข้ามาเยือนแหล่งท่องเท่ียว  

อย่างไรก็ตามกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมทางสังคม คุณธรรมท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม มี

วิถีการกินอยู่ท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ วิถีการแต่งกายท่ีสวยงาม โดดเด่นทางวัฒนธรรมและวิถีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิถีแสวงหา

ความสุขทางใจ สัมพันธ์กับงานวิจัยของดวงสมร ฟักสังข์ (2552, หน้า 26) ได้ทําการศึกษาการสํารวจทุนทางสังคมและการจัดเส้นทาง

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของชุมชน พบว่าชาวชุมชนเทศบาลตําบลศาลายามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 

โดยพบเห็นได้จากการท่ีคนในชุมชนจะมีการทํากิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวศาลายา เช่น งานประเพณีแข่ง

เรือ งานวันเด็ก งานวันสงกรานต์ รวมท้ังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทํากิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี

ชุมชนมีความต้องการให้เกิดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนต่อไป 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า คน

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว

ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ สัมพันธ์กับแนวคิดของ Barney, (1991, pp. 99-120) ท่ีสรุปว่าด้วยความพร้อมของทรัพยากรท่ีมี

อยู่เป็นปัจจัยท่ีมีสําคัญต่อองค์กร ฉะน้ัน การท่ีองค์กรจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้นั้น ผู้ประกอบการท่องเท่ียวควร

พิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู่ รวมถึงการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร เพื่อตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้

พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม รวมถึงการต้อนรับดูแล

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนของตนเอง ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเท่ียว

สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามาร่วมดําเนินการ  

ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการ

คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเท่ียวน้ันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการจัดการการท่องเท่ียว

สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนท้องถิ่น อีกท้ังแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980, p. 6) ยังสรุปว่าการมีส่วนร่วมยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ

องค์กรท่ีมีความหลากหลายได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
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ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ

กิจกรรม องค์กรและสังคม  

ผลการทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า 

เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมสายเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้า และ

อําเภอปาย หากเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนย้อนลงไปท่ีอําเภอปางมะผ้า และอําเภอปาย ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเท่ียว

สามารถท่องเท่ียวในอําเภอเมือง โดยเร่ิมจากแวะสักการะวัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคํา วัดจองกลาง วัดก้ําก่อ วัดพระนอน วัดพระ

ธาตุปางหมู สวนธรรมภูสมะ (สะพานซูตองเป้ สะพานอธิษฐานสําเร็จ) พอกตัวท่ีภูโคลนซ่ึงเป็น เท่ียวบ้านรักไทย ปางอุ๋ง (ปางตอง) ถ้ํา

ปลา ท่ีมีปลาจํานวนมาก รวมถึงการท่องเท่ียวชมวิถีเกษตรอินทรีย์ กระเทียมอินทรีย์ที่หมู่บ้านนาปลาจาด จากน้ันแวะศึกษาธรรมกับ

พระป่าท่ีวัดป่าถ้ําวัว ซ่ึงเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมมากท่ีสุด  

หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่อําเภอปาย ท่องเท่ียวในหมู่บ้านสันติชน ซ่ึงเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน และจุดชมวิวหยุนไหล แช่

เท้าท่ีบ่อนํ้าร้อนปาย ผจญภัยเดินบนกองแลน (แกรนแคนยอร์นเมืองไทย) เท่ียวชมแผ่นดินแยกท่ีหมู่บ้านแพมกลาง และแวะชมนํ้าตก

แพมบก และเดินศึกษาธรรมชาติบนสะพานไม้ท่ีหมู่บ้านแพมบกซ่ึงเป็นหมู่บ้านชาวไทใหญ่ ศึกษาและปฏิบัติธรรมท่ีพุทธอุทยานบ้าน

แพมบก เดินป่าศึกษาธรรมชาติบนดอยแพมบก ศึกษาเส้นทางธรรมชาติดอยเม่ียง ดอยธง แวะเท่ียวสะพานประวัติศาสตร์ปาย หรือจะ

ล่องแพตามสายนํ้าปายเพื่อสัมผัสธรรมชาติและรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนตามสายนํ้า 

ผลการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สาย

เหนือประกอบด้วยอําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้าและอําเภอปาย สายใต้ประกอบด้วยอําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง

และอําเภอสบเมย โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมท้ัง 2 เส้นทางใน

ระดับมาก ดังงานวิจัยของรัชฎา จิรธรรมกุล (2559) ท่ีสรุปว่าการท่องเท่ียวจะวางอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ

วัฒนธรรมชุมชน โดยสามารถหยิบยกเร่ืองราวจากประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้านวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

วรรณกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม การทําอาหารท้องถิ่น การทําขนมโบราณและปัจจัยอื่น ๆ มาจัดให้เกิดความน่าสนใจสอดคล้อง

ตามคุณค่าของชุมชนเพื่อสร้างส่ิงดึงดูดใจให้กับนักท่องเท่ียว ท้ายท่ีสุดทําให้ชุมชนเกิดรายได้ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นท่ีรู้จัก  

   

สรุป   

ทุนชุมชนและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสําหรับ

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใช้ในการดํารงชีวิตและต้อนรับนักท่องเท่ียวได้ มีการร่วมรณรงค์ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดํารงอยู่ตลอดไป มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยกลุ่มชาติ

พันธุ์มีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี การต่างกายท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ วิถีชีวิต และใช้ภูมิปัญญาในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม

ต่างๆ ผ่านระบบเครือญาติ ชุมชน และเครือข่ายของกลุ่มมาโดยตลอด ถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเฉพาะกลุ่ม โดยชุมชนมี

ความต้องการให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

การสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จะเห็นได้ว่าชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการสร้าง และส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวมาโดยตลอด 

รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการ

ต้อนรับดูแลนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในแต่ละชุมชนซ่ึงการสํารวจและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะมีการสํารวจอย่าง

ต่อเน่ืองท้ังโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเข้ามาร่วมดําเนินการ เพื่อให้ได้เส้นทางท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมท่ี

เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย และเพื่อเปิดเส้นทางท่องเท่ียวแห่งใหม่ขึ้น 

การทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้

เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวสายเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอปางมะผ้า และอําเภอปาย ซ่ึงมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านรูปแบบวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความ

สวยงาม และความปลอดภัย โดยนักท่องเท่ียวสามารถมาท่องเท่ียวได้ทุกฤดูกาล 

   

ข้อเสนอแนะ   

1. ด้านนโยบาย สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬา สมาคมท่องเท่ียวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัดท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การจัดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรมมีระบบท่ีชัดเจน สามารถเรียนรู้และสร้าง

ความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมให้
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เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นผู้นําในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนและสร้างส่ือเทคโนโลยี 

นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความเป็นชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนและต่อเน่ือง  

2. ด้านการวิจัย ควรวิจัยต่อยอดในประเด็นการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึง

มีความสอดคล้องกับการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการจัดการวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ใน

รูปแบบของการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดแก่เยาวชน ผู้คนท่ีสนใจโดยท่ัวไป เพื่อให้วิถีวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าไม่สูญหายไป และ

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลายไปในอนาคต 

   

กิตติกรรมประกาศ   

การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทีมวิจัยทุกท่านท่ีลงพื้นท่ีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ นอกจากน้ีขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาการ

จังหวัดและเจ้าหน้าท่ีทุกคน พัฒนาการอําเภอ พัฒนากรประจําตําบล วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ

โฮมสเตย์ ผู้นําเท่ียวท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ และผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีในการวิจัยคร้ังน้ี 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซ่ึงประโยชน์อันใดก็ตามท่ีพึงเกิดมีจากงานวิจัย

น้ี คณะผู้วิจัยขอมอบคุณค่าแห่งประโยชน์นั้นให้กับทุกท่านท่ีได้กล่าวมาแล้วด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจจริง 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบันสภาพท่ีพึงประสงค์และองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน                 
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาโดยสอบถามจากผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จํานวน 76 คนและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจํานวน  9 คน 

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างยุทธศาสตร์ฯจากข้อมูลในข้ันตอนท่ี 1 และตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้นของร่างยุทธศาสตร์ฯ โดย
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ โดยสอบถามความคิดเห็น
จากผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4 จํานวน 76 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในปัจจุบัน โดยรวมและทุกรายการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกรายการ ส่วน
สภาพท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในอนาคตโดยรวมและรายด้านทุกรายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2. ยุทธศาสตร์                     
การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 2) ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์การฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร และ 4) ยุทธศาสตร์การออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง 3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
คําสําคัญ:  ยุทธศาสตร์, การบริหารงานบุคคล, การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a strategy to drive human resource 

management according to the educational reform in educational institution under the Office of 
Kanchanaburi Primary Education Area 4, conducted by 3 steps. Step 1: Study the current situation. 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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Desirable condition In addition, it is important to note that, A total of 76 students were interviewed 
by the Office of the Office of Educational Service Area 4, and interviewed by experts with 
knowledge and competence and / or experience in the administration of 9 persons.Step 2 Create 
a strategy. Based on data in step 1. The first quality of the draft was reviewed by 5 experts.Step 3 
Strategic Evaluation Ask for feedback from the director of the school. 76 people in the Office of 
Kanchanaburi Primary Education Area 4. The research found that 1. Current status of personnel 
administration in educational institutions under the Office of Kanchanaburi Primary Educational 
Service Area 4 , all aspects were at the most practice level. Desirable conditions to occur in the 
future, all aspects were found at the most practice level. 2. The Strategy to drive human resource 
management according to the educational reform in educational institutions under the Office of 
Kanchanaburi Primary  Educational Service Area 4  composer of 4  strategies.1 )  Strategic recruiting 
and appointment; 2) Strategic welfare  for teachers and educational personnel; 3) Training strategy 
and personnel development; and 4) Strategic work design and placement. 
 The results of the evaluation of the strategy for driven the personnel management 
according to the guidelines of educational reform in educational institutions. Under the Office of 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area 4  found to have appropriateness, possibility, and 
usefulness at a “high” level. 
Keywords: Strategy, Personnel Management, Educational Reform in Schools under Kanchanaburi 

Primary Education Office Area 4 
 
บทนํา  
 “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ”เป็นประโยคสําคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าการศึกษาน้ันเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประชากรท่ีมีความรู้ มีการศึกษาดีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการศึกษาจึงมีความจําเป็นและมี
ความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลักสําหรับการพัฒนาประเทศซ่ึงการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา
คนให้เป็นทรัพยากรมีคุณค่าต่อสังคมท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงต้องเป็นพลวัต น่ันคือ ต้องปรับเปล่ียนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกระแส              
การเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง                 
ท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกโดยปัจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความ
ท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งโดย
จะต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อทําให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ทําให้เป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีจริยธรรม 
คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และการจัดการศึกษาน้ันต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้เห็นความสําคัญของ
สถานศึกษาว่า มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาท้ังระดับพื้นท่ี และระดับภูมิภาค โดยมีครูท่ีเป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน และ               
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ถ้ากล่าวถึงในอดีตครูน้ันมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมมากจํานวนครูมีน้อย คนท่ี
จะมาเป็นครูได้นั้นจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสติปัญญาดีและมีนิสัยเหมาะสมท่ีจะเป็นครู สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่
ลูกศิษย์ได้ ครูน้ันต้องรับภาระหน้าท่ีต่อสังคมและชาติบ้านเมือง แต่ในปัจจุบันความสําคัญของครูเปล่ียนไป การศึกษาขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มจํานวนครูให้มากขึ้น และมีคนเป็นจํานวนมากท่ีมิได้ศรัทธาท่ีจะเป็นครู แต่จําเป็นต้องประกอบ
อาชีพน้ีเพียงเพื่อให้มีโอกาสได้งานทํา จึงทําให้ครูบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นครู ไม่มีศรัทธาในวิชาชีพปฏิบัติ
ภาระหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับบกพร่อง ผลกระทบก็จะตกไปถึงความเส่ือมของสังคมและชาติบ้านเมืองดังพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  
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ความตอนหน่ึงว่า "..อาชีพครูถือว่าสําคัญอย่างยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญม่ันคงและก่อนท่ีจะพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซ่ึงก็ได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อนเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้านจึง
จะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้..” พระราโชวาท (2526) ดังน้ันการทํางานของครูจึงส่งผลต่อนักเรียนซ่ึงจะเป็น
กําลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต เพราะครูเป็นบุคลากรวิชาชีพทําหน้าท่ีสอน ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้   
 ครูยังเป็นผู้ปลูกฝังความรู้สึก ความคิดและจิตใจและพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน บ้านเมืองจะมีความเจริญ
ม่ันคงอยู่ได้ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี ดังน้ันการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษาต้องมีคุณภาพ
เพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูทํางานอย่างมีคุณภาพในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษา
พบว่าปัจจุบันครูบางส่วนท่ียังขาดความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังปัญหาหน้ีสินของครูซ่ึงเป็น
เหตุให้ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตลดลง ทําให้การอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้ไม่เต็มท่ีส่ิงเหล่าน้ี
ส่งผลต่อการจัดการเรียนทําให้ผู้รับการศึกษาหรือผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศลดลงไปด้วย อันได้แก่ คุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนตกตํ่า โดยเฉพาะกรณีท่ีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลและปัญหาระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ ได้แก่ปัญหาในเร่ืองโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
ปัญหากระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาแม้จะมีกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแล้วก็ตาม แต่หน่วยท่ีนําไปปฏิบัติยังไม่มีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารงาน และจัดการศึกษาเท่าท่ีควร ความจําเป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติหน่วยงาน
ทางการศึกษาจึงต้องดําเนินการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นท่ีส่งผลต่อการยกระดับครูบุคลากรทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงความจําเป็นในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างหน่ึงของหน่วยงานทางการศึกษาอย่างหน่ึงก็คือ
การกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการบริหารงานบุคลากรมีความสําคัญในการดําเนินการของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานจึงต้องจัดทํายุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ันการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจําเป็นต้องมี
แนวทางในการพัฒนารูปแบบใดจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจมากอยู่ในขณะน้ี การปฏิรูปการศึกษาท่ีดําเนินการกันอยู่ในปัจจุบันถือมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศแล้วยังเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปประเทศไทยอีก
ด้วย สอดคล้องกับหัวเร่ืองท่ีต้ังไว้ว่า “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย ” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) 
 จากความสําคัญท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรทําการวิจัยไปท่ียุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เน่ืองจากเป็นงานหลักและมีความสําคัญเป็น
รากฐานของการจัดการศึกษาเพราะการทํางานด้านบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการปรับเปล่ียนทางด้านบริหารงานท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยการหาคําตอบโดยสร้างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และเพื่อยืนยันยุทธศาสตร์การ
ขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเพื่อใช้
เป็นแนวทางการใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลของการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้กําหนดแนวทาง
ท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายให้ได้มากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 3. เพื่อประเมินการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
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ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยรวม 3 ขั้นตอนดังน้ี 

 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังน้ี 
  1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยผู้วิจัยดําเนินการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดและสาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล และเพื่อให้ได้รายละเอียดของแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แล้วทําการบันทึกข้อมูลท่ีได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล จากน้ันกําหนดกรอบแนวคิดในการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา  
  2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้การสํารวจจากแบบสอบถามผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 จํานวน 93 คน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 จํานวน 76 คน ซ่ึงกําหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 607-610) และใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
   ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
   ตอนท่ี 3 ปัจจัยความสําเร็จและอุปสรรคในการบริหารการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นคําถามปลายเปิด (Open - ended) 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ส่งด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ และส่งด้วยตัวเอง โดยการกําหนดเวลาในการส่งคืนแบบสอบถามตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
   การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาตามลักษณะของข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. การศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
  ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของยุทธศาสตร์ การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จํานวน 9 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังน้ี 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษามาไม่น้อย
กว่า 5 ปี  2) เป็นผู้บริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา หรือมี
ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการด้านการการศึกษา และ 3) เป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกร่างยุทธศาสตร์ 
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   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview)  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังน้ี 
   1) ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อขอให้ออกหนังสือของสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 
คน 
   2) ส่งประเด็นการสัมภาษณ์ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   3) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังนัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์  
   การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) โดยนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิมา
พิจารณาฉันทามติ (Consensus) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
  ขั้นตอนที่ 2 สร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดังน้ี 
  1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส – ภาวะคุกคาม ของการบริหารงานบุคคลตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยดําเนินการ ดังน้ี 
   1.1.1  วิเคราะห์การจัดลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จากแบบสอบถาม วิธีการท่ีใช้ในขั้นตอนน้ีคือ ใช้เทคนิค 
Modified Needs Index (PNImodified) ในการจัดลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้ค่าดัชนี  PNImodified ซ่ึงมีสูตรการคํานวณ คือ 
(สุวิมล ว่องวามนิช, 2558) 

PNImodified = (I-D)/D 
     โดย I (Importance) หมายถึง ระดับสภาพท่ีพึงประสงค์ และ D (Degree of Success) หมายถึง ระดับ
สภาพปัจจุบันและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   1.1.2  จัดกลุ่มความต้องการจําเป็นและการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารงาน
บุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
     1) วิธีการวิธีวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเน้นการเสนอผลส่วนท่ีเป็น              
จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนาโดยแบ่งตารางออกเป็น 4 ช่วง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพท่ีพึงประสงค์ (เกณฑ์ที่ควรจะ
เป็น) และสภาพปัจจุบัน จุดท่ีใช้ในการแบ่งเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด – ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ประเมินว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นจุดตัด (สุวิมล ว่องวามนิช, 
2558)  
     2) พิจารณากลุ่มท่ีมีค่า PNImodified สูงเป็นจุดอ่อน/ภาวะคุกคามของสถานศึกษา แสดงว่ามีความต้องการ
จําเป็นต่อการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จึงต้องนําข้อมูลน้ันมาพิจารณาในการนําเสนอยุทธศาสตร์ท่ีจะขจัด/ลดจุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม สําหรับ                        
ค่า PNImodified ตํ่า จะเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา ผลการประเมินโดยใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)  แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ 
   1.1.3  นําข้อเสนอแนะ ข้อค้นพบจากผู้ให้ข้อมูล มาหาค่าความถี่ของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการบริหารงาน
บุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   1.1.4  นําข้อมูลการวิจัย จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในรูปแบบ SWOT Matrix 
เพื่อนํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   1.2 นําข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวทาง                
การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา รวมท้ังองค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน นํามายกร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน             
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   1.3 ผู้วิจัยนําร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้
ภาษา 
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   1.4 ผู้วิจัยนําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไข เป็นร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน                 
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 2. การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดังน้ี 

  2.1 นําร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาท่ีผ่าน                   
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ         
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จํานวน5คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ 
ดังน้ี 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี               
2) เป็นผู้บริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา หรือมีประสบการณ์ หรือ
ผลงานทางวิชาการด้านการการศึกษา และ 3) เป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในสถานศึกษา 

 2.2 นําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  2.3 นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดังน้ี 

ประชากร ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จํานวน 93 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 4 จํานวน 76 คน ซ่ึงกําหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
  2. แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือนการ
บริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ใน                   

การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
   ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเป็นคําถามปลายเปิด (Open - ended) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในการทําหนังสือถึงผู้ตอบแบบประเมิน 
  2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้เช่ียวชาญทางไปรษณีย์ โดยแนบ 
   1) ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   2) แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือน
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
  3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์
ไปใช้ในการขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ท่ีได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการนํา
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือน                
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1.00 ถือว่าผ่านการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จํานวน 78 คน ดังน้ี 
 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.5 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือ 
41-50 ปี (ร้อยละ 27.6) และอยู่ในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ร้อยละ 96.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท มากท่ีสุด                
(ร้อยละ 69.7)รองลงมาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 25.0) และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารมากกว่า 25 ปี มากท่ีสุด                    
(ร้อยละ 25) รองลงมาคือ 16-20 ปี (ร้อยละ 21.1) สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 76 แห่ง เม่ือจําแนกตามจํานวนนักเรียน 
พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจํานวนนักเรียน น้อยกว่า 121 คน และ 121-200 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ 201-300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.70 และน้อยท่ีสุดคือ 301 คน ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.50 จํานวนบุคลากรท้ังหมดของสถานศึกษา ตําแหน่งสายงาน
บริหาร ส่วนใหญ่ มี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 ตําแหน่งสายงานการสอน ส่วนใหญ่มีจํานวนน้อยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจํานวนข้าราชการครูท้ังหมดน้อยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 ส่วนใหญ่ไม่มีครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
53.90 ส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 63.20 และมีจํานวนบุคลากรอื่นมากท่ีสุด คือ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 
 ความเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในภาพรวมสภาพปัจจุบันด้านท่ีมีการปฏิบัติท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.20) รองลงมาคือ การจัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย                  
(Χ= 4.16) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง มีค่าเฉล่ีย (Χ= 3.79) ภาพรวมสภาพท่ีพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นในอนาคตด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.79) รองลงมาคือ การจัดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.75) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง มีค่าเฉล่ีย (Χ= 
4.53) ในส่วนของความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่ามีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทุกรายการ โดยค่าดัชนี  PNImodified ของความต้องการจําเป็นสูงสุด คือ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังและการจัดสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (PNImodified= 0.20) รองลงมาคือ การฝึกอบรมและพัฒนา (PNImodified= 0.19) และการออกแบบงานและ
การกําหนดตําแหน่ง (PNImodified= 0.17) 
 ความเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสภาพปัจจุบันด้านการวางแผนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดสํารวจความต้องการ
บุคลากรของสถานศึกษาก่อนวางแผนอัตรากําลัง มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.17) รองลงมาคือ การวางแผนกรอบอัตรากําลังครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูในสถานศึกษา ยึดตามปริมาณงานและความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย (Χ= 3.86) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ มีการให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม ในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งครู มีค่าเฉล่ีย (Χ= 2.61) สภาพท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้านการวางแผนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์
ปริมาณงานของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.58)  รองลงมาคือ มีการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.55) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การให้
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม ในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครู มีค่าเฉล่ีย                  
(Χ= 4.11) ในส่วนของความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่ามีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกรายการ โดยค่าดัชนี  PNImodifiedของความต้องการจําเป็นสูงสุดคือ การให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เช่น พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม ในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครู (PNImodified= 0.58) รองลงมาคือ 13. การคัดเลือกครู               
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขาการศึกษา (PNImodified= 0.27) 
 ความเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสภาพปัจจุบันด้านการดําเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีการสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.49) รองลงมาคือ  มีการส่งเสริมให้ครู
ประจําการได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกปี มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.32) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ก่อนการจัด
สวัสดิการได้มีการได้มีการประเมินผลการจัดสวัสดิการของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย (Χ= 3.17) สภาพท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้าน
การดําเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่าเฉล่ีย                   
(Χ= 4.84) รองลงมาคือมีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานโครงการต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความก้าวหน้า
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ทางด้านการบริหาร มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.75) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีการพิจารณากําหนดค่าจ้าง เงินเดือนของบุคคล และ
ด้านมีการอนุญาตให้บุคคลโอน - ย้าย และรับย้ายบุคคลเข้าโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ (Χ= 4.25) ในส่วนของความแตกต่าง
ระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่ามีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ โดยค่าดัชนี  
PNImodified ของความต้องการจําเป็นสูงสุดคือ ก่อนการจัดสวัสดิการได้มีการได้มีการประเมินผลการจัดสวัสดิการของบุคลากร  
(PNImodified= 0.35) รองลงมาคือ มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูร่วมกับองค์กรทางการศึกษาของต่างประเทศและด้านการกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับราชการ (PNImodified= 0.33) 
 ความเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสภาพปัจจุบันด้านการประเมินผลท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การนําผลท่ีได้จาก
การประเมินมาใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.18) รองลงมาคือ การประชุมช้ีแจงให้บุคลากร
ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล การปฏิบัติงานต่างๆ มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.13) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีการจัดทํา
รายงานและเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย (Χ= 3.74) 
สภาพท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้านการดําเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีประเมินผล การปฏิบัติงานต่างๆ มีค่าเฉล่ีย (Χ= 4.84) รองลงมาคือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว้ มีค่าเฉล่ีย           
(Χ= 4.74) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  มีการปรับปรุงพัฒนางานภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการจัดทํา
รายงานและเผยแพร่รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ                
(Χ= 4.57) ในส่วนของความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่ามีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกรายการ โดยค่าดัชนี  PNImodified ของความต้องการจําเป็นสูงสุด คือ มีการจัดทํารายงานและเผยแพร่รายงาน                   
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ (PNImodified= 0.22) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์ผล     
การประเมินและนําผลของการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรและด้านรายงานผลการประเมินตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว้ในแผน (PNImodified= 0.20) 
 การศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทาง                 
การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน สรุปได้ดังน้ี 
 1. การวางแผนอัตรากําลัง การออกแบบงาน และการกําหนดตําแหน่ง 
 ปัจจุบันมีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี  มีการกําหนดอัตรากําลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.การวางแผนอัตรา
กําหนดตามภารกิจหรือหน่วยปฏิบัติการ และมีการขาดแคลนอัตรากําลังแนวทางและวิธีการวางแผนอัตรากําลังแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) 
ระยะส้ัน คือ แผนอัตรากําลังประจําปี 2) ระยะ 3 - 5 ปี 3) ระยะ 10 - 20 ปี การจัดสรร ยึดตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนดตรวจเช็คโครงสร้าง
อัตราการเกษียณอายุราชการพร้อมจัดทําแผนเร่งด่วนปัญหาและอุปสรรคการวางแผนอัตรากําลัง ได้แก่ อัตรากําลังมีการเปล่ียนแปลง
บ่อย เน่ืองจากมีการย้ายบรรจุแต่งต้ังหลายคร้ังในแต่ละปี การออกแบบยึดหน่วยปฏิบัติและยึดภารกิจโดยใช้ข้อมูลจากการรายงาน
อัตรากําลังจากโรงเรียนมากําหนดตําแหน่งทําให้สามารถกําหนดออกแบบได้ตรงกับความเป็นจริงและมีประสิทธิภาพ แนวทางและ
วิธีการการออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง คือ กําหนดภารกิจงานกําหนดมาตรฐานตําแหน่งกําหนดจํานวนกําหนดกรอบ
โครงสร้าง และศึกษาแนวทางการเรียนการสอนของหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคการออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง คือ              
ความซับซ้อนในภารกิจขาดการบูรณาการการสังเคราะห์พันธกิจขององค์กรการรายงานตําแหน่งว่างของโรงเรียนในสาขาวิชาท่ีขาดเกิน 
มีความคลาดเคล่ือนการออกแบบไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ข้อเสนอแนะ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมและช้ีแจงให้มีความเข้าใจ
คํานึงถึงความต้องการของโรงเรียนและกําหนดกรอบ ปริมาณ บทบาทภารกิจให้ชัดเจน  
 2. การดําเนินงาน 

 สภาพปัจจุบันมีหลักเกณฑ์กําหนดโดย ก.ค.ศ. สพฐ. เป็นหน่วยปฏิบัติมีการดําเนินงานท่ีมีความเป็นธรรม มี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คอยมาตรวจสอบขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีต้องการอัตรากําลัง มีหน่วยงานกลางพิจาณาถึงความจําเป็นท่ีจะต้อง
บรรจุและแต่งต้ังแนวทางและวิธีการ การจัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าปฏิบัติงานปัจจุบันมีจัดตรงตามกรอบอัตรากําลัง แต่             
การปฏิบัติงานอาจจัดโดยคํานึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความถนัด ความขาดแคลน ทําให้จัดครูไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ ตรงกับ
บทบาทหน้าท่ีแนวทางและวิธีการ ปัญหาและอุปสรรค คือ สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน สอนหลายช้ันสอนหลายวิชา การจัด
สวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่จัดตามกฎหมายกําหนดมีระบบการจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
และการสร้างขวัญกําลังใจ โดยมีแนวทางและวิธีการ คือ จัดให้มีกองทุนจัดให้เพียงพอจัดให้เกิดความพึงพอใจแลเกิดขวัญกําลังใจจัด
ตามความจําเป็นขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมและพัฒนา ควรมีการพัฒนาตนเองแบบ ID PLAN แนวทางและวิธีการ คือ 1. มีการวิเคราะห์
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรต่างๆ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมควรกระจายการอบรมจาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามายังกลุ่มเครือข่ายเพื่อสะดวกในการเดินทางจัดอบรมอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน อย่างสมํ่าเสมอปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ เน้นองค์ความรู้มากแต่ปฏิบัติน้อยไม่ตรงตามความต้องการลงทุนสูงมีการอบรมท่ี
บางคร้ังตรงกับการสอนทําให้ไม่ได้สอนตามหน้าท่ีปลายปีงบประมาณมีการอบรมพัฒนามากทําให้เกิดปัญหาในการจัดการและคุณภาพ
การศึกษาบุคลากรไม่ชอบการอบรมขาดแคลนงบประมาณข้อเสนอแนะควรพัฒนาให้หน่วยปฏิบัติเป็นหน่วยพัฒนาโดยกระบวนการ 
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PLC ควรกระจายการฝึกอบรมให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีชัดเจน มีรูปแบบท่ีชัดเจนและควรกําหนดแผนการอบรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตามความจําเป็น โดยยืดหยุ่น ID PLAN การพัฒนาควรทําตลอดเวลาควรมีความเข้มงวดในการอบรม สัมมนาอย่างเคร่งครัด การรักษาระเบียบ
วินัย ในปัจจุบันมีกฎหมายกําหนดชัดเจนแต่มีการกระทําความผิดมาก เช่น บุคลากรแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่ตรงต่อเวลา ควรมี
การฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมโครงการสุจริตให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาระเบียบวินัยเรียนรู้เข้าใจ และสร้าง                
ความตระหนักปัญหาและอุปสรรค  
 3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ปัจจุบันมีประเมินก่อนเข้ารับตําแหน่ง ประเมินระหว่างดํารงตําแหน่ง โดยบุคคลแต่งต้ังคณะกรรมการโดยให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลปฏิบัติงาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินโครงการประเมินผลการปฏิบัติการทุก 2 
รอบ รอบละ 6 เดือน โดยมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การประเมินยังไม่มาตรฐานเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินยังขาดประสิทธิภาพมีงาน
นโยบายเข้ามาแทรก ดังน้ันจึงควรมีการประเมินเพื่อเป็นการพัฒนาและรู้ว่าปัญหาเป็นอย่างไร มีการช้ีแจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ 

ตอนท่ี 2  ผลการสร้างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส – ภาวะคุกคาม ของการบริหารงานบุคคลตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 วิเคราะห์การจัดลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จากแบบสอบถาม ได้ผลดังน้ี (0.48-0.08=0.40) นํา
ระยะห่างท่ีได้มาจัดกลุ่ม PNImodified เป็น 3 กลุ่ม คือ สูง ปานกลาง และตํ่า ซ่ึงได้ค่าดังต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodified สูง             =   0.36 - 0.48 
กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodified ปานกลาง     =   0.22 - 0.35 
กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodified ตํ่า             =   0.08 - 0.21 
 การพิจารณากลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodified สูง เป็นจุดอ่อน/ภาวะคุกคาม ของสถานศึกษา แสดงว่ามีความต้องการ

จําเป็นท่ีต้องการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จึงต้องนําข้อมูลมาพิจารณาในการนําเสนอกลยุทธ์ที่จะขจัด/ลดจุดอ่อน หรือภาวะคุกคาม ค่าดัชนี PNImodified ตํ่า จะ
เป็นจุดแข็งและโอกาสของสถานศึกษา โดยค่าดัชนี  PNImodified ของความต้องการจําเป็น สูงสุดคือ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังและ
การจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (PNImodified= 0.20) รองลงมาคือ การฝึกอบรมและพัฒนา (PNImodified= 0.19) และ               
การออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง (PNImodified= 0.17)  
  การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของร่างยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการตรวจสอบ พบว่าความสอดคล้อง
ของร่างยุทธศาสตร์ กับ SWOT Analysis ของความถูกต้องและความครอบคลุมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พัฒนาการออกแบบงานและ
การกําหนดตําแหน่ง มีค่าเฉล่ีย  (Χ= 4.11) รองลงมาคือ การพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉล่ีย                  
(Χ= 4.04) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง มีค่าเฉล่ีย (Χ=3.93) ด้านความเหมาะสมท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ พัฒนาการจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉล่ีย (Χ=4.05) รองลงมาคือพัฒนาการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรค่าเฉล่ีย (Χ=4.04) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ พัฒนาการออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่งค่าเฉล่ีย                  

(Χ=3.96) ด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พัฒนาการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง มีค่าเฉล่ีย (x ̄=4.04) รองลงมาคือพัฒนาการ

จัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉล่ีย (Χ=4.01) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ พัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร ค่าเฉล่ีย (Χ=3.89)  ด้านความเป็นประโยชน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พัฒนาการออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่งมี
ค่าเฉล่ีย (Χ=4.08) รองลงมาคือพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉล่ีย (Χ= 4.03) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ พัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ค่าเฉล่ีย (Χ= 4.00)   
  2. ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และการออกแบบงาน
และการกําหนดตําแหน่ง และมียุทธศาสตร์รอง จํานวน 12 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
   2.1 ยุทธศาสตร์การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังมียุทธศาสตร์รอง ดังน้ี 
    2.1.1 ยุทธศาสตร์กระบวนการผลิต คัดสรรบุคลากร 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์หลักเกณฑ์การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและเข้าทํางาน 
    2.1.3 ยุทธศาสตร์การกําหนดค่าจ้าง เงินเดือนของบุคลากร 
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   2.2 ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามียุทธศาสตร์รอง ดังน้ี 
    2.2.1 ยุทธศาสตร์ระบบการจัดสวัสดิการของบุคลากร 
    2.2.2 ยุทธศาสตร์การประเมินการจัดสวัสดิการของบุคลกร 
    2.2.3 ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญและกําลังใจ 
   2.3 ยุทธศาสตร์การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมียุทธศาสตร์รอง ดังน้ี 
    2.3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายพัฒนาครูร่วมกับองค์กรทางการศึกษาต่างประเทศ 
    2.3.2 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายพัฒนาครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
    2.3.3 ยุทธศาสตร์กระบวนการอบรมพัฒนาครูผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   2.4 ยุทธศาสตร์การออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่งมียุทธศาสตร์รอง ดังน้ี 
    2.4.1 ยุทธศาสตร์การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครู 
    2.4.2 ยุทธศาสตร์การประเมินค่าของงานโดยการเปรียบเทียบคุณค่าและความสําคัญตามภาระงานของครู
กับตําแหน่งงานอื่นๆ 
    2.4.3 ยุทธศาสตร์การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของครูให้มีความสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
จริงของครู 
  3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนอัตรากําลัง สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ การสํารวจความต้องการบุคลากรของสถานศึกษาก่อนวางแผนอัตรากําลัง สภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
การวิเคราะห์ปริมาณงานของโรงเรียน สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การเสนอแผน
อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของลีน่า พอนมาเจดี (2555) ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทาง
แก้ไขการบริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรด้าน
การวางแผนบุคลากร ควรมีการวางแผนบุคลากรให้ละเอียด และชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมควรรับเอาบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง และสอดคล้องกับการศึกษาของวาสินี ใยโพธิ์ทอง (2558) ศึกษาสภาพการบริหารและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ควรมีการวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับปริมาณและภาระงานของหน่วยงานท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว และจัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน  

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง สภาพปัจจุบันท่ีมี           
การปฏิบัติด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การออกแบบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูมีความสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
จริงของครู  สภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การคัดเลือกครูใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขา
การศึกษา (มากท่ีสุด) และมีการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นําเสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholder) เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครู ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของวัฒนา วงศ์แหล้ (2555) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยศึกษาสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งเพื่อ
ขอบรรจุแต่งต้ังอยู่ตลอดเวลา  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งจึงเป็นด้านท่ีปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่น และควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรในโรงเรียนทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด   

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ
ชัดเจนก่อนมอบหมายงานในแต่ละคร้ัง สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีการพิจารณา
กําหนดค่าจ้าง เงินเดือนของบุคคล และมีการอนุญาตให้บุคคลโอน -ย้าย และรับย้ายบุคคลเข้าโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
วัฒนา วงศ์แหล้ (2555) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 โดยศึกษาสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง  สถานศึกษาควร
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กระจายอํานาจให้สถานศึกษามีอํานาจในการสรรหาและเสนอบรรจุแต่งต้ัง  ควรสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุกฝ่ายใน
ชุมชน  ควรกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม  
และควรเสนอเหตุผลและความจําเป็นต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการ
บรรจุแต่งต้ังบุคลากรในโรงเรียน   

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพปัจจุบันท่ีมี
การปฏิบัติ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีการให้รางวัลสําหรับผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการจัดบริการงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างขวัญและ
กําลังใจสภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติ และสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ก่อนการจัดสวัสดิการได้มีการประเมินผล             
การจัดสวัสดิการของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนา วงศ์แหล้ (2555) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยศึกษาสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ควรจัดให้มีสวัสดิการและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมท่ัวถึง  และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเกณฑ์พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจําปี และสอดคล้องกับการศึกษาของวาสินี ใยโพธิ์ทอง (2558) ศึกษาสภาพการบริหารและปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ควรจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น เช่น การประกันสุขภาพกลุ่มให้พ่อแม่และคู่สมรส 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติ ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีการส่งเสริมให้ครูประจําการได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกปี และสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานโครงการต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อสร้างความก้าวหน้า
ทางด้านการบริหาร  สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาครู
ร่วมกับองค์กรทางการศึกษาของต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของลีน่า พอนมาเจดี (2555) ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทาง
แก้ไขการบริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรด้าน
การพัฒนาบุคลากร ควรให้โอกาสให้บุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างท่ัวถึงควรมีแผนท่ีชัดเจนในการท่ีจะพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของวาสินี ใยโพธิ์ทอง (2558) ศึกษาสภาพการบริหารและปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจน
จัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ สถาบันควรเข้มงวดกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการอบรมโดยกําหนด
ตําแหน่งต่าง ๆ 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการรักษาระเบียบวินัย สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติและสภาพท่ีพึง
ประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และสภาพปัจจุบันท่ี
มีการปฏิบัติ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร
ได้อย่างเหมาะสม และสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการแก้ปัญหา
ท่ีปฏิบัติผิดระเบียบวินัย และมีการประเมินผลการรักษาระเบียบวินัยเป็นประจําซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนา  วงศ์แหล้ (2555) 
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า สถานศึกษาควรให้ความรู้และแนวปฏิบัติท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  ควรกําหนดมาตรการและการดําเนินการป้องกันการกระทําและประพฤติผิดวินัยของข้าราชการครูใน
โรงเรียน  ควรกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ กรณีมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
ควรสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกัน ขจัดเหตุ  เพื่อมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระทําผิดวินัยและ
ควรกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ กรณีมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของวาสินี ใยโพธิ์ทอง (2558) ศึกษาสภาพการบริหารและปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ควรปลูกฝังให้
ผู้บริหารและบุคลากรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากระบบอุปถัมภ์ 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติ ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม  และสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ สภาพปัจจุบันท่ีมีการปฏิบัติ 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีการจัดทํารายงานและเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอ  และสภาพท่ีพึงประสงค์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ รายงานผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผน ท้ังน้ี
เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ 
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ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างานหรือ
ผู้อํานวยการโรงเรียน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยท่ัวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของลีน่า พอนมาเจดี (2555) ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการสร้างเคร่ืองมือการประเมินให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกคน ควรส่ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทํางานอย่างต่อเน่ือง การประเมินควรจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม น่าเช่ือถือโปร่งใส และ
เปิดเผยความจริง และสอดคล้องกับการศึกษาของวาสินี ใยโพธิ์ทอง (2558) ศึกษาสภาพการบริหารและปัญหาการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมโยงกับระบบบริหาร
ค่าตอบแทน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการเร่ืองยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซ่ึงพบว่า มียุทธศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล จํานวน 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และยุทธศาสตร์การออกแบบงานและการกําหนดตําแหน่ง และมียุทธศาสตร์รอง จํานวน 12 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ัน ผู้อํานวยการโรงเรียนควรศึกษายุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รองเพื่อนําเอายุทธศาสตร์และแนวทางการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปประยุกต์ใช้ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องต้องพัฒนาต่อไปในด้านใด 
  2. ควรทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ 2) เพ่ือศึกษา

ปัญหาในการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งใน
องค์การ โดยศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งมี 5 ข้ันตอน คือ          
1) การสรรหาและการระบุคนเก่ง 2) การพัฒนาและการฝึกอบรมคนเก่ง 3) การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัล
คนเก่ง 4) การประเมินผลงานคนเก่ง และ 5) การรักษาคนเก่ง ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการคนเก่ง               
มี 5 ประการ คือ 1) ขาดการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน 2) ขาดการมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหาร 3) ค่าตอบแทน รางวัลและสวัสดิการไม่สอดคล้องกับระดับความสามารถ           
4) การพิจารณาผลงานและการวัดผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ 5) ขาดการให้ความสําคัญและการจูงใจ
ในการรักษาคนเก่ง ข้อเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งประกอบด้วย 5 แนวทางคือ                  
1) กําหนดนโยบายและข้ันตอนการสรรหาอย่างเป็นรูปธรรม 2) กําหนดโปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาคนเก่ง
ตลอดระยะเวลาอย่างต่อเน่ือง 3) สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปแนวทางการบริหารค่าตอบแทน 4) กําหนด
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลท่ีเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัวและยุติธรรม และ 5) กําหนดรูปแบบและวิธีการรักษาคน
เก่งเน้นการพัฒนาสายอาชีพและสมดุลชีวิต 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการคนเก่ง องค์การ ศตวรรษท่ี 21 
 

ABSTRACT 
This article aims to: 1) To study the management process of talented people in the 

organization. 2) To study the problems in the management of talented people in the organization. 
3) To guide the success of the management of the talented in the organization. The study of data 
from theory and related work shows that there are five main management processes: 1) recruitment 
and identification 2) development and training 3) reward and reward 4) Excellent work appraisal 
and 5) Talent Retention. The problems and obstacles of good management are 5 approaches:               
1) lack of clear policy formulation; 2) lack of participation in the standardization and criteria of 
development and training of management; 3) compensation, reward and welfare; 4) Performance 
and performance were not met and 5) Lack of importance and motivation to maintain good people. 
Proposals for Success in Talent Management consist of 5 approaches: 1) Establish concrete policies 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจาํสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจาํสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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and procedures for recruiting. 2) Define programs to promote and develop talents over time.                      
3) Survey, analyze, design and summarize compensation management guidelines. 4) Define criteria 
and methods that focus on flexibility. Mobility and fairness, and 5) formulation and treatment of 
talented people, focusing on career development and life balance. 
Keywords: Talent management, Organization, 21st Century 
 
บทนํา 

คนเก่ง (Talented People) บางคร้ังอาจเรียกว่า “ดาวเด่น” (Star) เป็นพนักงานท่ีมีผลงานดีเลิศมีความสามารถและ
ศักยภาพด้านสติปัญญา หรือความสามารถตามธรรมชาติ (Natural ability) เป็นภาพรวม ท้ังด้านพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการตัดสินใจ ทัศนคติและมีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงแต่ละองค์การจะมีจํานวน
ไม่มากนักโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 3-10 เท่าน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานท้ังหมด  (วันเพ็ญ  เพ็ชรัตน์,  พรรัตน์ แสดงหาญ 
และอธิพล เครือปอง, 2556 : 60) การจะเป็นคนเก่งน้ันเก่งงานอย่างเดียวไม่พอคนเก่งยังจําเป็นต้องเก่งคนด้วย เพราะองค์การคือการท่ี
พนักงานท่ีมีต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกันดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ซ่ึงเก่งคนในท่ีน้ี หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพราะถ้าทํางานเก่งเพียงคนเดียวแต่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพนักงานคนอื่นๆ ก็ยาก                   
จะผลักดันให้งานในภาพรวมสําเร็จด้วยดี (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556 : 33)   

คนเก่งนอกจากจะเก่งในเร่ืองของงานท่ีได้รับมอบหมายแล้ว คนเก่งจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
คนเก่งเหล่าน้ีจะส่งผลดีต่อองค์การและทําให้องค์การน้ันได้เปรียบในการแข่งขัน คนเก่งจะมีคุณลักษณะพิเศษท่ีโดดเด่นแตกต่างจาก
พนักงานท่ัวไป คือ พนักงานคนเก่งมีความสามารถในการเสริมสร้างหรือมีความผลักดันให้คนอื่นเก่งตามไปด้วย เป็นเสมือนพี่เล้ียงหรือ
ผู้นําในการพัฒนาพนักงานในองค์การ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ มีความคิดแตกต่างจากผู้อื่น ใฝ่รู้ รอบรู้ รู้กว้าง ต้องการ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ พนักงานท่ีเป็นคนเก่งจะสามารถมองเห็นอนาคต เข้าใจอนาคตและคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้ามองเห็น
โอกาสและภัยคุกคาม สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ สามารถหาแนวทางป้องกันปัญหาและมีวิธีการรับมือกับปัญหาน้ันได้เป็นอย่างดี มี
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ (พสุธิดา              
ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559 : 922)  

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พนักงานคนเก่งเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด 
สามารถเอาชนะอุปสรรค รับมือกับปัญหาได้ทุกสถานการณ์  มีความเป็นผู้นําและผลักดันให้พนักงานคนอื่นเก่งตามไปด้วย พนักงานคน
เก่งนอกจากจะเก่งเร่ืองงานแล้วยังจําเป็นต้องทํางานร่วมกับพนักงานคนอื่นได้ด้วยและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์การและยังสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทําให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การกําหนดไว้  ซ่ึงเป็นท่ีมาของการค้นหาคําตอบ                      
ว่ากระบวนการใดท่ีใช้ในการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ ตลอดจน
แนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร 
  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ง 

องค์การทุกองค์การต่างให้ความสําคัญกับพนักงานคนเก่งท่ีมีผลการปฏิบัติดีเด่นสามารถนําพาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
และสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน องค์การแต่ละองค์การต้องมีวิธีการบริหารจัดการกับพนักงานคนเก่งรวมถึงการรักษาพนักงานคนเก่ง                   
ให้อยู่กับองค์การ ท้ังน้ีการบริหารจัดการคนเก่งคือ ความพยายามในการรักษาคนเก่ง ต้ังแต่เร่ิมเข้ามาเป็นพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่าง              
มีประสิทธิภาพและยาวนาน โดยมีสุขภาพจิตและกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้สึกม่ันคงในการปฏิบัติงาน การสร้างความสัมพันธ์และ
ความผูกพันในการทํางานร่วมกัน (นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ, 2558 : 41) การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจท่ีเป็น                 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การพัฒนาโอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการทํางาน            
(สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 : 148) ถือเป็นกระบวนการสร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีแก่องค์การและเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การ
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2554 : 45) ตลอดจนเป็นการมุ่งเน้นให้คนเก่งหรือคนท่ีมีความรู้



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
19 ธันวาคม 2560 

36 

ความสามารถมาทําหน้าท่ีเป็นผู้นําของกลุ่มและพร้อมท่ีพัฒนาเพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นได้เหมือนตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการขององค์การท้ังในปัจจุบันและอนาคต (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554 : 106) การบริหารจัดการคนเก่งจะทําให้องค์การมีคนเก่งมาก
ขึ้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง 

พนักงานคนเก่งเป็นพนักงานท่ีมีทักษะสูง มีความต้ังใจสูง มีผลการปฏิบัติงานสูงซ่ึงแตกต่างกับพนักงานท่ัวไป ซ่ึง
กระบวนการบริหารจัดการพนักงานคนเก่งกับพนักงานท่ัวไปใช้แทนกันไม่ได้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเพื่อรวบรวม
กระบวนการจัดการคนเก่งได้ดังตารางท่ี 1  (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558 ; อรุณวดี นันทวัตนานุกูล และ
อภิญญา  อิงอาจ, 2556 ; กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2555 ; สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 ; ไกรสิงห์ จินตนา,  2557) 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ 
 

นักคิด นักทฤษฎี 
หรือผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง 
การสรรหา
และระบุคน

เก่ง 

การพัฒนาและ
การฝึกอบรมคน

เก่ง 

การจ่ายค่าตอบแทน
และการให้รางวัล

คนเก่ง 

การ
ประเมินผล
งานคนเก่ง 

การ
รักษาคน

เก่ง 
กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2555 ! !   ! 
อรุณวดี นันทวัตนานุกูล และ
อภิญญา  อิงอาจ, 2556 ! ! !   

ไกรสิงห ์จินตนา,  2557 ! !   ! 
อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และ 
ธีระวัฒน์ จันทึก, 2558 ! ! ! ! ! 

สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 ! !  ! ! 
 
ที่มา :  อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จนัทึก, 2558 ; อรุณวดี นันทวัตนานุกูล และอภิญญา  อิงอาจ, 2556 ; กรรณิการ์ 

สุวรรณศรี, 2555 ; สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 ; ไกรสิงห์ จินตนา,  2557 
 

จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสรรหาและระบุคนเก่ง 2) การ
พัฒนาและการฝึกอบรมคนเก่ง 3) การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง  4) การประเมินผลงานคนเก่ง และ 5) การรักษาคนเก่ง  
ซ่ึงสามารถสรุปแบบจําลองกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งได้ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจําลองกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง 
 

การรักษาคนเก่ง 
 

การประเมินผลงานคนเก่ง 

การสรรหาและระบุคนเก่ง 

การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง   

การพัฒนาและการฝึกอบรมคนเก่ง 
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 จากภาพท่ี 1 พบว่ากระบวนการบริหารจัดการคนเก่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1.  การสรรหาและระบุคนเก่ง (Talent Identification) เป็นการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสรรหาคนเก่ง โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการขององค์การ                  
ว่าองค์การต้องการพนักงานลักษณะใด จากน้ันทําการวางแผนอัตรากําลังคนให้สามารถตอบสนองกับความต้องการขององค์การได้ท้ัง     
ในด้านคุณภาพและด้านปริมาณ ซ่ึงการสรรหาและระบุคนเก่งน้ันสามารถสรรหาได้จากภายในและภายนอกองค์การ จากน้ันจึงเข้าสู่
กระบวนการการระบุคุณสมบัติของคนเก่งโดยการประเมินแบบ 360 องศา ซ่ึงพนักงานท่ีจะเป็นคนเก่งน้ันจะต้องเป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์การ มีภาวการณ์เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติและความสามารถตรงตาม                   
ความต้องการขององค์การ ดังรายละเอียดจากภาพท่ี 2  

 
ภาพที ่2  แผนภาพแสดงแนวทางการสรรหาและระบุคนเก่ง (Talent Identification) 

ที่มา : สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2554) 
 
 ท้ังน้ีส่ิงสําคัญของการสรรหาและระบุคนเก่งคือ การท่ีองค์การใช้ขั้นตอนการสรรหาคนเก่งจนกระท่ังสามารถได้คนเก่งเข้ามา
อยู่ในองค์การได้ตามความต้องการขององค์การแล้วน้ัน องค์การจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบการบริหารจัดการความรู้ท่ีดีเยี่ยม 
สามารถนําความรู้จากคนพนักงานคนใหม่ที่ผ่านการสรรหามาแล้วน้ันมาแบ่งปันให้กับพนักงานท่ีอยู่ในองค์การได้ ย่อมจะทําให้องค์การ
เหล่าน้ันเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการเรียนรู้จะนําไปสู่การพัฒนา และการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 

2. การพัฒนาและการฝึกอบรมคนเก่ง (Talent Training and Development) เป็นการพัฒนาคนเก่งให้เป็นคนเก่ง              
ท่ีทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบของการพัฒนาและการฝึกอบรมคนเก่งคล้ายกับการพัฒนาพนักงานท่ัวไปในองค์การ
คือ มีการศึกษาหาความต้องการในการพัฒนา (Training Needs) ของพนักงานน้ันก่อนดําเนินการพัฒนาและฝึกอบรม ซ่ึงวิธีการพัฒนา
และการฝึกอบรมคนเก่งสามารถทําได้หลากหลายวิธี (ทะนง ทองเต็ม อ้างใน สมกานต์ ทิพยวัฒนกุล, 2557; Rothwell, 2005; และ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) ดังน้ี 1) การมอบหมายงาน (Delegation) เป็นการมอบหมายงานโดยกําหนดความต้องการและการควบคุม
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพท่ีสูงขึ้น โดยการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 2) การใช้ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบ
ตัวต่อตัว จากผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มากกว่าไปยังผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซ่ึงระบบพี่เล้ียงเป็นวิธีการหน่ึงในการ
สอนงานคนเก่งและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 3) การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Advancement) เพื่อให้คนเก่ง                    
มีหลักประกันการปฏิบัติงานท่ีม่ันคงและมีความรัก ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การอย่างต่อเน่ืองและยืนยาว 
4) การสอนงาน (Job Instruction) ด้วยการเตรียมการสอน การสาธิต/การแสดง การให้ลองปฏิบัติ และการให้ทํางานจริง                                 
5) การหมุนเวียนเปล่ียนงาน (Job Rotation) เป็นเทคนิคเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีในส่วนงานต่าง ๆ 6) การให้คําปรึกษาหารือ (The guidance consults) และ 7) การสอนงานแบบโค้ช (Coaching) เป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงยิ่งขึ้นโดยการให้คําแนะนํา คําช้ีแนะ วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอและคําปรึกษา
คนเก่งอย่างใกล้ชิด  
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3. การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง  (Talent Compensation and Rewarding) เป็นการจ่ายค่าตอบแทน
และการให้รางวัลคนเก่งเป็นเคร่ืองมือในการทําให้พนักงานตัดสินใจท่ีจะอยู่หรือลาออกจากองค์การ โดยองค์การต้องสํารวจ วิเคราะห์ 
ออกแบบ และสรุปรูปแบบแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนโดยจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานและ
สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนน้ันสามารถเช่ือมโยงตอบสนองต่อเป้าหมายและความคาดหวัง
ขององค์การได้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
(Financial Compensation) ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัส 2) ค่าตอบแทน                
ท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม ได้แก่ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และ
ค่าจ้างในวันลา อีกประเภทหน่ึงคือ ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน (Non-Financial Compensation) ประกอบด้วย 1) งาน ได้แก่ งานท่ี
น่าสนใจ งานท่ีท้าทาย ความรับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้า การยกย่องยอมรับ และความภูมิใจในการงาน 2) สภาพแวดล้อมของ                       
การทํางาน ได้แก่ การบังคับบัญชาท่ีดี ทีมงาน การยืดหยุ่นเวลาทํางาน และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังน้ันจะเห็นได้ว่า
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงองค์การจัดให้พนักงานถือเป็นส่ิงท่ีจูงใจและดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมงานกับองค์การ ในขณะท่ี
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินน้ันถือเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งไว้ในองค์การ ท้ังน้ีการท่ีองค์การจะบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่ใน
องค์การได้จึงไม่สามารถใช้เงินเพียงอย่างเดียวในการทําให้คนเก่งมีส่วนร่วมและคงอยู่ในองค์การได้ หากแต่องค์การควรต้องทํา                   
ความเข้าใจต่อความต้องการของคนเก่งในรายบุคคล (Berger & Berger, 2004) ตลอดจนมีการพัฒนาสายงานอาชีพเพื่อให้ทราบถึง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของคนเก่งในแต่ละตําแหน่งงาน 

4. การประเมินผลงานคนเก่ง (Evaluation Talent) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานและความสามารถ
ของบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงสามารถประเมินผลตามประสิทธิภาพในการทํางาน ตามเป้าหมายของการปฏิบัติ ตามผลงานทีม
และความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานโดยตามเกณฑ์ท่ีองค์การกําหนด เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสํารวจการทํางานของตัวเองดูว่าทํา
ออกมาได้ดีมากน้อยเพียงใดและยังเป็นโอกาสท่ีจะทําให้พนักงานเหล่าน้ันได้พัฒนาฝีมือในการทํางานให้ออกมาได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อีกท้ังยัง
สามารถคัดเลือกเฉพาะบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีผ่านเกณฑ์เพื่อจะทํางานท้าทายและงานท่ีเป็นประโยชน์ให้กับองค์การและเป็นผู้นํา
ในองค์การต่อไป  (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558 : 1101) 

5.  การรักษาคนเก่ง (Talent Retention) เป็นการดําเนินกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมี
ความสามารถสูงเหล่าน้ีทุ่มเทและสร้างผลงานท่ีดีเลิศให้แก่องค์การอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็นการรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถสูงให้
อยู่กับองค์การไปนานท่ีสุด (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558 : 1100) การท่ีองค์การหาคนเก่งเข้ามาได้แล้วยังต้อง
สร้างคนเก่งให้เก่งกว่าเดิมอีกด้วยและเม่ือสร้างได้แล้วการรักษาให้อยู่กับองค์การให้นานท่ีสุดเป็นวิธีท่ียากท่ีสุดเช่นกัน ซ่ึงส่ิงท่ีทําให้คน
เก่งรักองค์การน้ันสามารถนําทฤษฏี X ทฤษฎี Y ของ McGregor มาประยุกต์ใช้ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีจะสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพื่อ
ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างเคร่ืองมือท่ีจะรักษาคนเก่งให้รักและอยู่กับองค์นานท่ีสุด โดยการรักษาคนเก่งไว้กับองค์การน้ันมีวิธีการ
ต่างๆ มากมายในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ โดยเห็นว่าคนเก่งเป็นพนักงานท่ีมีความคิดเป็นของตนเองและมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่
ความสําเร็จสูง ดังน้ันการวางเป้าหมายให้คนเก่งรวมไปถึงเกณฑ์ในการประเมินผลต้องมีความชัดเจน ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้คนเก่ง
สามารถทํางานให้องค์การภายใต้กฎระเบียบท่ีมีความเหมาะสมไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน มีการอํานวยความสะดวกท้ังในเร่ืองของ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้คนและเวลา ท้ังน้ีผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญกับคนเก่งโดยไม่ใช้อํานาจแต่ใช้ความรับผิดชอบในการควบคุม 
พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้คนเก่งได้พิสูจน์ผลงานของตน โดยการมอบหมายงานท่ีมีความท้าทายตาม                              
ขีดความสามารถของบุคคลน้ันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีการจัดสรรรางวัลให้คนเก่งเม่ือสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนด ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษท่ีเหมาะสมในกรณีที่พนักงานน้ันมีผลการปฏิบัติงานดี รวมไปถึงการยกย่อง
ให้เกียรติคนเก่งภายในองค์การพร้อมท้ังส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาและ
รักษาให้คนเก่งสามารถอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุขท้ังน้ีต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและความยุติธรรมแก่พนักงาน              
ในหน่วยงานด้วย (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2555 : 14) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งให้คงอยู่ในองค์การ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงสําคัญ
เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน,  2558 : 148) ซ่ึงมีหลายๆ ปัจจัยในการรักษา
คนเก่ง เช่น ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน สวัสดิการ ความพึงพอใจในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน บทบาทของหัวหน้างาน รางวัลและผลตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนา และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 
(Sibson Consulting และ Eric, อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556 : 35) นอกจากน้ีแล้วยังมีส่ิงจูงใจอื่นๆ เช่น ให้ความสําคัญ                  
ในการจัดสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว การออกแบบงานใหม่ (ไกรสิงห์ จินตนา, 2557 : 11)  
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 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการคนเก่ง 
ในปัจจุบันคนเก่งมีจํานวนมากแต่องค์การไม่สามารถรักษาคนเก่งได้เพราะองค์การเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

คนเก่ง ซ่ึงผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไว้ดังน้ี  (วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง, 2556; อาภรณ์ 
ภู่วิทยพันธ์, 2550; อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558) 

1. นโยบายด้านการ บริหารและการพัฒนาคนเก่งไม่ชัดเจน ส่งผลให้การสรรหาพนักงานไม่ตรงตามความต้องการ                      
ขององค์การ ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญของการบริหารคนเก่งท่ีมีอยู่แล้วในองค์การ  

2. กระบวนการส่ือสารภายในองค์การไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ระดับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร               
มีความแตกต่างกัน เป็นเหตุให้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่งไม่ได้ผลตามท่ีคาดไว้ 

3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน คนทํางานมากแต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยส่งผลให้มี
การย้ายงานหรือลาออกจากงาน ทําให้องค์การขาดพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. องค์การไม่พิจารณาผลงานตามความสามารถและการวัดผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การกําหนดไว้จึงทําให้พนักงาน
คนเก่งเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรม 

5. ผู้บริหารระดับสูง ไม่ให้ความสําคัญและไม่ใส่ใจในการจูงใจการดูแลรักษาคนเก่ง ซ่ึงทําให้พนักงานคนเก่งไม่มีการพัฒนา
ตนเองและไม่เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21             
ได้ว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการบริหารจัดการคนเก่งส่วนมากจะเป็นนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาคนเก่งไม่ชัดเจน ส่งผลให้               
การสรรหาพนักงานไม่ตรงตามความต้องการขององค์การ และกระบวนการส่ือสารภายในองค์การไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารมีความแตกต่างกัน นอกจากน้ันการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการไม่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน ส่งผลให้มี
การย้ายงานหรือลาออกจากงาน อีกท้ังองค์การไม่พิจารณาผลงานและวัดผลงานตามความรู้ ความสามารถของพนักงานหรือตามเกณฑ์
ท่ีองค์การกําหนด จึงเป็นเหตุให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการท่ีผู้บริหารขาดการ                 
ให้ความสําคัญและการใส่ใจในการธํารงรักษาคนเก่งไว้ในองค์การซ่ึงจะส่งผลกระทบให้องค์การเกิดความความสูญเสียความได้เปรียบ              
ในการแข่งขัน สอดคล้องกับ พรรัตน์ แสดงหาญ (2556 : 33) กล่าวถึงปัจจัยในการธํารงรักษาคนเก่งในองค์การไว้ว่า วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมในการทํางาน บทบาทของหัวหน้างาน โอกาสความก้าวหน้าและศักยภาพ การเรียนรู้และการพัฒนา และรางวัลหรือ
ค่าตอบแทน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการธํารงรักษาคนเก่ง ดังน้ันองค์การควรให้ความสําคัญกับปัจจัยดังกล่าวโดยเฉพาะเร่ืองของการสร้าง
ความผูกพันในการทํางาน ความยืดหยุ่นในการทํางานและระบบการส่ือสารท่ีดีเพื่อการธํารงรักษาและป้องกันการสูญเสียคนเก่งไป             
จากองค์การ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่ง 

การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การมีความสําคัญและเกิดประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ 
พบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่ง และองค์การอีกหลายแห่งยังขาดแคลนคนเก่งเป็นจํานวนมาก เพื่อให้การดําเนินการ
บริหารจัดการคนเก่งขององค์การให้ประสบผลสําเร็จ ดังน้ันองค์การสามารถพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการคนเก่งขององค์การเพื่อประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบาย และกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังน้ี (คะนึงนิจ อนุโรจน์, 2555 ;                 
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 ; ประไพวรรณ สัมมาฑิตฐิ, 2552 ; อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ, 
2556.) 
 1. องค์การควรกําหนดนโยบายวางแผนการสรรหาท่ีชัดเจนและระบบขั้นตอนในการสรรหาคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
จํานวนของกลุ่มคนเก่งในองค์การ 

2. องค์การควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่งให้มากขึ้นส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของคนเก่ง          
ในระยะยาว ตลอดเวลาและต่อเน่ือง 
 3. องค์การควรสํารวจวิเคราะห์ ออกแบบและสรุปแนวทางการบริหารผลค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางานท่ีพนักงาน
คนเก่งต้องรับผิดชอบรวมถึงรางวัลและสวัสดิการอื่นๆ ท่ีพนักงานคนเก่งควรได้รับ  
 4. องค์การควรมีการประเมินศักยภาพของพนักงานคนเก่งท่ีเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัวและตามเกณฑ์ท่ีองค์การกําหนดไว้ 
เพื่อเป็นการวัดผลปฏิบัติงานคนเก่งให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างดี  
 5. องค์การควรให้ความสําคัญกับการรักษาคนเก่งไว้ให้ยั่งยืนและยาวนานท่ีสุดอาจจะต้องให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล เพราะคนเก่งบางคนอาจไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทอง แต่กลับต้องการการยอมรับทางสังคมมากกว่า 
ดังน้ันองค์การจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของคนเก่งให้ได้ และต้องสร้างความเป็นมาตรฐานและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเสมอ
ภาค  
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 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปข้อเสนอแนะสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษ               
ท่ี 21 ได้ว่า องค์การต้องกําหนดนโยบาย วางแผนระบบ และขั้นตอนในการสรรหาคนเก่งให้เข้ามาอยู่ในองค์การได้อย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์การมากท่ีสุด สอดคล้องกับ อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2559: 55) พบว่า 
การสรรหาคนเก่ง คนดี จากภายในด้วยวิธีการพิจารณาจากบัญชีรายช่ือ กลุ่มผู้สืบทอดตําแหน่ง และการเสนอช่ือจากผู้บังคับบัญชา
คัดเลือกคนเก่ง จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน มีผลทําให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ในขณะท่ีการสรรหาจากภายนอกจะทําให้องค์การได้รับพนักงานท่ีมีทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ ๆ                    
มานําเสนอในการปรับปรุงระบบงานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การมากกว่าเดิม ดังน้ันในการสรรหาและระบุคนเก่ง องค์กรจึงต้อง
พิจารณาว่าควรจะสรรหาบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง แหล่งใดจึงจะมีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์การมากท่ีสุด ถัดจากน้ันคือ  
การพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่งอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Berger & Berger (2004) พบว่า ควรมีการกําหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมจุดแข็ง และปรับปรุง
จุดอ่อนของตนเอง ด้วยโปรแกรมการพัฒนาท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับรายบุคคล จากน้ันองค์การควรสํารวจวิเคราะห์ ออกแบบ
และสรุปแนวทางการบริหารผลค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) ท่ีกล่าวว่า 
รูปแบบหรือแนวทางการบริหารค่าตอบแทนให้กับพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง จําเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักของความยืดหยุ่น ท้ังน้ีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนเก่งน้ันจะต้องเช่ือมโยงกับระบบงาน โปรแกรม หรือเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีถูกนํามาใช้ในองค์การ 
นอกจากน้ีแล้วองค์การควรมีการประเมินศักยภาพของพนักงานคนเก่งท่ีเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัวและตามเกณฑ์ท่ีองค์การกําหนดไว้ 
เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน สอดคล้องกับ กับ อรุณวดี นันทวัฒนา
นุกูล พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2559: 70) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการคนเก่งว่า องค์การ               
ควรมีแนวทางในการจูงใจและธํารงรักษาคนเก่ง คนดี ท่ีดีเพื่อให้องค์การได้พนักงานท่ีมีฝีมือในการทํางานตลอดจนเพื่อรักษาพนักงาน 
ท่ีมีความเก่งท้ังในด้านผลงานและเก่งในด้านพฤติกรรมไว้ซ่ึงจะส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การสามารถดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
      
สรุป 

การบริหารจัดการคนเก่งถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองค์การ เสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การ และ
เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการบริหารจัดการคนเก่งในแต่ละองค์การต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
องค์การของตนเอง โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งอันประกอบด้วย การสรรหาและระบุคนเก่ง การพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่ง 
การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัล การประเมินผลงานคนเก่ง และการรักษาคนเก่ง เพื่อทําให้คนเก่งเหล่าน้ันสามารถทํางาน                  
ในองค์การได้อย่างยาวนานและเต็มศักยภาพ โดยองค์การต้องกําหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ นอกจากน้ีแล้วองค์การควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทาง
สู่ความสําเร็จของการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง และสร้างความเติบโตให้กับองค์การ
อย่างยั่งยืน ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดท่ีได้จากการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 ดังภาพต่อไปน้ี 
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 กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง   
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งา
นค

นเ
ก่ง

 

การสรรหาและ
ระบุคนเก่ง 

การพัฒนาและการ
ฝึกอบรมคนเก่ง 

การจา่ยค่าตอบแทน
และการให้รางวัล 

การประเมินผลงานคน
เก่ง 

การรักษา 
คนเก่ง 

ระดับองค์การ 

ระดับของการบริหารจัดการคนเก่งองค์การ 

ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการคนเก่ง 

มีค
วา

มตั้
งใจ

สูง
 ขาดการ

กําหนด
นโยบายท่ี
ชัดเจน 

ขาดการมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การพัฒนาและ
ฝึกอบรมของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน
รางวัลและ
สวัสดิการไม่
สอดคล้อง 
กับระดับ

ความสามารถ 

การพิจารณา
ผลงานและการ
วัดผลงานไม่

เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

ขาดการให้
ความสําคัญและ
การจูงใจ ในการ

รักษา 
คนเก่ง 

ระดับฝ่ายงาน 

ข้อเสนอแนะแนวทางสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการคนเก่ง 

มีท
ักษ

ะสู
ง 

กําหนด
นโยบายและ
ขั้นตอนการ
สรรหาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

กําหนดโปรแกรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา

คนเก่งตลอด
ระยะเวลาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

สํารวจ 
วิเคราะห์ 

ออกแบบ และ
สรุปแนว

ทางการบริหาร
ค่าตอบแทน
อย่างเป็น
รูปธรรม 

กําหนดเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
งานท่ีเน้นความ

ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และยุติธรรม 

กําหนด
รูปแบบและ
วิธีการรักษา
คนเก่งเน้น
การพัฒนา
สายอาชีพ
และสมดุล

ชีวิต 

ระดับพนักงาน 

ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน 
 
ภาพที่ 3 สรุปแนวคิดท่ีได้จาการบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษท่ี 21 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การจองบุคคลากร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง 

ระดับเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีบุคลากรในธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จากประชากร จํานวน 300 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ

อย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี

ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการประเมินความสอดคล้องและมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 และสถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และค่า F การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบEnter และStepwise 

ผลการวิจัยพบว่า  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 300 คน จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

10-15 ปี ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 4- 7 ระดับเงินเดือน 20,001-30,000 บาท ไม่มีเงินประจําตําแหน่ง 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการ

คัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรท้ัง 3 สามารถร่วมกันทํานาย ความผูกพันในองค์การ

ของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ 99 พบว่า เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพัน

ในองค์การจะเพ่ิมข้ึน 0.968 0.334 และ 0.160 หน่วย ตามลําดับ 

 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
2 พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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 เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานีจําแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับ

ตําแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันในองค์การ, ค่าตอบแทน 

 

ABSTRACT 

  This research Objectives 1) To study the Human resource management that affect 

organizational commitment of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon 

Ratchathani 2) To compare Human resource management that influences employee engagement. 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon Ratchathani by gender, age, education, 

working hours, position, salary level And money The samples used in this study were personnel in 

the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon Ratchathani A total of 300 people 

were sampled by stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. Human 

Resource Management Affecting Organizational Commitment of Personnel Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives. In Ubon Ratchathani Quality inspection The reliability and validity were 

.89 Statistical methods used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, F-test, multiple regression, multiple regression analysis, Enter and Stepwise. 

 The sample was used in this study. Most of the staff of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani. All 300 questionnaires were distributed by 

demographic data. Mostly male. Age between 31-40 years old. Period of operation 10-15 years. 

20,001-30,000 baht No position fee.  

 Human Resource Management Affects Organizational Commitment of Bankers for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives. In Ubon Ratchathani In general, there are 3 variables: 

compensation. Selection And the evaluation of the performance. All three variables can be 

predicted together. The organizational commitment of the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives was 99%. Selection As a result, the organizational commitment increased by 0.968, 

0.334 and 0.160, respectively. 

 Compare the organizational commitment of the staff. Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives In the Ubon Ratchathani province, personal factors were found to be different among 

sex workers. There is no difference in organizational commitment. At the .01 level of personnel, 

Emoluments The difference in the organizational commitment in the overall difference. At the .01 

level of significance 

Keywords: Human Resource Management, Organizational Commitment, Remuneration 

 
บทนํา  

 ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านทรัพยากรมนุษย์ในเร่ืองการพัฒนาระบบ

บริหารผลงานเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรและกําหนดแผนดําเนินการท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุข ผูกพันต่อ ธ.ก.ส. รวมท้ัง

พัฒนาระบบงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เอื้อต่อผลการดําเนินงาน เพิ่มความผูกพันของบุคลากร และปรับความสามารถ
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การ บริหารและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2559 

ภาพรวมธนาคาร พบว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจสูงขึ้นมากกว่าปีบัญชีท่ีผ่านมาทุกปัจจัย โดยปัจจัยความพึงพอใจ ท่ีมีระดับ

คะแนนมากท่ี สุด ได้แก่  ปัจจัย ด้านลักษณะของงาน เ ร่ือง “งานท่ีท่านทําในปัจจุบันมี คุณค่า” ส่วนการสํารวจความสุข

(HAPPINOMETER) พบว่า มิติที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติการงานดี และมิติที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ มิติสุขภาพเงินดี สําหรับความพึง

พอใจและความผูกพันของบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ปัจจัยฯ ท่ีต้องนํามาพัฒนา เน่ืองจากมีคะแนนความพึงพอใจในระดับ

ตํ่าสุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจ และความผูกพันกับ

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ของปีบัญชี 2558 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพัน 3 ลําดับ

แรก คือ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ปัจจัยด้านการนําองค์กร และปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน ได้มีการนําข้อมูลผลการประเมินฯ มา

พิจารณา เพื่อกําหนดแผนเสริมสร้างความผูกพัน โดยคัดเลือกปัจจัยด้านลักษณะของงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันเป็น

ลําดับแรก และพบว่ามีระดับคะแนนลดลงจากปีบัญชีที่ผ่านมา โดยเน้นเร่ือง “งานท่ีท่านทําในปัจจุบันมีความสอดคล้องระหว่างทักษะท่ี

มีกับความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นในการทํางาน” และวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ท่ีอยู่ใน Generation Y เป็นกลุ่มท่ีมี

ระดับคะแนนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แผนธุรกิจฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2560: 32-33) 

 เน่ืองจากปัจจุบันการดํารงอยู่ของบุคลากรเร่ิมมีการเคล่ือนย้ายออกจากองค์การดังเห็นได้จากสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

อุบลราชธานี มีจํานวนการลาออกก่อนเกษียณอายุและการลาออกจากบุคลากรบรรจุใหม่ ในปี 2560 มีจํานวนการลาออกก่อน

เกษียณอายุและการลาออกเป็นจํานวน 4 ราย ซ่ึงมีความแตกต่างในด้านปัจจุบันส่วนบุคคลเพศอายุตําแหน่งอายุการทํางานและในอีก

ด้านหน่ึงท่ีมีการยื่นเร่ืองปรับโครงสร้างเงินเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี และยังมีเหตุการณ์ บุคลากรตัดสินใจลาออก  สัดส่วนการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนบุคลากรใหม่ ซ่ึงสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความผูกพันในองค์การของบุคลากร และการสร้าง

ความผูกพันต่อองค์การท่ีจะมีการวัดความผูกพันต่อองค์การทุกปีโดยมีเป้าหมายในแผนธุรกิจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่ตํ่ากว่า 4.80 

(คะแนนเต็ม 5) โดยเข้าระบบประเมินความพึงพอใจและคามผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ ธ.ก.ส. ทางระบบอินทราเน็ตขององค์การ ซ่ึง

เป็นความท้าทายของ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีจะสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัด 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาว่าสาขาในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการ

การดําเนินงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

องค์การเป็นองค์กรธุรกิจท่ีดีมีการทํางานในเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นปัจจัยหลักสําคัญท่ีสุด ซ่ึงองค์การต้องให้

ความสนใจและจูงใจให้บุคลากรในทุ่มเทการทํางานให้กับองค์การอย่างเต็มความรู้ความสามารถพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ บรรลุ

ตามเป้าหมายการท่ีทําให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์การได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ องค์การต้องคํานึงถึงความรู้สึก ความต้องการ

ด้านจิตใจท่ีมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การท่ีต้องการมีส่วนร่วมในองค์การจนมีความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ซ่ึงเป็นการธํารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การให้ยาวนานท่ีสุดด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การ  ทําให้บุคลากรรู้สึกรักและ

ผูกพันต่อองค์การโดยไม่คิดท่ีจะลาออกจากองค์การไปจึงทําให้มีผู้วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความ

ผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงยังไม่มีการทําวิจัยลักษณะน้ีมา

ก่อน ผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การและศึกษา

ว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากน้อยเพียงใด ทําให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ 

และด้านบรรทัดฐาน ผลท่ีได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นองค์การธุรกิจท่ีดีนําไปสู่องค์การในอนาคต โดยจะ

ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การจองบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี  

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2560 โดยผู้วิจัยได้

ดําเนินการเพื่อหากลุ่มตัวอย่างขนาดของจํานวนประชากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี รวม

ท้ังหมด 25 สาขา มีประชากร 518 คน เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ 300 คน  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย (ขนาดสาขาแบ่งตามสัดส่วนจํานวนประชากร) 

 

ขนาด สาขา 
บุคลากร 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ใหญ่ 

สาขาเดชอุดม 34 20 

สํานักงานจังหวัด 27 16 

สาขาเขมราฐ 27 16 

สาขาบุณฑริก 24 14 

กลาง 

สาขาม่วงสามสิบ 24 14 

สาขาอุบลราชธานี 23 14 

สาขาโพธิ์ไทร 23 14 

สาขาวารินชําราบ 22 13 

สาขานํ้ายืน 22 13 

สาขาตระการพืชผล 20 12 

สาขาสําโรง 22 13 

สาขาพิบูลมังสาหาร 19 11 

เล็ก 

สาขาตาลสุม 19 11 

สาขาเหล่าเสือโก๊ก 18 12 

สาขานาจะหลวย 17 10 

สาขาศรีเมืองใหม่ 17 10 

สาขาคําเจริญ 17 10 

สาขาชัยมงคล 17 10 

สาขานํ้าขุ่น 16 10 

สาขากุดข้าวปุ้น 16 10 

สาขาทุ่งศรีอุดม 15 10 

สาขาบ้านกอก 15 10 

สาขาดอนจิก 15 10 

สาขาสิรินธร 14 9 

สาขาสว่างวีระวงศ์ 13 8 

รวมทั้งหมด 25 สาขา 518 300 

ที่มา : ระบบ Intranet ธ.ก.ส., 2560 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการแบบ Likert Scale เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ด้านคือ ด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิประโยชน์ ความผูกพันในองค์กร 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน 

และข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การได้คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารน้อยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อย   

 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปานกลาง    

    ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 - 4.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาก 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด 
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ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย และใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. กําหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลท่ีทําการศึกษามาท้ังหมด โดยวิเคราะห์แยกประเด็นท่ีต้องการศึกษาและนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

3. กําหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นท่ีสําคัญของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาโดยนําร่าง

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใช้ภาษา (Wording) 

5. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญมาปรับปรุงร่วมกับกรรมการอีกคร้ัง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลท่ัวไปของการวิจัยพบว่า 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 300 คน จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-15 ปี ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 4- 7 

ระดับเงินเดือน 20,001-30,000 บาท ไม่มีเงินประจําตําแหน่ง  

 สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหว่างความผูกพันในองค์การของบุคลากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดอุบลราชธานี (Y) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ตัวแปรX) โดยวิธ ีStepwise 

 

ตัวพยากรณ ์ B Beta t Sig 

ด้านการคัดเลือก (X2) 0.210  0.334  7.200** 0.000  

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X4) 0.900  0.160  3.000**  0.003  

ด้านค่าตอบแทน (X5) 0.430  0.960  9.360** 0.000  

F = 34.60    Constant =8.13    df = 299 R = 0.997 R2 = 0.993  R2
adj = 0.993  Sig F = .00 

 

 จากตารางพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรท้ัง 3 สามารถร่วมกันทํานาย ความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ 99 โดยส่งผลดังน้ี ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

ความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้น 0.968 0.334 0.160  

หน่วย ตามลําดับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

48 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และเงินประจํา

ตําแหน่ง พบว่า   

จากการศึกษา พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันในองค์การของบุคลากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กรณีจําแนกรายด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านจิตใจ 

ด้านบรรทัดฐาน  ด้านการคงอยู่ ตามลําดับ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ พบว่า 

 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กรณี

เปรียบเทียบแยกรายด้าน เพศแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลากรท่ีมีระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า บุคลากรมีความผูกพันในองค์การ ด้านบรรทัดฐาน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากรท่ีมีระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันในองค์การ ด้านจิตใจ ด้าน

บรรทัดฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บุคลากรท่ีมีและไม่มีเงินประจําตําแหน่ง มีความผูกพันในองค์การใน

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

อภิปรายผล 

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก ด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการสรรหา และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด

อุบลราชธานี มี 3 ด้าน คือ 

 1.1 ด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และวิชาความรู้ทักษะความชํานาญตามตําแหน่งของงานซ่ึงตนได้รับไว้ตามสัญญาจ้างแรงงาน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศศิวิมล ทุมวัน (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การ

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวม

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คือ ด้านค่าตอบแทน และสอดคล้องกับ สิริรักษ์ ศิริมาสกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Measurement & Control) สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 0.309 และสอดคล้องกับ ปิยพร ห้อง

แซง (2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสาขาธนาคารออมสิน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรใน

เร่ืองความผูกพันจะเพิ่มขึ้น 0.167 หน่วย  

 1.2 ด้านการคัดเลือกส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกมีความเหมาะสมเป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ และมีการประชุมวางแผน ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล ทุม

วัน (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ คือ ด้านการคัดเลือก และสอดคล้องกับศุภชัย  รุ่งเจริญสุขศรี (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพัน

ในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับปิยพร  ห้องแซง (2555: 180-197) ได้

ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า เม่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรในเร่ืองความผูกพันจะเพิ่มขึ้น 

0.162 หน่วย  

 1.3 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้มีกระบวนการประเมินค่าของ

บุคคลในผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่งและสายงาน และใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือ

การเล่ือนตําแหน่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล ทุมวัน (2559: 

บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คือ 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับสิริรักษ์ ศิริมาสกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

และภาวะผู้นํา ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(Measurement & Control) สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 0.377  

2. เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และ

เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ในภาพรวมแตกต่างกัน จําแนกเป็นรายด้านดังน้ี 

 2.1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล  เตชัย (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและ

ความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง 

พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับภูวดล  

บุญอ่ํา (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศต่างกันมีความผูกพันในองค์การไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับบุญสันติ  ประทุมปี (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาคาทอลิก 

สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับนูรีมัน  ดอเลาะ 

(2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่าผลการเปรียบเทียบ

ความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จําแนก ตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกัน มี

ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับปิยพร ห้องแซง (2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศของ

พนักงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับลิตา ล้ิมสวัสด์ิ (2551:  บทคัดย่อ) ได้

ทําการศึกษาจริยธรรมในหน้าท่ีธุรกิจขององค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า

พนักงานเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน กรณีเปรียบเทียบแยกรายด้าน เพศแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์การแตกต่างกัน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์  มณีรัตน์ 

(2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบว่า ความผูกพันใน

องค์การของบุคลากรในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ เพศ 

 2.2 บุคลากรท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่าง

กันมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

อนันต์  มณีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบว่า 

ความผูกพันในองค์การของบุคลากรในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่งงาน ให้ความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 และสอดคล้องกับบุญสันติ  ประทุมปี (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาคาทอลิก 

สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ครูที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์

ในการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และสอดคล้องกับนูรีมัน  ดอเลาะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหน่งงานและหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตก 

ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล้องกับลิตา ล้ิมสวัสด์ิ (2551:  บทคัดย่อ) ได้

ทําการศึกษาจริยธรรมในหน้าท่ีธุรกิจขององค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า

พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ ตําแหน่งงาน และอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน และพนักงานท่ีอายุงานต่างกัน มี

ความผูกพันต่อองค์การต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกับ นภดล  เตชัย (2558: บทคัดย่อ) ได้
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ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ,ระยะเวลาการทํางาน ,ระดับการศึกษา

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแตกต่างกับปิยพร ห้องแซง 

(2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ของพนักงานท่ี

แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 

สรุป  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี

จําแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การใน

ภาพรวมแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะในเชิงการนําไปปฏิบัติ 

1. จากผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านคัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีผล

ต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 1.1 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี

ควรมีการกําหนดนโยบายให้ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิชาความรู้ทักษะ

ความชํานาญตามตําแหน่งของงานซ่ึงตนได้รับไว้ตามสัญญาจ้างแรงงาน  

 1.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการคัดเลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี

ควรมีการกําหนดนโยบายให้ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ และมีการประชุมวางแผน ในการ

คัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การ 

 1.3 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน

จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการกําหนดนโยบายให้มีกระบวนการประเมินค่าของบุคคลในผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง

และสายงาน และใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือการเล่ือนตําแหน่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและ

มาตรฐานแบบเดียวกัน 

 2. จากผลการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร แตกต่างกัน 

ดังน้ัน ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ มีการจัดกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ

บุคลากรให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์การ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี  

1. ศึกษาปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 
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3. ศึกษาวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ฝอล.) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้เป็นผลมาจากการได้รับความช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ กระตุ้น ผลักดัน และคําช้ีแนะ ท่ี

มีคุณค่ายิ่งจาก อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนรวมท้ัง

ท่ีได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพยิ่ง 

ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีช่วยเหลือใน

การตอบแบบสอบถาม สุดท้ายขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเพื่อบูชาครู-อาจารย์ และอีกหลายท่านท่ีมิได้

กล่าวนาม ท่ีให้การสนับสนุนในการวิจัย ช่วยช้ีแนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นกําลังใจ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จ

สมบูรณ์ได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 

และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการฝึกอบรมเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 จากการศึกษาพบว่า ทักษะ

ท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในการทํางานในยุค Thailand 4.0 มี 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน        

2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) ทักษะด้านภาษา 5) ทักษะความสามารถท่ี

หลากหลาย และ 6) ทักษะ STEM  ดังน้ันองค์กรควรกําหนดแนวทางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับ

บุคลากรในองค์กรยุค Thailand  4.0  ได้แก่ 1) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  2) หลักสูตรความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 3) หลักสูตรเทคโนโลยีกับการทํางานเพ่ือสร้างนวัตกรรม                    

4) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  5) หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และ 6) หลักสูตรการคิด

เชิงนวัตกรรม 

คําสําคัญ: การฝึกอบรม, ทักษะท่ีจําเป็น Thailand 4.0  

 

ABSTRACT 

 This article aims to study about training program to develop the skills needed in Thailand 

4.0 and to propose guidelines of training program on skills needed in Thailand 4.0. The finding that 

the working skills in Thailand 4.0 6 are: 1) complex problem solving skill 2) creativity skills, 3) 

technology and innovation skill 4) language skills 5) trans disciplinary skill, and 6) STEM skills 

Therefore, the organization should set up training methods to develop skills needed for personnel 

in the Thailand 4.0  1) Problem Solving and Decision-Making curriculum 2) Creative Initiatives to 

Improve Work Performance curriculum 3) Technology courses and work for innovation curriculum  

4) English for Work curriculum 5) Talent Management curriculum and 6) innovative thinking 

curriculum. 

Keywords: Training program, Improve skills needed in Thailand 4.0  
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บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการปฏิรูปประเทศ

เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันขึ้นเป็นสภาพ                     

ไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจํากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา                

ท่ีชัดเจนขึ้น นับเป็นความท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัว โดยต้องเร่งในทุก ๆ ด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ซ่ึงต้องดําเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือ

แรงงานกลุ่มท่ีกําลังเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และ

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการ การ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นสภาพแวดล้อมการดําเนินชีวิตได้อย่างดี หน่ึงในยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 เป็นการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรม และปรับเปล่ียนแรงงานให้สอดคล้องกับ Industry 4.0 โดยรัฐบาลจึงมีการวางระบบเพื่อบูรณาการการศึกษา การ

ฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงและกําหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกําหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ 

ดังต่อไปน้ี 1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ 2) พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ

ให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเช่ียวชาญ และ 4) สร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ประเทศไทยมีพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมต้นจาก Thailand 1.0 ท่ีเน้นเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา และ

พัฒนาสู่ Thailand 3.0 ท่ี เน้นอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น จวบจนปัจจุบัน Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก 

โดยปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือนการเติบโตชุด ใหม่ (New growth engines) เพื่อเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกท่ี

หน่ึง” ภายในปี 2575 ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความม่ังค่ังผ่าน กลไกขับเคล่ือน เศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive growth engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง (กองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

 จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาทําให้ผู้เขียนสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 

เน่ืองจากปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีสามารถ

ขับเคล่ือนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและอยู่รอดได้ในยุค Thailand 4.0 โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นไปท่ีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา

บุคลากร โดยเน้นการฝึกอบรมไปท่ีทักษะท่ีจําเป็นในการทํางานในยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้แก่

บุคลากรได้นําไปใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ดังน้ัน องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ

ทํางานท่ีสูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรและองค์กรพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาทักษะท่ีจําเป็น ในยุค Thailand 4.0 

 2.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 

 

แนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม  

 การฝึกอบรมถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ

การฝึกอบรมไว้ดังน้ี สมคิด บางโม (2553) ได้อธิบายไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะ

ด้านของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันนําไปสู่การยกมาตรฐาน การทํางาน             

ให้สูงขึ้น ทําให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในการทํางานและองค์การบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ชูชัย สมิทธิไกร 

(2558) ท่ีได้กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากร คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ และทัศนคติ ของบุคลากร ซ่ึงช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การฝึกอบรมจึงเป็น

โครงการท่ีองค์การจัดขึ้นมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานท่ีสูงขึ้น และการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา

บุคลากร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงาน  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (อนันต์ สุนทราเมทากุล, 2558) สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม ผู้เขียนจึงสรุปความแตกต่าง

ระหว่างกระบวนการฝึกอบรมท่ัวไปกับกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการฝึกอบรมท่ัวไปกับกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 

  

กระบวนการฝึกอบรมทั่วไป กระบวนการฝึกอบรม  Thailand 4.0 

1.วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 

    - วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม มีท้ัง

การวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรม               

จากระดับองค์การ ระดับตําแหน่งงาน และระดับ

บุคคล การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้ทราบข้อมูลท่ี

จําเป็นสําหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการ

ฝึกอบรม มีการวิ เคราะห์ความต้องการในการ

ฝึกอบรมตามสมรรถนะ ท้ังในสมรรถนะหลัก, 

สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท 

เพื่อค้นหาช่องว่างของสมรรถนะบุคลากรระหว่าง

สมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีมีในปัจจุบันของ

บุคลากรเพื่อใช้ในการกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม   

1.วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 

   - วิเคราะห์หาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis)                 

กับการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมประจําปี  (Training Program)                      

ให้สอดคล้องกับทิศทางของ วิสัยทัศน์    พันธกิจหลัก กลยุทธ์ และเป้าหมาย                

ท่ีองค์การกําหนดขึ้น กําหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมสอดคล้องกับข้อมูลในระดับ

องค์การ  ระดับตําแหน่ง  และระดับบุคคล  วิ เคราะห์หาช่องว่างของ

ความสามารถ ท่ี มี  (Competency Gap) ของความสามารถ ท่ีคาดหวั ง 

(Expected Competency) และความสามารถของบุคลากรท่ี ทําได้จ ริง 

(Actual Competency) เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรตามความต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับ                

ตามตําแหน่งงาน และรายละเอียดของงาน   

  - จัดทําแผนแม่บทการฝึกอบรม เป็นแผนระยะยาว 3 ปี โดยสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 

2560 – 2579 

- จัดทําโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ให้บุคลากรได้รับทราบเส้นทาง                   

การฝึกอบรม (Training Roadmap) ของบุคลากรต้ังแต่ระดับล่าง ระดับกลาง 

และระดับสูง  

- จัดทําแผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพัฒนารายบุคคล 

2.กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมโดยท่ัวไป มีวัตถุประสงค์ในการ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ  ความรู้   และทัศนคติ                  

ด้านบวกให้กับบุคลากรในองค์กร แต่การกําหนด

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมท่ัวไป ส่วนใหญ่เน้นไป

ท่ีทักษะพื้นฐานท่ัวไป ซ่ึงบางองค์กรยังไม่มีการจัดทํา

โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับ

ทราบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

ของบุคลากรต้ังแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และ

ระดับสูง  ไม่มีแผนงานการฝึกอบรมประจําปี  หรือ

แผนแม่บทในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บุคลากรยังขาดทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา  

ทักษะการคิดค้นการสร้างช้ินงานด้านนวัตกรรม  

ขาดความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนา  

2.กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

   วัตถุประสงค์การฝึกอบรมต้องเน้นการพัฒนาทักษะ และความรู้ ยกระดับ

ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถสูงขึ้น  โดยกําหนด

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเน้นให้บุคลากรมี 

ทักษะท่ีจําเป็นต้องมีในอนาคต และต้องใช้ในยุค Thailand 4.0 เช่น ทักษะ             

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม, ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน, ทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์, ทักษะด้านภาษา, ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย , 

ทักษะ STEM  โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมควรสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย  4  ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1 แรงงานท่ีมีประสิทธิผล (Productive  manpower)  

ช่วงท่ี 2 แรงงานท่ีมีนวัตกรรม (Innovative workforce)  

ช่วงท่ี 3 แรงงานท่ีสร้างสรรค์ (Creative workforce)  

ช่วงท่ี 4 แรงงานพลังสมอง (Brain power)  

 

3.ออกแบบและจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม 

      การฝึกอบรมโดยท่ัวไป การออกแบบและจัดทํา

หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 

     3.1 เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม 

     3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     3.3 เน้ือหาในการฝึกอบรม 

     3.4 ระยะเวลา 

     3.5 งบประมาณในการจัดฝึกอบรม 

3. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม  

  3.1 หลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ Thailand 4.0  

      หลักสูตรทางเทคนิค เช่น การวิจัย  การบริหารโครงการ การออกแบบ

เคร่ืองจักรกล หุ่นยนต์ ให้ทันสมัย  เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม

และคุณค่ากับสินค้าและบริการ  

      หลักสูตรเกี่ยวกับสารสนเทศหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้าง

โปรแกรมปฏิบัติการทํางานท่ีรวดเร็ว  

     หลักสูตรด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
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กระบวนการฝึกอบรมทั่วไป กระบวนการฝึกอบรม  Thailand 4.0 

     ดังน้ันการฝึกอบรมโดยท่ัวไปควรให้ความสําคัญ

และเน้นไปท่ีเป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม

เป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ               

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลัก  และเกิดประโยชน์

กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ เพื่อ

นําไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร  เทคนิคการ

ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job Training) 

เช่น การสอนวิธีการทํางาน การฝึกทักษะพื้นฐาน

ท่ัวไปเบื้องต้น   เทคนิคการฝึกอบรมนอกเวลางาน 

( Off the job Training) เ ช่ น  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม                        

ในห้องเรียนเน้นการบรรยาย การแบ่งกลุ่มทํา

กิจกรรมต่างๆ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การ

ฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

การศึกษาดูงาน  ซ่ึงยังขาดการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมเน้นไปท่ี

การบรรยายจากวิทยากรเป็นหลักในการถ่ายทอด

ความรู้ต่างๆ ขาดความสนุกสนาน ซ่ึงอาจทําให้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความเบื้อหน่ายในการเข้า

ฝึกอบรมขององค์กร   

 

 

 

  3.2 หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การสร้างทีมงาน การบริหาร

จัดการความหลากหลาย การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  การบริหารจัดการ

ความขัดแย้ง  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ    

 3.3 หลักสูตรพื้นฐานธุรกิจหรือพื้นฐานขององค์การ เช่น การผลิต การตลาด 

การบัญชี การเงิน  เป็นต้น 

3.4 หลักสูตรการบริหารองค์การ เช่น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม                    

การบริหารงานคุณภาพ การบริหารการเป ล่ียนแปลง ภาวะ ผู้นําการ

เปล่ียนแปลง  การพัฒนาหัวหน้างาน การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 

และระดับสูง  

3.5 หลักสูตรตามระบบความสามารถหรือสมรรถนะขององค์การ แบ่งเป็น  

   หลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักขององค์การ (Core Competency) 

   หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะระดับบริหาร (Managerial Competency)  

   หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะระดับหน้าท่ีงาน (Functional Competency)   

   เทคนิคการฝึกอบรมในขณะปฏิบั ติงาน (On the job Training) เ ช่น                   

การสอนวิธีการทํางาน การฝึกทักษะช่างฝีมือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

  เทคนิคการฝึกอบรมนอกเวลางาน (Off the job Training) เช่น การฝึกอบรม

ในห้องเรียน การฝึกอบรมแบบ E – Learning  ในรูปแบบ การเรียนทางไกล 

(Distance Learning) , การเรียนรู้ผ่าน Web (Web based Training) และ

การเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)  

      การเลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรมให้มีความทันสมัย เลือกใช้เทคนิค                  

การฝึกอบรมให้มีความน่าสนใจ เช่น วิธีการอบรมตามหลัก การเรียนรู้ตาม

สมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Based Learning)  โดยมีวิธีการ

ฝึกอบรมแบบการศึกษาผสมกับความสนุกสนานและบันเทิง  เช่น  เกมการ

บริหาร, การทําโครงงาน (Project Work) , การสอนงาน (Coaching) , 

กรณีศึกษา (Case Study), การระดมความคิด (Brainstorming), การสร้าง

สถานการณ์จําลอง (Simulation), การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)   

4.กําหนดเกณฑ์ในการประเมินผล 4.กําหนดเกณฑ์ในการประเมินผล ควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค์กรเป็นหลัก และเกณฑ์มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์      

5.ดําเนินงานจัดฝึกอบรม 5.ดําเนินงานฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจําปี และแผนโครงสร้างการ

ฝึกอบรมตามตําแหน่งระดับงานของบุคลากร 

6.ประเมินผลการฝึกอบรม 

   6.1 ประเมินการบรรลุเป้าหมายโครงการฝึกอบรม 

   6.2 ประเมินกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม 

   6.3 ประเมินการเรียนรู้ 

   6.4 ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ 

  

6.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 6.1 ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน 

 6.2 ประเมินการเรียนรู้ 

 6.3 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 6.4 ประเมินผลท่ีได้รับ 

 6.5 ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝึกอบรม 

 

ที่มา: ปรับจาก สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2556 ; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2557 ; ชูชัย สมิทธิไกร, 2558 ; สมคิด บางโม, 2559 

 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง วัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ และจิตรา รู้กิจการพานิช (2554, หน้า 311) ซ่ึงได้ศึกษาการพัฒนาระบบ         

การฝึกอบรมความสามารถสําหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป พบว่าระบบการฝึกอบรม

ก่อนการปรับปรุง ในส่วนของหลักสูตรและเน้ือหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตรฝึกอบรมทฤษฎีการ

ผลิตช้ินงาน  หลักสูตรฝึกอบรมหน้างาน (On the job Training)  ในส่วนของการประเมินผลการฝึกอบรม เดิมใช้แบบประเมินผล

ภาคทฤษฎี ใช้เกณฑ์ในการผ่านการประเมินภาคทฤษฎี  หลังจากมีการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมใหม่ โดยมีการจัดหลักสูตรและ

เน้ือหาการฝึกอบรม  กําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตรฝึกอบรมทฤษฎีการผลิต
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ช้ินงาน หลักสูตรฝึกอบรมหน้างาน หลักสูตรการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมทฤษฎีการตรวจสอบคุณภาพ มีการจัดทําระเบียบ

ควบคุมการฝึกอบรม จัดทํามาตรฐาน   การฝึกอบรมตามหน้าท่ี มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม สําหรับการประเมินผลการฝึกอบรม มี

การพัฒนาระบบโดยเพิ่มวิธีการและเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติ มีแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการบันทึก

ความสามารถ และมีเอกสารใบบันทึกระดับความสามารถของพนักงานประกอบด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรณรงค์ศักด์ิ สุธรรมดี 

และจินตกานต์ สุธรรมดี (2560) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาเร่ิมต้ังแต่    

การประเมินเพื่อหาความต้องการฝึกอบรม การนําข้อมูลความต้องการไปออกแบบเป็นแผนปฏิบัติการ การดําเนินโครงการท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้รับการฝึกอบรม และการประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยยึดหลักแนวทางสําคัญคือ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ท่ีคํานึงถึงพลวัตการเปล่ียนแปลง การบริหารความหลากหลาย การจัดการความรู้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติงานจริง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างทักษะ

หลากหลาย (Multi – skilled) โดยผ่านการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานมีบทบาทร่วมกันมากขึ้นในการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับ

บุคลากรในองค์กรยุค Thailand 4.0    

  

ทักษะที่จําเป็นในยุค Thailand 4.0 

 จากการศึกษาวรรณกรรมมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับทักษะท่ีจําเป็น  ในการทํางานในยุค Thailand 

4.0 ไว้ดังน้ี 

 นพวรรณ จุลกนิษฐ (2559) ได้กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดแรงงานยุคปัจจุบันถือว่าเข้มข้นกว่าในอดีตท่ีมา ผู้หางานท่ีมี

ความสามารถโดดเด่นหรือมีความพิเศษย่อมเป็นท่ีต้องการของทุกองค์กร  เพราะหากได้คนเหล่าน้ีไปร่วมงานก็เหมือนได้ฟันเฟืองท่ี

แข็งแกร่ง คุณสมบัติพิเศษของพนักงานพันธุ์ใหม่ในยุคน้ี ควรมี 7 คุณสมบัติสําคัญ ได้แก่ 1) ทันโลกทันเหตุการณ์ 2) การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 3) มีทักษะด้านภาษา 4) จัดการข้อมูลได้ 5) พร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ 6) การปรับตัวและมีความยืดหยุ่น และ 7) มี

ความสามารถหลากหลาย  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะท่ีมีความสําคัญมากขึ้นใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย 1) ทักษะความรู้ความเข้าใจ 2) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน                

4) ทักษะด้านเน้ือหา และ 5) ทักษะด้านกระบวนการ   

 สภาเศรษฐกิจโลก (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะท่ีมีความสําคัญอย่างมากในปี 2020 ได้แก่ 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ี

ซับซ้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดการบุคคล 5) การทํางานร่วมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ์ 7) รู้จัก

ประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9) การเจรจาต่อรอง และ 10) ความยืดหยุ่นทางความคิด 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (2559) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศและพร้อมเผชิญต่อความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุค 

Thailand 4.0 คือการท่ีแรงงานมีทักษะ มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และเพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงาน ดังน้ัน

กระทรวงแรงงานจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วง

ท่ี 1 แรงงานท่ีมีประสิทธิผล (Productive manpower) (พ.ศ.2560-2564) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล เป็น

การเดินหน้าขับเคล่ือนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ท้ังด้านปริมาณและ

คุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi-skilled) เติมทักษะใหม่ด้วยการ Re-skill และเติมทักษะด้าน STEM 

เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการแรงงานในยุค Thailand 4.0 ช่วงท่ี 2 แรงงานท่ีมีนวัตกรรม (Innovative workforce)  (พ.ศ.2565-

2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่ีเป็นประชาชนโลก เป็นยุคท่ีแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ

เพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการ

จ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัล แรงงานจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีสามารถทํางานในยุคท่ีภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ

นวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ช่วงท่ี 3 แรงงานท่ีสร้างสรรค์ (Creative workforce) (พ.ศ.2570-2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทํางาน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการดํารงชีวิต เป็นยุคท่ีให้

กําลังแรงงานมีทักษะด้าน STEM มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วงท่ี 4 แรงงานพลังสมอง (Brain power)  (พ.ศ.2575-2579) เป็นยุคของ

สังคมการทํางานแห่งปัญญาโดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทักษะด้าน STEM เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสามารถใช้ความรู้

และสติปัญญาในการทํางานท่ีมูลค่าสูง เพื่อให้มีรายได้สูงและประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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รวม 

 1. ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน  ! !  2 

 2. ทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ! ! 2 

 3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม !   ! 2 

 4. ทักษะด้านภาษา !    1 

 5. ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย !   ! 2 

 6. ทักษะ STEM    ! 1 

 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปทักษะท่ีจําเป็นในการทํางานในยุค Thailand 4.0 ได้ตามตารางท่ี 2 

ประกอบด้วย ทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 ท้ังหมด 6 ทักษะ ดังน้ี 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน 2) ทักษะความคิด

สร้างสรรค์ 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) ทักษะด้านภาษา 5) ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย และ 6) ทักษะ STEM 

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน คือการเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  โดยการฝึกให้

พนักงานมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีไหวพริบ   

2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดของสมอง ซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้

หลากหลาย และแปลกใหม่ไปจากเดิม หรือ เป็นมุมมองท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้าใคร เป็นความคิดท่ีหลากหลายและกว้างไกล หลายแง่หลาย

มุมมอง  

3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทํางานมากขึ้น นวัตกรรม คือ 

การคิดค้นส่ิงใหม่ๆ โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือส่ิงใหม่ที่กระทําซ่ึงเกิดจากการใช้

ความรู้ ส่ิงใหม่ในท่ีนี้อาจจะอยู่ในรูปของ แนวคิด หรือกระบวนการ  ท่ีสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา 

4. ทักษะด้านภาษา คือการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาในการติดต่อส่ือสาร  

5. ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย คือ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดได้หลากหลายแนวทาง คิด

นอกกรอบ มีทักษะหรือความสามารถท่ีหลากหลายรอบด้าน 

6. ทักษะ STEM คือ อักษรย่อของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ท้ังน้ีผู้เขียนเน้นไปท่ี ตัว T (Technology) เทคโนโลยี ทําให้

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการทํางานมากขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการทํางาน 

ทักษะท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ันล้วนเป็นทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

และการแข่งขันท่ีรุนแรง ดังน้ันองค์กรจึงต้องมีการพัฒนาทักษะเหล่าน้ีให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ี

หลากหลายเหล่าน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านกําลังคนและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรเพื่อทําให้

องค์กรพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นของบุคลากรในยุค Thailand 4.0 ทําให้                             

ผู้เขียนได้แนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand  4.0  ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร 

ได้แก่ 1) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ   2) หลักสูตรความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน 3) หลักสูตร

เทคโนโลยีกับการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรม  4) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5) หลักสูตรการพัฒนาคนเก่งรอบ

ด้าน และ 6) หลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรม รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ปัญหา 

2.ทักษะความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

3.ทักษะการใช้

เทคโนโลยี 

4.ทักษะด้านภาษา 

5.ทักษะความสามารถ

ที่หลากหลาย 

6.ทักษะSTEM 
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 จากตารางท่ี 3 แนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand  4.0 สามารถอธิบาย

ได้ดังต่อไปน้ี 

           1.หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ    

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและได้เรียนรู้หลักการและ

เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ

บุคลากรท่ีต้องการเพิ่มทักษะการคิดและการตัดสินใจ การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมน้ีเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการแก้ไขปัญหา โดย

เลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมท้ังการระดมสมอง  การอภิปราย การบรรยาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้   บทบาทสมมติ  กรณีศึกษา การใช้

สถานการณ์จําลอง  การมอบหมายให้ทําโครงงาน และการเรียนรู้บนพื้นฐานของปัญหา  

   2. หลักสูตรความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลการ

ทํางานท่ีแตกต่างกัน เน้นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีทักษะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ  กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ ผู้บริหารระดับต้น 

พนักงานระดับปฏิบัติการ และกลุ่มพนักงานท่ีมีความสนใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมจากการระดม

สมอง  เกมการบริหาร การออกแบบสร้างสรรค์งาน การบรรยาย  กรณีศึกษา  เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์

อย่างเสรี  

    3. หลักสูตรเทคโนโลยีกับการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรม   

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมเป็นพนักงานทุกระดับ หรือพนักงานท่ีไม่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

การฝึกอบรมเลือกใช้เทคนิคการสาธิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมน้ีเพื่อพัฒนาทักษะการ

ใช้เทคโนโลยี และทักษะ STEM  คือ อักษรย่อของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายๆ

ด้านมาใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม และรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  

   4. หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

                             วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกระดับ หรือ

พนักงานท่ีมีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

ซ่ึงก่อนการฝึกอบรมมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะการพูด การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษ  ใช้เทคนิคการฝึกอบรม

โดยการสาธิต ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย  สถานการณ์จําลอง บทบาทสมมุติ  นอกจากน้ีแล้วองค์กรควรส่งเสริมและให้

ความสําคัญกับภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม ด้วยเพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ซ่ึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเป็น

ทักษะท่ีมีความจําเป็นมาก และความสําคัญมากในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

หรือการสร้างความร่วมมือทางด้านการลงทุน  

   5. หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง 

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถท่ีหลากหลายรอบด้าน กลุ่มเป้าหมายในการ

ฝึกอบรมเป็นพนักงานทุกระดับ เน่ืองจากลักษณะงานในปัจจุบันและในอนาคตมีการโยกย้ายงาน  การหมุนเวียนงาน การฝึกงาน การ

สอนงานท่ีหลากหลายมากขึ้น องค์กรในยุค Thailand 4.0 จึงมีความต้องการพนักงานท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง มีความสามารถท่ี

หลากหลาย เก่งรอบด้าน การออกแบบหลักสูตรและเน้ือหาของหลักสูตรจึงเน้นไปท่ีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย โดยใช้

เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นท่ีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  การสอนงาน การแนะนําวิธีการใช้งาน การฝึกอบรมใน

ห้องเรียนเสมือนจริง  เกมในการบริหาร  

   6. หลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรม 

                            วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ทักษะ ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม การคิด

นอกกรอบ โดยเน้นให้พนักงานมีทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงองค์กรต้องกระตุ้นให้ผู้บริหารท้ังระดับ

ต้น ระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความสําคัญในการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้

เทคนิคการฝึกอบรมในรูปแบบของเกมการบริหาร การระดมสมอง  โครงงานพิเศษ การบรรยาย  เน่ืองจากทักษะท่ีจําเป็นในยุค 

Thailand 4.0 เน้นไปท่ีบุคลากรต้องมีการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นจาก

กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ เพื่อ

สร้างนวัตกรรม เช่น ด้านการแพทย์  การเกษตร  วิทยาศาสตร์ ก่อสร้าง  อาวุธยุทโธปกรณ์และความม่ันคง  ยานพาหนะและขนส่ง 

โฆษณาและเผยแพร่  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เป็นต้น   
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สรุป 

  การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของ

บุคลากร ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะท่ีจําเป็นในการทํางานในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย

ท้ังหมด 6 ทักษะ ดังน้ี 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน 2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 4) ทักษะด้านภาษา        

5) ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย และ 6) ทักษะ STEM  องค์กรจึงต้องมีการวางแผนกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ี

จําเป็นสําหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรมต้ังแต่กระบวนการวิเคราะห์หาความจําเป็น

ในการฝึกอบรม แผนแม่บทการฝึกอบรมขององค์กร โปรแกรมการฝึกอบรมประจําปี และโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้

บุคลากรได้ทราบเส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากรต้ังแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับสูง   ซ่ึงแผนการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ขององค์กร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  องค์กรจึงกําหนดแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในองค์กรยุค 

Thailand  4.0  ได้แก่ 1) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ใช้เทคนิคการฝึกอบรมท้ังการระดมสมอง  การอภิปราย การ

บรรยาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้   บทบาทสมมติ  กรณีศึกษา การใช้สถานการณ์จําลอง  การมอบหมายให้ทําโครงงาน และการเรียนรู้

บนพื้นฐานของปัญหา  2) หลักสูตรความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิด        การ

พัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีทักษะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าและ

บริการ  เทคนิคการฝึกอบรมจากการระดมสมอง  เกมการบริหาร การออกแบบสร้างสรรค์งาน กรณีศึกษา  3) หลักสูตรเทคโนโลยีกับ

การทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การ

ฝึกอบรมเลือกใช้เทคนิคการสาธิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะ STEM  

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายๆด้านมาใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม และรองรับการพัฒนา

ประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0   4) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมีความสามารถด้านทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรต้องเข้ารับการฝึกอบรม  นอกจากน้ีแล้วองค์กรควรส่งเสริมและให้

ความสําคัญกับภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม 5) หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง เน่ืองจากลักษณะงานในปัจจุบันและใน

อนาคตมีการโยกย้ายงาน  การหมุนเวียนงาน การสอนงานท่ีหลากหลายมากขึ้น องค์กรในยุค Thailand 4.0 จึงมีความต้องการ

พนักงานท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง มีความสามารถท่ีหลากหลาย เก่งรอบด้าน และ 6) หลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรม โดยเน้นให้พนักงานมี

ทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และทักษะการใช้เทคโนโลยี  เน่ืองจากทักษะท่ีจําเป็นในยุค Thailand 4.0 เน้นไปท่ีบุคลากรต้องมี    

การคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ   
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Generation Z ในศตวรรษ
ท่ี 21 พบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีบุคลากรในองค์กรควรมีการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้ 
การตื่นตัวต่อเหตุการณ์รอบตัว การทํางานร่วมกันเป็นทีม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวในการทํางาน สามารถใน                
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะ
ของคน เจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) ท่ีกําลังจะมีบทบาทในองค์กรพบว่า เจนเนอเรช่ันซีมีลักษณะและพฤติกรรม
ในการทํางานมีความแตกต่างจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่ การไม่มีความอดทนในการรอคอย 
เช่น การต้องการคําตอบในทันที การเข้าสังคมของบุคคลกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใช้ติดต่อสื่อสาร 
แสดงความคิดเห็น และแสดงอารมณ์ โดยไม่สนใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว มีความสามารถหลากหลายด้าน                 
ชอบการทํางานแบบอิสระ สนุกกับการทํางาน ชอบการทํางานเป็นทีม มีความผูกพันกับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต
เป็นอย่างมาก ชีวิตคุ้นชินกับสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ในโลกสังคมออนไลน์ แต่ยังขาดประสบการณ์ในการทํางาน                 
ทําให้เห็นว่าคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ียังต้องปรับปรุงและพัฒนาของ เจนเนอเรช่ันซี คือ ทักษะ
ชีวิตและการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เริ่มจากการระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา การออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา นอกจากน้ัน     
ควรมีมุมมองในการพัฒนาเพ่ิมเติมในระยะยาวด้วยการพัฒนาทางด้านสายอาชีพ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร  
คําสําคัญ: Generation Z, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ศตวรรษท่ี 21 
 

ABSTRACT 
 This article has a purpose. To study the human resources development of Generation Z 
in the 21st century. Find the desired features in the 21st century, the personnel in the organization 
should have to learning and researching, alertness teamwork, flexibility and adaptability to work, 
the ability to use information technology, and be creative in innovation. When compared to the 
characteristics of people Generation Z is going to play a role in the organization in the future. 
Generation Z looks and behaves differently from other generations that the lack of patience in 
waiting, like the need for immediate answers, the majority of these people live in the Internet, 
used to communicate comment and show emotion, don’t care about privacy. They have a variety 
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อุบลราชธานี 
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of capabilities, like independent work, enjoy working Like working as a team, the technology is very 
similar to the Internet. They are familiar with communicating with other people in the social world. 
But they lack the experience of working. The characteristics in the 21st Century that still need to 
improve and develop of Generation Z, is life skills and learning, social skill And teamwork. The 
process of human resource development starting from identifying training needs and development, 
design of training and development, training and personnel development, and evaluation and 
training and development. In addition, there should be perspectives for further development in 
the long run by professional development, to motivate people. 
Keyword: Generation Z, Human Resource Development, 21st Century 
 
บทนํา 
 ในศตวรรษท่ี 21 องค์กรต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละสังคมท่ี
แตกต่างกันในเร่ืองของช่วงวัย (รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ, 2560) โดยส่งผลต่อการทํางานร่วมกันในองค์กรท้ังในด้านของการยอมรับกัน
และการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างวัย ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเร่ิมมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรจําเป็นต้องหาทางปรับตัวเพื่อ 
ความเป็นผู้นําทางธุรกิจ ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในองค์กรน่ันคือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดขององค์กร และเป็นปัจจัย
ท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ (ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, จิราวรรณ  คงคล้าย และเฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน, 2559) ในยุคสมัยท่ี
เปล่ียนไปโครงสร้างของประชากรท่ัวโลกมีการเปล่ียนแปลง เด็กรุ่นใหม่เกิดมากับความเพียบพร้อมส่ิงอํานวยความสะดวก                          
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคน เจนเนอเรช่ันซี (ชัชวาล 
วงค์สารี 2558) 
 องค์การในศตวรรษท่ี 21 น้ีจะมุ่งประเด็นหลัก ๆ คือ เร่ืองคน (People) เร่ืองงาน (Work) และเร่ืองชีวิตส่วนตัว (Life) โดย
ให้ความสําคัญอยู่ที่การพัฒนาคนอย่างไรให้มีศักยภาพ (ฉัตรณรงค์ศักด์ิ สุธรรมดี และจินตกานต์ สุธรรมดี 2660) และภาคธุรกิจ จะมี
ส่วนผสมของช่วงอายุ (Generation) เน่ืองจากการอบรมเล้ียงดูและเติบโตในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ทําให้มีความคิดและมุมมองแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มคนท่ีมีบทบาทกับองค์กรในปัจจุบันมีเพียง 4 เจน
เนอเรช่ันเท่าน้ัน คือ เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) เจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์ (Generation X) เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) และ เจน
เนอเรช่ันซี (Generation Z) พร้อมแนวโน้มในอนาคตเจนเนอเรช่ันซีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีกําลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า (ทับขวัญ  หอมจําปา 2557,อ้างถึงใน รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ 2559) ในการทํางานของคนรุ่นน้ี มีศักยภาพเด่น ๆ อยู่
ค่อนข้างมาก ท้ังทักษะการใช้เทคโนโลยี มีการเรียนรู้ไว หากมีการออกแบบการบริหารให้มีความสอดคล้องได้สําเร็จก็จะสามารถดึงเอา
ศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ในทันที (รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ 2559)  
 คณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เจนเนอเรช่ันซี เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีกําลังจะเข้าสู่องค์กรธุรกิจในอีกไม่กี่
ปีข้างหน้า และจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในองค์กรศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงปัจจุบันองค์กรมีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีออกแบบไว้ เพื่อคน
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์และเจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์เท่าน้ัน ดังน้ันการมุ่งให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 น้ันจําเป็นต้องใช้การท่ี
จะดึงศักยภาพของคนทุกเจนเนอเรช่ัน แต่เน่ืองจากเจนเนอเรช่ันซีเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ท่ีกําลังเพิ่มคนในองค์กร จึงต้องดึงศักยภาพเจน
เนอเรช่ันซีออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด องค์กรจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 และลักษณะของเจนเนอเรช่ันซี เพื่อการอยู่ร่วมกับเจนเนอเรช่ันอื่น ๆ และทํา
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
  
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เจนเนอเรช่ันซีในศตวรรษท่ี 21 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีสําคัญต่อการขับเคล่ือนองค์การ โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ดังน้ี โดย ฐนันดร์ศักด์ิ  บวรนันทกุล (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนากําลังคน โดยการ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ ผ่านกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจ มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึ้น ในปัจจุบันและ
อนาคต ส่วน ชมสุภัค  ครุฑกะ (25544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลง
ความรู้ พฤติกรรมความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงาน ของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว
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น้ันสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน ปรวรรณ  ยิ้มชัยภูมิ และ
สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในศักยภาพของบุคลากรหลาย ๆ ด้านให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าท่ีดีและมีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีองค์กรกําหนดไว้ มี
ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังน้ี (สุรศักด์ิ  ชะมารัมย์ 2560 และ ชมสุภัค  ครุฑกะ 2554) 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นการระบุความต้องการความรู้ในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองโดยเน้น ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร  

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขั้นตอนในการ
ออกแบบพัฒนาบุคลากร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําหนดวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานความต้องการ 2) ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การ 3) เลือก
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 4) สรุปเกี่ยวกับเน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม และส่ือ 

ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ การพิจารณาความเหมาะสม ของเน้ือหาท่ีตรงตามความเป็น
จริง เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบต่าง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา คือ การวัดผลกระทบจากการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ของบุคลากร 
เป็นรายบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคคล และส่งผลไปยังการปฏิบัติขององค์การ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมิน จาก
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ท่ีมา: ปรับปรุงจากข้อสรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 
เจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) 
 เจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) เป็นคนท่ีมีอายุไม่เกิน 21 ปี กลุ่มคนท่ีเกิดในปีต้ังแต่ ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) ขึ้นไป และ
เป็นกลุ่มคนยุคแรกในศตวรรษท่ี 21 โดย เจนเนอเรช่ันซีมีลักษณะท่ีเด่นชัดซ่ึงได้จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน 
ลักษณะเหล่าน้ัน ได้แก่ การไม่มีความอดทนในการรอคอย เช่น การต้องการคําตอบในทันที สังคมของบุคคลกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะอยู่บน
อินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นช่องทางท่ีใช้ติดต่อส่ือสารตลอดจนแสดงความคิดเห็นและแสดงอารมณ์โดยไม่สนใจในเร่ืองความเป็นส่วนตัว ลักษณะ
การเรียนและการทํางานมีความแตกต่างจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันอื่น ๆ อย่างชัดเจน (ชัชวาล  วงค์สารี 2558) เป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความสามารถหลากหลายด้าน ในด้านการทํางานชอบการทํางานแบบอิสระเป็นกลุ่มคนทํางานหน้าใหม่ไฟแรงแต่ยังอ่อนประสบการณ์
สนุกกับการทํางานชอบการทํางานเป็นทีม (รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ 2559) สามารถสรุปได้ว่าลักษณะของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันซีเกิด
มาพร้อมกับเทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลายคนกลุ่มน้ี ไม่ค่อยมีความอดทนในการรอคอย มีความผูกพันกับเทคโนโลยีอย่าง

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

65 

อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากชีวิตคุ้นชินกับส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ในโลกสังคมออนไลน์อีกท้ังยังมีความสามารถหลากหลายด้านแต่ในส่วน
ของการทํางานน้ันยังขาดประสบการณ์ในการทํางาน  
 องค์การต่างๆ มีกลุ่มคนหลากหลายเจนเนอเรช่ันทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่หรือองค์การช้ันนํา
ระดับประเทศ ท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมาหลายสิบปี จะมีกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และเจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์ ซ่ึงเป็นผู้บริหารองค์การ มี
ประสบการณ์ในการทํางานสูง มีความรับผิดชอบสูง และมีมุมมองในการทํางานท่ีแตกต่าง ต้องทํางานร่วมกับ เจนเนอเรช่ันวายและเจน
เนอเรช่ันซี ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ท่ีโตมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้ต้องเรียนรู้กับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ดังน้ัน นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายเหล่าน้ี จึงต้องพิจารณาคุณลักษณะท่ีแท้จริงในการทํางานท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21  เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแก่องค์การให้ได้  
 
แนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
 เม่ือศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้ปฏิบัติงาน (สุพรรณี  ชาญประเสริฐ 2556; เสฏฐวุฒิ  หนุ่มคํา 
และคณะ 2559; ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และปวีณา  จันทร์สุข 2556; พิณสุดา  สิริธรังศรี 2557; พัชรี  สร้อยกุล 2559; วิจารณ์  พานิช 2555; 
เอกชัย  พุทธสอน และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 2557) ควรจะมี เพื่อเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแก่องค์การ ได้ดังน้ี 
  1. ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางาน 

2. ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบท้ังกับตนเองและองค์กร การลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงาน มีภาวะผู้นํา 
สามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแสวงหาความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอมีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลท้ังในรูปแบบ
ของเอกสารและส่ือสารสนเทศ 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรม การคิดอย่างเป็นระบบ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และมีความคิดส่ิงในใหม่ ๆ ท่ีนําไปสู่การเปล่ียนแปลง 

4. การต่ืนตัวและตระหนักต่อเหตุการณ์รอบตัว ต่ืนตัว มีความพร้อมอยู่เสมอต่อการเปล่ียนแปลงรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของ ข่าว การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีผลท้างอ้อมและทางตรง ต่อองค์กรและบุคลากรอีกด้วย 

5. ทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกันเป็นทีม การสร้างสัมพันธ์ การเคารพกันและกัน  การเข้าใจความเป็นตัวเองของแต่
ละบุคคล การแสดงออกทางกริยาและอารมณ์ท่ีเหมาะสมต่อกัน ทํางานร่วมกัน อยู่ร่วมกันในองค์ ร่วมถึงการรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา        

6. ความยืดหยุ่นในการทํางานและความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นในการทํางานสามารถทําได้ทั้งงานหลัก งาน
สนับสนุน หรืองานอื่นๆเพิ่มเติมท่ีได้รับมอบหมาย การทํางานล่วงเวลานอกสถานท่ี หรือวันหยุด และควรสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร
ได้ดี  เน่ืองจากปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การบริหารอยู่เสมอ  

จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้ปฏิบัติงานควรจะมีทั้ง 6 ประการน้ัน นําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรให้มีคุณลักษณะท้ัง 6 ประการ ด้วยการพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ในบุคลากรเจนเนอเรช่ัน  
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 6 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะและพฤติกรรมของเจนเนอเรช่ันต่าง ๆ จะ
ทําให้เห็นถึงบางคุณลักษณะท่ีแต่ละเจนเนอเรช่ันท่ียังขาดอยู่เพื่อนํามากําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทักษะ
ท่ีต้องใช้ในการทํางาน ให้องค์กรประสบความสําเร็จได้และเพื่อความสามารถในการแข่งขัน องค์กรจําเป็นต้องผลักดันให้บุคลกรทุกกลุ่ม
วัยดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรตามตารางดังต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
 

Generations 
ที่มีบทบาทในองค์กร 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที ่ 21 
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1. เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) - ! - ! ! ! 
2. เจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์ (Generation X) ! ! ! - ! - 
3. เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ! ! ! ! - ! 
4. เจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) ! - ! ! - ! 

 
จากตารางท่ี 2 สรุปได้ว่า คุณลักษณะในการทํางานท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกลุ่มคน เจนเนอเรช่ันต่าง ๆ ควรได้รับ

การพัฒนา ดังน้ี  
1. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีความต่ืนตัวและตระหนักต่อเหตุการณ์ มีทักษะสังคมและการทํางานเป็นทีมท่ีดี และมีความยืดหยุ่น

ในการทํางาน แต่ควรได้รับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรม และ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 

2. เจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์ มีทักษะในการเรียนรู้และความสามารถในการหาความรู้ มีทักษะทางสังคมท่ีดีมีสามารถทํางานร่วมกัน
เป็นทีมได้ อีกท้ังคนกลุ่มน้ียังมีความสามารถในด้านของการใช้เทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรมท่ีอยู่ในระดับปานกลางถึงดี เพราะ
เน่ืองจากในยุคสมัยคนกลุ่มน้ีเร่ิมมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมามากขึ้น แต่ควรได้รับการพัฒนาในด้านการต่ืนตัวและตระหนักต่อเหตุการณ์
ความเตรียมพร้อมในภาวะต่าง ๆ และด้านความยืดหยุ่นในการทํางานและความสามารถในการปรับตัว  

3. เจนเนอเรช่ันวาย คนกลุ่มน้ีชอบการทํางานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าการแข่งขันกันเอง มีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นในการทํางานสูง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง และมีความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม แต่มีทักษะทางสังคมท่ีน้อยเน่ืองจากยุคสมัยของคนกลุ่มน้ีเร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ทําให้คน
กลุ่มน้ีใช้เทคโนโลยีส่ือสารการเสียส่วนใหญ่ มากกว่าการพบปะพูดคุย ซ่ึงควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะทางสังคมในเร่ืองของ                 
การพบปะพูดคุย ประสานงาน การวางตัวในสังคม และการทํางานหรืออยู่ร่วมกันกับคนรุ่นก่อนหน้า 

4. เจนเนอเรช่ันซี คนกลุ่มน้ีมีความสามารถในเรียนรู้ท่ียอดเยี่ยม มีความใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ต่ืนตัวต่อเหตุการณ์รอบตัว
เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีอยู่ในยุคเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์กว่าคนรุ่นก่อน ทําให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง
ยังมีความยืดหยุ่นในการทํางานท่ีสูง มีสามารถปรับตัวอยู่ในระดับดี มีความเป็นเลิศในด้านการใช้เทคโนโลยีและความคิดเชิงนวัตกรรม 
แต่ควรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ในเร่ืองของตัวงาน เทคนิควิธีการต่าง ๆ และทักษะทางสังคมไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองการพบปะพูดคุย การประสานงาน การวางตัวในสังคม เพราะคนเจนเนอเรช่ันซีส่วนใหญ่แล้วน้ันจะใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย ใน
การส่ือสารมากกว่าการพูดคุยกัน รวมถึงการเรียนรู้การอยู่ร่วมหรือทํางานร่วมกับคนท้ัง 3 เจนเนอเรช่ัน ท่ีได้อยู่ในองค์กรแล้วก่อนหน้า 
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)  
 จากคุณลักษณะของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันซีน้ัน มีความสามารถในเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม อยู่ในยุคเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์กว่าคนรุ่น
ก่อนทําให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลา มีสามารถปรับตัวอยู่ในระดับดี มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ แต่ส่ิงท่ีควร
ได้รับการพัฒนาก็ยังมีอยู่ ซ่ึงเป็นทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกันเป็นทีม โดยมีกระบวนการพัฒนาดังน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา 
 1. ด้านทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีต่าง ๆ ของงานและ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ขององค์กร และระบบงาน 
 2. ด้านทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกันเป็นทีม ได้แก่ ในเร่ืองของการอยู่ ร่วมและทํางานกับคนต่างวัย                            
การประสานงานและการส่ือสารกับคนต่างวัย และการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การกําหนดวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานความต้องการ 
  1.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการเรียนรู้  
  1.2 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคม และการทํางานรวมกันเป็นทีม 
 2. วิธีการพัฒนา 
        2.1 ใช้การปฐมนิเทศ ในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีต่าง ๆ ของงาน ความรู้เกี่ยวกับระบบขององค์กร 
และระบบงาน 
               2.2 ใช้การฝึกอบรมในในเร่ืองของการอยู่ร่วมและทํางานกับคนต่างวัย การประสานงานและการส่ือสารกับคนต่างวัย 
การทํางานร่วมกันเป็นทีม  
  2.3 การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
  2.4 ด้านการพัฒนาทางด้านสายอาชีพ หรือตําแหน่งงาน โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนการพัฒนาสายอาชีพ
เพื่อเตรียมพร้อมในการเติบโตทางสายอาชีพ 
 3. เลือกวิธีการประเมิน 
  3.1 การปฐมนิเทศในการประเมิน ใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ในการประเมิน  
  3.2 การฝึกอบรม ใช้การประเมินแบบสังเกต และแบบสอบถาม 
 4. สรุปเกี่ยวกับเน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม  
 การปฐมนิเทศ  ด้านทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีต่าง ๆ ของงาน ความรู้
เกี่ยวกับระบบขององค์กร และระบบงาน โดยการประเมินใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ในการประเมิน 
 ด้านทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกันเป็นทีม ในเร่ืองของการอยู่ร่วมและทํางานกับคนต่างวัย การประสานงานและ
การส่ือสารกับคนต่างวัย การทํางานร่วมกันเป็นทีม ใช้การประเมินแบบสังเกต และแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ในเร่ืองของ  
 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีต่าง ๆ ของงาน  
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบขององค์กร และระบบงาน  
 3. เร่ืองของการอยู่ร่วม และทํางานกับคนต่างวัย  
 4. การประสานงาน และการส่ือสารกับคนต่างวัย  
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา  

การปฐมนิเทศในการประเมิน ใช้แบบสอบถาม รวมถึงแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ในการประเมิน การฝึกอบรม 
ใช้การประเมินแบบสังเกต และแบบสอบถาม 
 
สรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดี เพื่อให้บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคนมีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีบุคลากรในองค์กรควรมี 
ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ 2) การต่ืนตัวและตระหนักต่อเหตุการณ์รอบตัว 3) ทักษะทาง
สังคมและการทํางานร่วมกันเป็นทีม 4) ความยืดหยุ่นในการทํางานและความสามารถปรับตัว 5) ทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรม ซ่ึงจากคุณลักษณะท้ัง 6 ข้อน้ีเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะของ
คนเจนเนอเรช่ันซีท่ีกําลังจะมีบทบาทในองค์กรพบว่า คนเจนเนอเรช่ันซีมีคุณลักษณะข้อท่ี 2) ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ และข้อท่ี 5) 
ทักษะทางสังคมและการทํางานร่วมกันเป็นทีมท่ีควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตามกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1) การระบุ                         
ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา 2) การออกแบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3) การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 4) การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา ถ้าหากสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ ทําให้องค์กรสามารถดึงเอาศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใน
อนาคต สอดคล้องกับสมชาย รุ่งเรือง และธีระวัฒน์ จันทึก (2560) ได้เสนอว่าการสร้างแรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์มีความสําคัญมากใน
การช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในโลกท่ีมีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยรูปแบบ
การพัฒนาผู้นําและบุคลากรสู่การสร้าง แรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมความสร้างสรรค์จากองค์กร หัวหน้างาน และ
ผู้ร่วมงาน การเปิดโอกาสให้มีการทํางานอย่างอิสระ นอกจากน้ัน พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) เสนอว่า ในการ
พัฒนาองค์กรให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัว องค์การต้องสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นคนในเจนเนอเรช่ันวาย
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และซี ให้เป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคต ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในสายอาชีพต่อไป   
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยทําการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  
พบว่า กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการสรรหา
บุคลากร 2) การกําหนดลักษณะงาน 3) การกําหนดวิธีการสรรหาบุคลากร และ 4) ความต้องการหรือการร้องขอ
ของผู้จัดการ 
คําสําคัญ: การสรรหาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ABSTRACT 

This article aims to study about the recruitment process by using information technology 
from literary studies related to the recruitment process using current information technology. The 
finding reveal that the recruitment process by using of information technology consists of 4 step: 
1) Human resource planning 2) Job description 3) Methods of recruitment, and 4) Spesific requests 
of managers. 
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บทนํา  

ปัจจุบันองค์กรท่ัวไปให้ความสําคัญกับระบบสารสนเทศ มีความนิยมในการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
โดยแพร่หลาย เพื่อความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ปัจจัยสําคัญในการนําสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพราะ (ศรีไพรศักด์ิ รุ่งพงศากุล, 
2558) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซ่ึงประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” น้ัน สามารถล่ืนไหลได้
สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ต้ังแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองค์กรอุตสาหกรรม ตลอดจนใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระท่ังภาวะ “ไร้พรมแดน” อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว                    
การฝึกอบรมเป็นเร่ืองราวของการเรียนรู้สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นข้อมูลหรือข่าวสารก็ตาม (ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชษ                
ดุรงเวโรจน์, 2557) นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
ด้วยเหตุนี้ องค์การธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จในปัจจุบันจึงต้องบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์การอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการเจริญเติบโตขององค์การ (พิมลพรรณ เช้ือบางแก้ว, 2555) การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การเกี่ยวกับการบริหารจัดการมีความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การในรูปแบบของ
คุณลักษณะและโครงสร้างขององค์การ รวมถึงการบริหารจัดการภายในเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการกําหนด                
ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ีแก่บุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี เป็นด้วยความรอบคอบตามความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการทํางานแต่ละคนและท่ีสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวัตกรรมท่ีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ทันเวลา (สุรัตน์ ไชยชมพู, 2555) ดังน้ันการท่ีจะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์การเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

                                                 
1 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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องค์การในรูปแบบการสรรหา เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยใช้กระบวนการสารสนเทศในช่องทางหรือเว็บไซด์ต่าง ๆ ท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ดีแล้วมาแทนการใช้บุคลากรในรูปแบบเดิม ซ่ึงการประยุกต์กระบวนการสารสนเทศในการสรรหาน้ี ทําให้เกิดความแม่นยํา 
ประหยัดเวลาและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย สามารถทําให้เกิดประโยชน์ในแต่ละองค์กรท่ีนําเอาแนวทางน้ีไปใช้ รวมไปถึงการบริหาร
จัดการภายใน โดยกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนและท่ีสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวัตกรรมท่ีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยให้
ผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา ท้ังน้ีผู้เขียนได้ทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรร
หาบุคลากรเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรในปัจจุบัน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ 
 การสรรหาบุคลากรได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายประการด้วยกัน โดยกฤติน กุลเพ็ง (2555) ได้ให้ความหมายของคําว่า
การสรรหาคือ กระบวนการท่ีมีการค้นหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง ท่ีองค์กรต้องการจากแหล่งต่าง ๆ ให้สนใจสมัครให้เข้า
ร่วมงานกับองค์การ โดยผู้มีหน้าท่ีในการสรรหา บุคลากรจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่ีมาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมกับงานให้ เกิดความสนใจท่ีจะร่วมงานงานกับองค์การภายใต้ข้อจํากัดของระยะเวลาและ ส่วนเกียรติยศ รอดคลองตัน (2557) 
ได้ให้ความหมายว่าการสรรหา คือ กระบวนการกล่ันกรอง และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ซ่ึงมาสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีองค์การเปิดรับสมัคร และอธิบายว่า หลักการสรรหา
บุคลากรขององค์การ คือ ระบบการกล่ันกรองบุคลากรในขั้นต้น เร่ิมจากเง่ือนไขการประกาศรับสมัคร ส่วนกุลชลี พวงเพ๊ชร์ (2558) ได้
ให้ความหมายของคําว่าการสรรหา คือ กระบวนการค้นหาและชักชวนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการให้มาสมัครงานตามตําแหน่งงาน
ขององค์การอย่างเพียงพอ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจมีการท่ีทําอยู่แล้วและผู้ท่ีกําลังว่างงานอยู่ ท้ังน้ีการสรรหามีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะกับลักษณะงาน จากความหมายการสรรหาบุคลากรข้างต้น  
 โดยสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายประการ เร่ิมจาก อรวรรณ สุขยานี (2558) 
ได้ให้ความหมายสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจ สนับสนุนพันธกิจขององค์กร เพื่อ                
ความรวดเร็ว ประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการดําเนินการขององค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อยู่ทุกขณะ เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วนอุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ และรพีพร ตันจ้อย (2558) ได้ให้ความหมายว่า เป็นระบบท่ีให้ข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศท่ีสัมพันธ์กับการดําเนินงานขององค์กรซ่ึงมีการนํามาใช้ช่วยเหลือในเร่ืองการบริหารจัดการศึกษา ตามท่ีระบุไว้ในกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายและการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ จากความหมายของ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น 
 สรุปได้ว่า การสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ทํางานท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การต้องการ โดยทุกขั้นตอนการทํางานจะอาศัยสารสนเทศเข้ามาช่วยใน  
การสรรหาบุคลากรขององค์การทําให้การสรรหามีประสิทธิมากขึ้น โดยมีลําดับขั้นตอนและวิธีการกําหนดไว้ชัดเจน ซ่ึงการนํา
สารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรน้ีจะทําให้องค์การสามารถประหยัดทรัพยากรประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของ
องค์การได้ 
 กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ 

มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้ให้ความหมายการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ ดังน้ี  
กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และบุญลือ ทองอยู่ (2557) ได้กล่าวถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร มี

ขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ 1) การวางแผนความต้องการกําลังคน 2) การกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 3) เทคนิควิธีการสรรหา 4) วิธี                  
การสมัครนอก และ 5) ช่องการทางสมัคร  

กิตติ มีลําเอียง (2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการคือ 1) การวางแผนการสรรหาโดย
การกําหนดจํานวนคุณสมบัติของผู้มาสมัคร 2) การกําหนดลักษณะงานกําหนดลักษณะงานให้ชัดเจนและตรงกับตําแหน่งงานท่ีองค์การ
ต้ังไว้ 3) การหาแหล่งกําลังคนจะต้องเป็นท่ีสถาบันใดเพื่อหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 4) ช่องทางในการสรรหา เช่น ประกาศการ
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ประกาศผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียงหรือแจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานของกรมแรงงานสถานศึกษา และ 5) 
แบบฟอร์มใบสมัครจะต้องมีข้อมูลของผู้สมัครอย่างครบถ้วน  

กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2558) ได้กล่าวถึงกระบวนการสรรหามาท้ังหมด 9 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 2) ทบทวนแผนการจ้างงานท่ีคํานึงถึงความเสมอภาค 3) ศึกษาข้อมูลจากคําร้องขอของผู้จัดการ 4) การระบุตําแหน่งงานใหม่ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 5) รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน 6) ขอข้อคิดเห็นจากผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม 7) 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานท่ีตรงกับงาน 8) กําหนดวิธีการสรรหาวิธีใดวิธีหน่ึงขึ้นเพื่อดําเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตาม                
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ความต้องการ และ 9) เกิดความพึงพอใจท่ีได้ผู้สมัคร เม่ือนักสรรหาได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทํา
ให้นักสรรหาเกิดความพึงพอใจเพราะการมีผู้สมัครจํานวนมาก  

พยอม วงศ์สารศรี (2556)  ได้กล่าวว่า กระบวนการสรรหาว่า จําเป็นต้องมีการทํางานท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอน กระบวนการท่ี
ควรนํามาพิจารณาในการสรรหา คือ 1) ศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) สอบถามความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ 3) 
กําหนดตําแหน่งงานใหม่ 4) รวบรวมสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน 5) สอบถามข้อคิดเห็นของผู้จัดการ 6) กําหนดคุณสมบัติ
บุคลากรท่ีตรงกับงาน 7) กําหนดวิธีการสรรหา แหล่งท่ีจะดําเนินการสรรหาพนักงาน และ 8) กําหนดศูนย์รวมของผู้สมัครท่ีองค์การ             
พึงพอใจ  

อภินัทธ์ ตุรงคะเรือง (2557) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสรรหาบุคลากรว่ามีกระบวนการดังต่อไปน้ี 1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  2) ความต้องการหรือการเรียกร้องของผู้จัดการ 3) การระบุตําแหน่งงานท่ีจะรับบุคลากรใหม่ 4) การรวบรวมสารสนเทศ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน  5) สอบถามข้อคิดเห็นของผู้จัดการ โดยตรวจสอบให้รอบคอบและลึกซ้ึงมากขึ้น 6) กําหนดคุณสมบัติบุคลากร
ตรงกับงาน 7) กําหนดวิธีการสรรหา หรือแนวทางและแหล่งสรรหาพนักงาน และ 8) กําหนดความพึงพอใจท่ีได้ผู้สมัคร  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการการสรรหาบุคลากรมี 4 กระบวนการ 
ดังภาพท่ี 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ 
 
 จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายได้ว่ากระบวนการสรรหาบุคลากร ประกอบด้วย 
 1. การวางแผนการสรรหา โดยจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในตําแหน่งงานต่างๆ รวมไปถึงกําหนด
คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากรท่ีต้องการสรรหาว่าต้องการใน ระดับ และจํานวนเท่าใด เพื่อเป็นการกําหนดระยะเวลา                    
ในการสมัครท่ีเหมาะสม และสามารถรับรู้งานท่ีดําเนินงานในปัจจุบัน และงานท่ีจะกําหนดขึ้นใหม่ในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการจัดประชุม
เพื่อเลือกระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ เช่น Jobtopgun, JobsDB, Jobthai เป็นต้น เพื่อการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
ความแม่นยําและประหยัดค่าใช้จ่าย 
 2. การกําหนดลักษณะงาน การกําหนดลักษณะงานให้ชัดเจนและตรงกับตําแหน่งงานท่ีองค์การต้ังไว้เพื่อให้ผู้ท่ีมาสมัคร
เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งงานหากผู้สมัครไม่เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งงานน้ันจะทําให้องค์การเสียโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
น้อยลง โดยจะเป็นการกําหนดลักษณะงานเหล่าน้ีลงในตัวระบบเว็บไซด์โฆษณาองค์การ เพื่อให้ผู้ที่เข้าดูและสนใจได้รับรู้รับทราบ 
 3. การกําหนดวิธีการสรรหา คือการกําหนดในส่วนของช่องทางในการสรรหาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวสาร              
ในการรับสมัคร เพื่อให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามองค์การต้องการได้รับรู้และสนใจท่ีจะเข้าร่วมการทํางานโดยผ่านช่องทางแต่ละช่องทาง เช่น 
การโฆษณาส่ือออนไลน์ Google, Facebook เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสรรหาผ่าน Social Network 
 4. ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ เม่ือมีการกําหนดตําแหน่งงานใหม่และได้รวบรวมผลท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน
แล้วยังไม่ได้หมายความว่าเกิดความสมบูรณ์ในข้อมูลต่าง ๆ ผู้จัดการสรรหาต้องตระหนักคือการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เกิดความสมบูรณ์ของผลท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน การตรวจสอบของการดําเนินงานจะใช้เว็บไซด์
ขององค์การโดยผู้บริหารจะเป็นผู้ทําการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางต่อไป ซ่ึงข้อคิดเห็นของผู้จัดการน้ีจะเป็นตัวตรวจสอบให้                 
การวิเคราะห์ข้อมูลทําด้วยความรอบคอบและลึกซ้ึงมากขึ้น 

จากกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศจึงได้สรุปลําดับขั้นตอนและวิธีการในรูปแบบแผนภาพแนวทางการสรรหา
บุคลากรโดยใช้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ดังตารางท่ี 1  

1. การวางแผนการสรรหาบุคลากร 2. การกําหนดลักษณะงาน 

3.การกําหนดวิธกีารสรรหาบุคลากร 
4.ความต้องการหรือการร้องขอของ

ผู้จัดการ 

การสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอน วธิีการ และผลลัพธข์องแนวทางการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอน วิธีการ ผลลัพธ์ 
1. การวางแผนการสรรหา
บุคลากร 

- ประชุมเพื่อเลือกระบบโปรแกรมเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการสรรหาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึง 
เว็บไซด์สมัครงานออนไลน์ 
- กาํหนดขั้นตอนการสรรหาต่าง ๆ ในระบบ
เว็บไซด์สมัครงานออนไลน์ 

- เพื่อให้ได้การสรรหาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความแม่นยําและ
ประหยัดค่าใช้จา่ยขององค์กร 

2. การกําหนดลักษณะงาน - เป็นการบรรยายลักษณะงานท่ีองค์การ
ต้องการ รวมไปถึงระบุรายละเอียดตําแหน่ง
หรือสายงานท่ีองค์กรต้องการลงในเว็บไซด์ 
เช่น Jobtopgun 

- ให้บุคคลท่ีสนใจท่ีจะสมัครได้รู้ถึง
รายละเอียด เกี่ยวกับตําแหน่งงานและ
ความต้องการขององค์กร 

 3. การกาํหนดวธิีการสรรหา - การลงโฆษณาเว็บไซต์ทาง Application              
หางาน เช่น Jobtopgun หรือทาง Social 
Network เช่น Facebook line Instagram 
Twitter 

- เพื่อกระจายข้อมูลให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น บุคคล ท่ีองค์กร
ต้องการ สรรหา การสรรหาผ่าน Social 
Network น้ันจะช่วยให้องค์กร
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย 

4.ความต้องการหรือการร้องขอ
ของผู้จัดการ 

- โดยใช้ตัวระบบเวบ็ไซด์หลักขององค์การเอง
เป็นตัวตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ 
ของเว็บไซด์โฆษณาจัดหางานท่ีได้คัดเลือกมา 

เพื่อตรวจสอบหาข้อพกพร่องของ                
การดําเนินงานอยา่งรอบครอบและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
 จากตารางท่ี 1 ได้สรุปผลจากการศึกษาการใช้สารสนเทศในการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการสังเคราะห์ 
กระบวนการสรรหา มีผลสรุปจากการสังเคราะห์ สารสนเทศในการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. การวางแผนการสรรหา จะเป็นการจัดประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบโปรแกรมสารสนเทศท่ีจะนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ
หลักในกระบวนการสรรหาบุคลกรขององค์การ โดยจะตัดสินใจคัดเลือกระบบสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ ซ่ึงเป็นระบบ
เว็บไซด์หางานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสรรหาบุคลากรได้ เม่ือได้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการสรรหาแล้ว จะทํา                    
การวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ท้ังหมดของระบบในกระบวนการสรรหาคร้ังน้ี เม่ือได้ข้อสรุปของการจัดต้ังระบบสารสนเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ในการสรรหาบุคลากร และขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหาแล้ว จะทําให้การใช้สารสนเทศในการสรรหาบุคลากรขององค์การ มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น เกิดความแม่นยํา ประหยัดเวลาและยังลดค่าใช้จ่ายขององค์การอีกด้วย 

2. การกําหนดลักษณะงาน หลังจากท่ีได้ตัวสารสนเทศในการสรรหาแล้วจะทําการบรรยายลักษณะงานท่ีองค์การต้องการ 
รวมไปถึงระบุตําแหน่งงาน สายงานหรือคุณสมบัติของบุคคลท่ีองค์การต้องการสรรหาลงไปในเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ เพื่อต้องการ
แสดงถึงวัตถุประสงค์ความต้องการกําลังคนในตําแหน่งต่างๆ ให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับรู้ รับทราบและการระบุบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีจะทํา
การอัพเดททุกช่วงความต้องการขององค์การ ในขั้นตอนการระบุบันทึกข้อมูลเหล่าน้ีจะทําให้ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการของบุคลากรท่ี
เข้าไปหางานในเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ 

3. การกําหนดช่องทางการสรรหา ในขั้นน้ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการสรรหาท่ีจะสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลท่ี
ต้องการอย่างหลากหลายเม่ือองค์กรมีตัวระบบสารสนเทศท่ีใช้เป็นส่ือกลางช่วยในกระบวนการสรรหาแล้วจึงกําหนดใน                               
การประชาสัมพันธ์และโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ ท่ีสามารถครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายในสังคมปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสรรหาอย่างเต็มท่ี ดังน้ันจึงเลือกสองทางหลักในการโฆษณาเว็บไซต์ก็คือ Google Adwords และ Facebook ซ่ึงการโฆษณาทาง 
Google Adwords น้ันจะทําให้เว็บไซด์ขององค์การอยู่บนพื้นท่ีที่ดีที่สุดในการค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ Google ซ่ึงช่องทางน้ีกลุ่มบุคคลท่ี
กําลังต้องการงานสามารถสืบค้นได้ทุกช่วงเวลา ช่องทางท่ี 2 คือการโฆษณาทาง Facebook ซ่ึงในปัจจุบันประชาชนไทยสมัครเป็น 
User ใน Facebook ประมาน 41 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรท้ังหมด ดังน้ัน การโฆษณาผ่านช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีมี
ประสิทธิภาพอีกช่องทางหน่ึง โดยจะเป็นการสร้างเพจของเว็บไซด์โดยการทําข้อตกลงกับ Facebook ในการ โฆษณาหน้าเพจออกสู่
ช่องทางข่าวสารของผู้ใช้ตามช่วงอายุท่ีเราต้องการ หรืออาจเป็นการสืบค้นช่ือเว็บไซด์โดยตรงท่ีช่องค้นหา ท้ัง 2 ช่องทางน้ีจะทําให้
องค์กรสามารถสรรหากลุ่มบุคคลท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ระบบสารสนเทศหรือ Search Network น้ีเป็นตัวช่วย
สามารถทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ 
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4. ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ เม่ือมีการกําหนดการดําเนินงานต่าง ๆ และผลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานแล้ว
ยังไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความสมบูรณ์ในการดําเนินงานน้ัน ๆ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทํางานของ
เว็บไซด์โฆษณาท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในกระบวนการสรรหา โดยจะเป็นการใช้เว็บไซด์ขององค์การเองเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานเหล่าน้ัน
เพื่อหาข้อบกพร่องและเสนอแนะแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 
สรุป  

ปัจจุบันองค์การมีความต้องการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ทักษะความสามารถและประสิทธิภาพเข้ามาทํางาน
ร่วมกับองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ ดังน้ัน จึงส่งผลให้เกิดการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงานในแต่
ละตําแหน่งงาน แต่การสรรหาบุคลากรท่ีจะเกิดประสิทธิภาพได้น้ัน เราจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย                       
ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการขององค์การ น้ันก็คือ การใช้สารสนเทศในการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ                  
จึงทําการวิเคราะห์กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ คือ การวางแผนการสรรหาบุคลากร การกําหนดลักษณะงาน การ
กําหนดวิธีการสรรหา ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ ดังน้ันการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ จะประกอบด้วยขั้นตอน 
วิธีการ และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้สารสนเทศ และนําไปสู่กระบวนการคัดเลือกขององค์การ แนวทางการใช้
สารสนเทศในการสรรหาน้ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเร่ิมต้นการพัฒนาขององค์การเพื่อให้เกิดศักยภาพในการดําเนินงานอัน
นําไปสู่ความสําเร็จในภาพรวมขององค์การ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 205 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณของ Taro Yamane ใช้วิธี

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละช้ันภูมิจากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามซ่ึงค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัยของข้อมูลแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เท่ากับ 0.95 และค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัยของข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เท่ากับ 0.89 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมกับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ r = 0.346 เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน, ผลการปฏิบัติงาน 

 

ABSTRACT 

The research aimed 1) to study the working motives and the performance results of the 

supporting personnel of Ubon Ratchathani Rajabhat Univesity, 2) to investigate the relations 

between the working motives and the performance results. The samples used in the research were 

205 supporting personnel whose size was based on Taro Yamane’s formula. They were selected 

by a proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire with a 

reliability value equivalent to 0.95 of working motives’s information and 0.89 of performance 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์าจารย์ ดร. ประจาํสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
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results’s information. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation 

and Pearson Product Moment Correlation coefficient.  

The research findings were as follows: 

1. The working motives of the supporting personnel of Ubon Ratchathani Rajabhat 

University were at a high level. 

2. The performance results of the supporting personnel of Ubon Ratchathani Rajabhat 

University were at a very good level. 

3. The working motives and the performance results of the supporting personnel of 

Ubon Ratchathani Rajabhat Univesity were related in a moderate positive level with a statistical 

significance of 0.01. (r=0.346) 

Keywords: Working Motives, Performance Results 

 
บทนํา 

แรงจูงใจเป็นหน่ึงในหัวข้อท่ีได้รับการวิจัยบ่อยท่ีสุดในพฤติกรรมองค์การ โดย Gallup โพล ระบุว่า แรงจูงใจเป็นเหตุผลหน่ึง

ท่ีทําให้พนักงานส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถึง 54% ทํางานอย่างไม่แข็งขัน และอีก 17% ยังส่งผลต่อการลาออกจากงาน นอกจากน้ียัง

พบว่าบุคลากรเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ถึง 2 ช่ัวโมงต่อวันโดยไม่ร่วมเวลาพักกลางวันและเวลาพักอื่นๆ ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต

และคุยกับเพื่อนร่วมงาน (Robbins and Judge, 2013, 202) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรในสังกัดหลาย

กลุ่ม ซ่ึงเม่ือจําแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงเม่ือกล่าวถึง

บุคลกรสายสนับสนุนน้ัน อาจกล่าวได้ว่าบุคลกรในกลุ่มน้ีมีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีต้องรับผิดชอบงานด้านบริหาร 

งานด้านธุรการและงานด้านการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีต้องมีการประสานงานท้ังกําลังกายและกําลังใจกับหลายๆ

ฝ่าย ซ่ึงการท่ีจะทําให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีได้น้ันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซ่ึงแรงจูงใจในการทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ

ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากร ท้ังน้ีเพราะระดับการปฏิบัติงาน (level of performance) ของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ 2 

ประการ คือ ความสามารถและแรงจูงใจของบุคคล ซ่ึงบุคคลจะไม่สามารถปฏิบัติงานใดๆ ให้เกิดผลสําเร็จได้เลยหากไม่มีความสามารถ

หรือแรงจูงใจอย่างใดอย่างหน่ึง (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2554, 274) 

จากความสําคัญข้างต้นน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อนําผลการศึกษาเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการเสริมสร้างแนวทางและ

รูปแบบของการจูงใจให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์  
ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 จํานวน 25 

หน่วยงาน โดยทราบขนาดและขอบเขตของประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 417 คน (ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 25 

หน่วยงาน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังส้ิน 205 คน ซ่ึงการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีมาจากจํานวนประชากรท่ีมีจํานวนจํากัด

จึงใช้วิธีกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamane โดยมีระดับความเช่ือม่ัน 95% และให้ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอม

ให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5%  
ในการทําวิจัยคร้ังน้ี กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 205 คน จากน้ันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) ซ่ึงแบ่งตามหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน 25 หน่วยงาน โดย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะทําการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

หาจํานวนประชากรท่ีต้องการสุ่มแต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนกับจํานวนประชากรท่ีมีอยู่ ตามตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในการวิจัย 
  

หน่วยงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
คณะเกษตรศาสตร์ 21 10 

คณะครุศาสตร์ 40 20 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 9 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 17 8 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 9 

คณะวิทยาศาสตร์ 21 10 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 6 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 5 3 

คณะนิติศาสตร์ 5 3 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 3 

แรงจูงใจในการทาํงาน   
- ความสําเร็จของงาน 

- ความก้าวหน้า 

- การยอมรับนับถือ 

- ลักษณะของงาน 

- ความรับผิดชอบ 

- ค่าตอบแทน 

- ความสัมพันธ์กบัผู้บังคับบัญชา 

- ความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

- นโยบายและการบริหาร 

- สภาพการทํางาน 

- ความม่ันคงในงาน 

- การมีชีวิตส่วนตัว  

ผลการปฏบิัติงานของบุคลากร               
สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี  

- ปริมาณงาน  

- ประสิทธภิาพและคุณภาพของงาน 

- การพัฒนาตนเอง 

- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน 
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หน่วยงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 4 

บัณฑิตวิทยาลัย 6 3 

สํานักงานอธิการบดี 
    กองกลาง 127 62 

    กองนโยบายและแผน 13 6 

    กองบริหารงานบุคคล 9 4 

    กองพัฒนานักศึกษา 12 6 

    กองคลัง 10 5 

    กองสวัสดิการ 5 3 

    ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 2 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 13 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4 2 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14 7 

สํานักบริการวิชาการชุมชน 11 5 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 4 2 

รวม 417 205 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านความสําเร็จของงาน ด้าน

ความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในงาน และด้านการมีชีวิต

ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทํางาน และประเภทของบุคลากรสาย

สนับสนุน เป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่ 

ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่าตอบแทน ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคง

ในงาน และด้านการมีชีวิตส่วนตัว 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่ ด้าน

ปริมาณงาน ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน 

ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ ซ่ึงเป็นแบบแบบสอบถามปลายเปิด 

 

ผลการวิจัย  
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี มีท้ังสถานภาพโสดและสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ซ่ึงมีประสบการณ์ในการ

ทํางานมากกว่า 10 ปี และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มสํานักงาน 

 2. แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวม ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ในภาพรวม 

 

แรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม 
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

x̄  S.D. แปลความหมาย 

ด้านความสําเร็จของงาน 4.13 .625 มาก 

ด้านความกา้วหน้า 3.45 .797 ปานกลาง 

ด้านการยอมรับนับถือ 3.67 .654 ปานกลาง 

ด้านลักษณะของงาน 3.74 .761 มาก 

ด้านความรับผิดชอบ 3.75 .606 มาก 

ด้านค่าตอบแทน 3.34 .746 ปานกลาง 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.70 .772 มาก 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.86 .663 มาก 

ด้านนโยบายและการบริหาร 3.73 .636 มาก 

ด้านสภาพการทํางาน 4.02 .735 มาก 

ด้านความม่ันคงในงาน 3.92 .731 มาก 

ด้านการมีชีวิตส่วนตัว  3.73 .753 มาก 

รวม 3.75 .472 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 9 ด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสําเร็จของ

งาน ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้าน

การมีชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ และมี 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน ตามลําดับ 

 3. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในภาพรวม ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ในภาพรวม 

 

ผลการปฏบิัติงานในภาพรวม 
ระดับผลการปฏบิัติงาน 

x̄  S.D. แปลความหมาย 

  ด้านปริมาณงาน  3.72 .354 ดีมาก 

  ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 3.47 .498 ดีมาก 

  ด้านการพัฒนาตนเอง 3.77 .335 ดีมาก 

  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน 3.84 .310 ดีมาก 

รวม 3.70 .275 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในภาพรวม อยู่

ในระดับดีมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาทีมงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านปริมาณงาน ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ตามลําดับ 

4. ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังตารางท่ี 4 โดยกําหนดความหมายของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2550, 314) 
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ค่า r เป็นลบ  แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

ค่า r เป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ค่า r เข้าใกล้ 1  (0.70 – 0.90) แสดงว่า มีความสัมพันธ์สูง (ถ้าสูงกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ใน

ระดับสูงมาก) 

ค่า r เข้าใกล้ 0.50 (0.30 – 0.70) แสดงว่า มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

ค่า r เข้าใกล้ 0.00 (0.30และตํ่ากว่า) แสดงว่า มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ค่า r เป็น 0.00 แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานในแต่ละด้านกับผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

 

แรงจูงใจในการทาํงาน r Sig ระดับความสัมพันธ ์

ด้านความสําเร็จของงาน .526** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

ด้านความกา้วหน้า .222** .001 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านการยอมรับนับถือ .261** .000 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านลักษณะของงาน .444** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

ด้านความรับผิดชอบ .249** .000 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านค่าตอบแทน .118 .093 ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา .261** .000 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน .192** .006 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านนโยบายและการบริหาร .243** .000 มีความสัมพันธ์ตํ่า 

ด้านสภาพการทํางาน .112 .111 ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านความม่ันคงในงาน .065 .352 ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านการมีชีวิตส่วนตัว  .123 .079 ไม่มีความสัมพันธ ์

รวม .346** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมกับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนม

หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย โดย  

มีจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงานและด้านลักษณะของงาน ท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

มีจํานวน 6 ด้านได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัย 

และมีจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในงาน ด้านการมีชีวิต

ส่วนตัว ไม่มีความความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 12 ด้าน 

พบว่ามีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี 9 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน, ด้านสภาพการทํางาน, 

ด้านความม่ันคงในงาน, ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านลักษณะของงาน, ด้านการมีชีวิตส่วนตัว, ด้าน
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นโยบายและการบริหาร, ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และมี 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ, ด้าน

ความก้าวหน้า, ด้านค่าตอบแทน ซ่ึงอาจเป็นเพราะ กระบวนการในการสรรหาและจัดคนเข้าทํางานสามารถทําให้บุคลากรได้ทํางานท่ี

ตรงตามความรู้ความสามารถของตน เม่ือเสร็จงานบุคลากรจึงเกิดความภาคภูมิใจและ พึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตน สามารถ

จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในงานได้ ประกอบกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีทํางาน 

ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ความสนิทสนม, การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานรวมท้ังความม่ันคงในการ

ทํางานในสถานศึกษาท่ีมีภูมิหลังท่ีดีจึงทําให้บุคลากรเกิดความเช่ือม่ันและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ 

Herzberg อ้างถึงในวิเชียร  วิทยอุดม (2556, 6-10) ท่ีกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ของงาน (achievement) ซ่ึงองค์ประกอบน้ีนับว่ามีความ

ความสําคัญมากท่ีสุด การแก้อุปสรรคปัญหาให้ลุล่วงไปได้เสมอๆ ย่อมจะรู้สึกมีความพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสําเร็จของงานน้ันอย่างยิ่ง 

ทําให้มีกําลังใจจะทํางานอื่นๆต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  วงษ์เมืองแก่น (2558, ง – จ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู อําเภอแม่สอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู อําเภอแม่สอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานและ

ด้านการได้รับการยอมรับ สอดคล้องกับ ชุลีพร  แสงฤทธิ์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยอนามัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ผลการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีมีต่อปัจจัยอนามัยภาพรวม 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความม่ันคงในงาน และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ 

ภัทรนันท์  ศิริไทย และชิตพล  ชัยมะดัน (2559, 157) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านสถานะ

ของอาชีพ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ ด้านเงินเดือน สอดคล้องกับ กมลวรรณ  ยอดมาลี (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับ วีระชัย  ธิวะโต และปูริดา  วิปัชชา (2558, 60) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Ying (2017, ii) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางานและปัจจัยในการจูงใจ 

Gen Y พบว่า แรงจูงใจภายในมีค่ามากท่ีสุด  (M = 15.92, SD = 4.12) แต่การศึกษาในคร้ังน้ีมีความแตกต่างกับงานวิจัยของ Ristic, 

Selakovic and Qureshi (2017, 205) ศึกษากลยุทธ์แรงจูงใจในการทํางานและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีในสังคมของ

การเปล่ียนแปลงหลังสังคมนิยม พบว่า พนักงานท่ีทํางานอยู่ในภาครัฐในสังคมของการเปล่ียนแปลงหลังสังคมนิยมได้รับแรงจูงใจส่วน

ใหญ่โดยรางวัลภายนอก จากปัจจัยจูงใจ 15 ตัว พบว่า เงินเดือน สามารถจูงใจได้มากท่ีสุด รองลงมาคือการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่ง และ

ลําดับท่ีสามคือประกันสุขภาพ ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริบทของงานวิจัยเป็นการศึกษาท่ีต่างประเทศ การหล่อหลอม ค่านิยมในการใช้ชีวิต

ย่อมมีความแตกต่างกับในประเทศไทย ซ่ึงผู้คนเห็นความสําคัญหรือให้ค่ากับวัตถุหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม มากกว่าส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

2. การศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ใน

ระดับดีมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน, ด้านการ

พัฒนาตนเอง, ด้านปริมาณงาน, ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะบุคลากรเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของ

องค์การและเข้าใจในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานว่าจะถูกประเมินในด้านใดบ้าง รวมถึงบุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

ของตนเอง เช่น สามารถวางแผน ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ ตระหนักท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานเป็นทีม จึง

ส่งผลให้การทํางานในหน้าท่ีของตนมีความราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน อีกท้ังการวิจัยในคร้ังน้ีมีข้อจํากัดในการวิจัยคือ 

เป็นการประเมินตนเอง จึงทําให้ค่าท่ีได้ออกมาค่อนข้างสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ อรสุดา  ดุสิตรัตนกุล (2557, 49) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์:ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า 

ระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง 

สอดคล้องกับ เฉลิม  สุขเจริญ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูงมากสอดคล้องกับ กมลวรรณ  ยอดมาลี (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสา 

นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วีระชัย  ธิวะโต และปู

ริดา  วิปัชชา (2558, 60) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจในสังกัด

สถานีตํารวจภูธรพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรพังโคน 

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชุลีพร  แสงฤทธิ์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยอนามัยท่ีมี
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อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ผลการปฏิบัติงานภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงานและด้านความรวดเร็วหรือความตรงเวลา และยังสอดคล้องกับ ภัทรนันท์  ศิริไทย และชิตพล  

ชัยมะดัน (2559, 157) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

พบว่า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ 

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยอาจเป็น

เพราะ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2557-2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 1.4 ได้กล่าวถึง 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ โดยในมาตรการท่ี 1.4.5 ได้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้

ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบและมีความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน และ มาตรการท่ี 1.4.6 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สาย

สนับสนุนให้เป็นผู้มีจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางานรวมท้ังการใช้ชีวิตในสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

2558, 11-12) ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ท้ังความรู้ความสามารถในการทํางาน มีพัฒนาการ

ทํางานของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงน้ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตน พัฒนางานจนทําให้ประสบ

ความสําเร็จในงานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ จารุณี  สารนอก (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน สอดคล้อง

กับ จิริสุดา  บัวผัน, ประจักร  บัวผัน และพรทิพย์  คําพอ (2554, 679) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก

ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขท่ี12 พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคํ้าจุนในภาพรวม พบว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ เฉลิม  สุขเจริญ 

(2557, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 

แรงจูงใจในการทํางานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญท่ี 

0.05 โดยมีระดับของความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.464) และสอดคล้องกับ ภัทรนันท์  ศิริไทย และชิตพล  ชัยมะดัน 

(2559, 158) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พบว่า 

แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Afifah and Tielung (2014, 626) ศึกษาผลตอบแทนและสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานท่ีคณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย Sam Ratulangi พบว่า ผลตอบแทนและสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานกับผล

การปฏิบัติงานมีค่าความสัมพันธ์ r= .467 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จของงาน และด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงาน ดังน้ันเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพิ่มผลการ

ปฏิบัติงานขององค์กร ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจซ่ึงจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ควรดําเนินการ 

ดังน้ี 

1. ด้านความสําเร็จของงาน ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนากลไก ขั้นตอนท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท่ีกําหนด เช่น การสร้างทีมสนับสนุนการปฏิบัติและการให้คําปรึกษาและ

แนะนําในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยคํานึงถึงความต้องการของบุคลากร เช่น 

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตนเพื่อนําความรู้และประสบการณ์

ท่ีได้รับมาพัฒนาผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

2 ด้านลักษณะของงาน ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการปรับรูปแบบในการทํางานให้ไม่มีความจําเจซํ้าซาก หรือ

อาจจัดกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อสร้างความท้าทาย ไม่น่าเบื่อให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น นําเทคโนโลยีใหม่ๆ

เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน อาจมีการปรับหมุนเวียนงาน ให้พนักงานรู้สึกไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่ท้ังน้ีต้องคํานึงถึงความเหมาะสม

ต่างๆด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่าน้ัน ดังน้ันการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน เช่น ตัวแปร 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ 

ความจงรักภักดี เป็นต้น 

2. การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มเทคนิควิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม มาใช้ในการศึกษาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ถึงปัจจัยและสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อย่างรอบด้าน 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่าน้ัน ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรทําการศึกษาผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นท่ีอื่น หรือมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะและบริบทสภาพพื้นท่ี

ใกล้เคียงกัน เช่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด เป็นต้น เพื่อนําข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีความแตกต่าง

กันหรือไม่ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีเพ่ือรายงานผลการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กระบวนการวิจัยเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา ACC471 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตเพ่ือเพ่ิมสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนของผู้เรียน โดยมีสมมติฐานการวิจัย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพการสอนไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนดคือ 75/75   2) สัมฤทธ์ิผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และ3) ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากข้ึนไปไม่น้อยกว่า 75%  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี 
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระบวนการวิจัย ท่ีพัฒนาข้ึนเอง  แบบทดสอบสัมฤทธ์ิผลการเรียนก่อน ระหว่าง
เรียนและหลังเรียน รวมท้ังแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                 
โดยศึกษาจากผู้เรียนคณะบัญชี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ACC 471 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559  จํานวน 20 คน สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใช้สถิติวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ ในช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95%  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระบวนการวิจัย สําหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีประสิทธิภาพ
ของหนังสือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด (74.88/75.67)  สัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ   ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีอยู่ในระดับมากและมีผู้เรียนมากกว่า 75% 
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  กระบวนการวิจัย 

  
ABSTRACT 

This article aimed to report the research result of the electronics book development which 
concern on research process and using for teaching ACC471 Accounting Research Methodology of 
the faculty of accountancy of Rangsit University, in order to increase the learning achievement of 
students.  The hypothesizes were 1) the effectiveness of the developed E-Book could be rated is 
not less than the standard criteria (75/75), 2) the learning achievement of students would be 
improved, and 3) the 75% of student’s satisfaction toward this E-Book would be more than average 
level. The population of the research comprised of all students who enrolled in the course of ACC 
471 Accounting Research Methodology in Semester 2 of the academic year, 2015. The research 
tools were the developed E-Book, the achievement-test papers, and satisfaction questionnaire. By 
using the descriptive statistic; percentage, mean and standard deviation; and the pair match mean 
different statistical testing at the 95% of confident level, the result of the research showed that 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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the efficiency of the book was equal to the standard criteria; at 74.88/75.67. The learning 
achievement on average was statistically significant improved, and the satisfaction toward learning 
through the book was in high level. The students who were satisfied with learning through the 
book at more level to most level was 75% up.   
Keywords: Electronic book, Learning achievement, Research process 
 
บทนํา   

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองกระบวนการวิจัย มีจุดมุ่งหมายใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ และแทนการบรรยายของผู้สอน ในหัวข้อกระบวนการวิจัยสําหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยรังสิต  รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้กระบวนการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะดังกล่าวอยู่ในแผนการปรับปรุงรายวิชาท่ีต้องการปรับกลยุทธ์การสอนจากเดิมมาเป็นแบบ Activity Based Approach โดย
สร้างกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันทําเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ย่อยๆ ท่ีมีความต่อเน่ืองตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยคล้ายกับการให้
ทําโครงงานวิจัย แต่มีความแตกต่างในขั้นการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน ท่ีมิได้ให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์การวิจัยเหมือนแต่ก่อนแต่
จะให้ความสําคัญต่อสัมฤทธิ์ผลการเรียนซ่ึงวัดจากความรู้ที่ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ี
พบเห็นใหม่จากการลงมือปฏิบัติกับความรู้ความเข้าใจท่ีมาก่อน แล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ ดังน้ันแผนการสอนจึงปรับบทบาท
ของผู้สอนจากผู้บรรยายให้ความรู้มาเป็นผู้อํานวยการในการแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีผู้เรียนได้คิดและได้ทํา รวมท้ังการมีส่วนร่วมกับ
ผู้เรียนในการสรุปความรู้ท่ีเป็นผลลัพธ์จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากลยุทธ์การสอนน้ีสอดคล้องกับ
ปรัชญาการเรียนรู้แบบ Constructivism ในทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีอธิบายว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนควรเกิดจากกระบวนการจัดการศึกษา
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในของผู้เรียนซ่ึงผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ทางปัญญาของตนเองได้โดยต้องจัดประสบการณ์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากความรู้ท่ีมีมาก่อน เพื่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางความคิดของผู้เรียนและนําไปสู่การขยายความรู้ต่อยอดหรือขยายผลความรู้ท่ีมีมาก่อนให้กว้างขวางแตกฉาน (พิมพันธ์               
เตชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2551: 24-26)  เม่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอนมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการสอน  การประเมิน
ผู้เรียนท่ีเหมาะสมจะเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยให้การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนมีความถูกต้องและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
สอนในคร้ังต่อไปได้อย่างดี วิธีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นหน่ึงในวิธีการประเมินผู้เรียนท่ีให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าคุณภาพของผลผลิตหรือช้ินงาน ซ่ึงในงานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้วิธีนี้ ในการประเมินผู้เรียนตลอดภาคการศึกษาโดยแบ่งประเมินเป็น
การประเมินก่อนเรียน  ประเมินระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน เพื่อให้สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มได้ วิธีการประเมินในลักษณะน้ีจะทําให้ผู้สอนสามารถให้คําแนะนําท่ีตรงประเด็นกับผู้เรียน แต่ละคนและแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี  
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเองและนํามาใช้ในการสอนจะต้องคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
การพัฒนารายวิชาและจุดมุ่งหมายการสอนรายวิชา ท้ังสองประการน้ีจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสอนและการประเมินผู้เรียน ซ่ึงจากการ
ทบทวนงานวิจัยในอดีตหลายฉบับ อาทิ สุทิน  โรจน์ประเสริฐ (2552)  นิลวรรณ ไชยทนุและภัคเกษม ชะตาคา, (2554) พัดชา อินรัศมี 
(2555)  วินตา วังสังยาว (2556)  วันฤดี สุขสงวน (2556)  กนิษฐา  แสงกระจ่าง และคณะ (2557)  พบว่ามีผลการวิจัยท่ีได้มี           
ความสอดคล้องกันในด้านของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนของผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ
เรียนในระดับมาก  สําหรับงานวิจัยฉบับน้ีซ่ึงเป็นการวิจัยในช้ันเรียน จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการตรวจสอบคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้เป็นส่ือการสอนแทนการบรรยายและมีความมุ่งหวังว่าจะช่วยให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามท่ีกล่าวข้างต้น ซ่ึง
คุณภาพน้ันจะคลอบคลุมถึงประสิทธิภาพส่ือท่ีเม่ือนํามาประกอบกับแนวทาการสอนตามท่ีกล่าวไว้จะต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการ
เรียนรู้ขั้นตอนการทําวิจัยในกระบวน การวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง โดยใช้เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพส่ือท่ีเป็นมาตรฐาน และการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการเรียนรู้และการประเมิน
ผู้เรียน 

  
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัย สําหรับวิชาระเบียบวิจัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนภายหลังท่ีได้เรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองกระบวนการวิจัยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง  
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

เอง 
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ระเบียบวิธีวิจัย   
กลุ่มประชากร คือ ผู้เรียนคณะบัญชี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ACC 471  ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559  จํานวนท้ังส้ิน  20  คน   
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี เคร่ืองมือท่ี 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นเอง ซ่ึงให้ผู้เรียนใช้เป็นคู่มือ

สําหรับการทําโครงงานวิจัย การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงแบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี   
ตอนท่ี 2  กระบวนการวิจัย  ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สาระการวิจัยในเบื้องต้นซ่ึงประกอบด้วย ความหมาย  ประเภทการวิจัย  และมุมมอง
ของการวิจัยทางการบัญชีท่ีแตกต่างไปจากงานวิจัยด้านอื่น และขั้นตอนต่างๆ ในการทําวิจัย ซ่ึงในการสอนได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระกระบวนการวิจัยจากการทําโครงการวิจัย  หัวข้อย่อยท่ีบรรจุลงในสาระส่ืออิเล็กทรอนิกส์  แบ่งเป็น
ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 
1.1 ความสําคัญและความหมายของการวิจัย 2.1 ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัย 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 2.2 การพัฒนาหัวข้อการวิจัย 
1.3 การจัดประเภทการวิจัย 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคําถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย 
1.4 การวิจัยทางบัญชีในมุมมองท่ีแตกต่าง 2.4  การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
1.5 ความสําคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ 2.5  การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.7  การวิเคราะห์ข้อมูลและการอธิบายผล 
 2.8  การสรุปผลการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 

 
โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ  iBook Author ซ่ึงใช้กับอุปกรณ์ IPAD  เคร่ืองมือท่ี 2 คือ 

แบบทดสอบความรู้และทักษะปัญญาใช้ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการทําโครงงานวิจัยเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนําและอํานวยการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
เช่น แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการค้นคว้า  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น แบบทดสอบท้ังหมดมี 6 ฉบับ 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด  แบบทดสอบระหว่างเรียน 4 ชุด แบ่งเป็น เร่ือง การกําหนดหัวข้อและคําถามวิจัย  การ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล   และแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด  เคร่ืองมือท่ี 3 คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัย ท่ีได้พัฒนาขึ้น
โดยผู้วิจัย แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ส่วนนําของหนังสือ  การออกแบบหนังสือโดยรวม การใช้บทเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ การ
พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจน้ันได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามท่ีปรากฏในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอดีต และผ่านการทดสอบความ
น่าเช่ือถือด้วยค่า Cronbach’s alpha  ได้เท่ากับ .8776 

การออกแบบการวิจัย  เน่ืองจากการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยในช้ันเรียนจึงใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
action research method) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นผู้ถูกกระทํา และผู้สอนเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้
คําแนะนําการทําวิจัย และอํานวยความสะดวกแหล่งค้นคว้า และประเมินผลเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละด้านตามท่ีกําหนดเป็นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในหลักสูตร  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากจากการลงมือปฏิบัติการวิจัยซ่ึงถูกออกแบบเป็นกิจกรรมย่อยตามขั้นตอนการวิจัย มีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นคู่มือการทําวิจัย และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงซ่ึงจะประเมินจากผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและ
ความก้าวหน้าของงานในแต่ละขั้นตอน ใช้สําหรับการวัดผลการเรียนรู้ด้านความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม  รวมท้ังความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร  รวมท้ังทักษะด้านคุณธรรม  ส่วน
การวัดสัมฤทธิ์ผลการเรียนจะใช้เคร่ืองมือท่ี 2 คือแบบทดสอบความรู้และทักษะปัญหา   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเก็บจากกลุ่มประชากรโดยนําเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยข้างต้น มาใช้อย่างเหมาะสม    ดังน้ี  

1.ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยคะแนนวัดผลท่ีได้จากการทดสอบระหว่าง
เรียนซ่ึงผู้เรียนในกลุ่มประชากรเป้าหมายจะต้องได้รับการทดสอบทุกคนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ
ระหว่างเรียนชุดท่ี 2-5  

2.ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  โดยแบ่งคําถามเป็น 4  ส่วน รวมคําถาม 20 ข้อ   แต่ละข้อให้ผู้เรียนในกลุ่มประชากรเป้าหมายแสดงความคิดเห็นให้
ตรงกับความคิดของตนเองให้มากท่ีสุด  โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5  ระดับ  ดังน้ี 
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    ระดับ 1  =  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
    ระดับ 2  =  ระดับความพึงพอใจน้อย 
    ระดับ 3  =  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ 4  =  ระดับความพึงพอใจมาก  
    ระดับ 5  =  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 การอธิบายผลการวิเคราะห์โดยกําหนดเป็นช่วงคะแนนเฉล่ีย    ดังน้ี 
 

1.00-1.50  =  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  1.51-2.50  =  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  2.51-3.50  =  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  3.51-4.50  =  ระดับความพึงพอใจมาก  
  4.51-5.00  =  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
3. ข้อมูลท่ีใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนภายหลังท่ีได้ เรียนรู้ผ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองประกอบการเรียนเสริมนอกเวลา คือ ผลการสอบท่ีผู้เรียนในกลุ่มประชากรเป้าหมายได้เข้าสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน (เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยชุดท่ี 1) และแบบทดสอบหลังเรียน
(เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยชุดท่ี 6)     

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  
1. การประเมินประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ ใช้วิธีต่อไปน้ี 

1.1 ค่าประสิทธิภาพกระบวนการเรียนหารด้วยผลลัพธ์ (E1/E2) ด้วยลักษณะทางธรรมชาติของวิชาระเบียบวิธีวิจัย
การเรียนรู้วิจัยส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้จากการอ่านตําราหรือทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเช่นเดียวกับวิชา
บรรยายท่ัวไป ดังน้ันจึงกําหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น 75/75 เช่นเดียวกับ ดวงอาทิตย์ ศรีมูล 
(2552)  ใช้อัตราส่วนประสิทธิภาพกระบวนการเรียน(E1)กับประสิทธิภาพผลลัพธ์(E2) ในการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนโดย
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด  และยอมรับความคลาดเคล่ือน ท่ีระดับ 2.5 บวกและลบ   ดังน้ี 

กรณี 1  เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกว่าเกณฑ์   หมายถึง  สูง กว่าเกณฑ์  
กรณี 2  เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากับเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ไม่เกิน 2.5 % ถือว่า เท่าเกณฑ์   
กรณี 3  เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ตํ่ากว่า 2.5 % ตํ่ากว่าเกณฑ์  ถือว่ายังมีประสิทธิภาพ

ท่ียอมรับได้     
     สูตรการคํานวณ 

1001 ×=
A
XE  

   X  =   คะแนนเฉล่ียแบบฝึกหัดของผู้เรียนท้ังหมดรวมกัน 
  A   =   คะแนนเต็มแบบฝึกหัดรวมท้ังหมด 
 

1002 ×=
B
YE  

  Y  =   คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด 
 B  =   คะแนนเต็มแบบทดสอบหลังเรียนรวมท้ังหมด 

      1.2   ค่าดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Effectiveness index : EI) หมายถึง คะแนนความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากส่ือ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์  สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปน้ี 

IS
IFEI

−
−

=  

      I   =   คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนท้ังหมด 
     F  =   คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด  
     S  =   คะแนนเต็มแบบทดสอบรวมของผู้เรียนท้ังหมด 

………………1 

………………2 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้ดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีคํานวณ  ในการอธิบายประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                  
ค่า E1  ท่ีคํานวณได้ จะมีค่าอยู่ระหว่าง  0.5  ถึง  1.0  จึงยอมรับในประสิทธิภาพของหนังสืออีเล็กทรอนิกส์   

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในท่ีน้ีหมายถึง ชุดข้อมูล
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบความรู้และทักษะปัญญา  โดยใช้เคร่ืองมือสถิติวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 2 ชุด  ท่ีไม่มี
ความเป็นอิสระต่อกัน  เปรียบเทียบความแตกต่างแบบจับคู่ (Matching t-test)  ซ่ึงมีสมมติฐานการวิจัยว่าสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ซ่ึงวัด
จากคะแนนการทดสอบหลังเรียน  จะมากกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

3. การประเมินความความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองกระบวนการวิจัยท่ีได้พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ และค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวิจัย   

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การออกแบบหน้าจอและการเข้าถึงเน้ือหาเป็น
แบบเรียบง่าย การอ่านและการติดตามได้ออกแบบเป็นส่ือมัลติมีเดียซ่ึงประกอบด้วย วีดีโอ เสียง และรูปภาพ รวมท้ังบทสนทนาระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนโดยสร้างเป็นการ์ตูน โปรแกรมท่ีใช้พัฒนาเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป ibooks Author บนระบบปฏิบัติการแบบ MacOS 
โครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น  1) ส่วนนําได้แก่หน้าปกสารบัญและการแนะนําหนังสือ 2) ส่วนเน้ือหาบทเรียนประกอบด้วยความรู้
ท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัย ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัย ซ่ึงในการประเมิน
ความพึงพอใจได้มีคําถามท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างของหนังสือ การออกแบบ การใช้บทเรียนด้วย 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่าประสิทธิภาพกระบวนการเรียนหารด้วยผลลัพธ์ (E1/E2) 
กําหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ 75/75 ให้ผลลัพธ์ท่ีใกล้เคียงกันเกณฑ์มาก เท่ากับ 74.88/75.67   กล่าวคือ คะแนนเฉล่ีย
รวมระหว่างเรียนท้ังหมดเม่ือคิดเป็นอัตราร้อยละของคะแนนเต็ม (E1) เท่ากับ 74.88  ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 0.16  และค่าเฉล่ีย
คะแนนทดสอบหลังเรียนเม่ือคิดเป็นอัตราร้อยละของคะแนนเต็ม (E2) เท่ากับ 75.67  สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 0.89 ซ่ึงไม่เกินร้อย
ละ2.5  จึงกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  และดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเรียนรู้สาระวิชาผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลการประเมินได้ค่าดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เท่ากับ 0.59  ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพดี กล่าวคือค่าดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0              
อ้างไว้ในรายงานวิจัย เร่ืองการพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CSC161 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์                 
(ดวงอาทิตย์ ศรีมูล, 2552 : 20)  

ผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนโดยผ่านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี  ได้จากการทดสอบความแตกต่างคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน   โดยมีสมมติฐานว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนจะต้องมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ  กําหนดช่วงความเช่ือม่ันท่ี 95% จากการทดสอบพบว่า ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีค่า Sig.(2 tails) 
เท่ากับ .005 น้อยกว่า .05 จึงสรุปได้ว่าการออกแบบการสอนและการประเมินผลผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ดีขึ้น 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ACC 471 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี  ในภาค
การศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จํานวน 20 คนได้แสดงความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.51-4.50 ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจในระดับมาก รวมท้ังการพิจารณา
จากอัตราร้อยละของผู้เรียนในแต่ละระดับความพึงพอใจ  สรุปได้ว่าร้อยละของผู้เรียนส่วนใหญ่(มากกว่า 70%)  แสดงความพึงพอใจ
ของตนในระดับมากขึ้นไป  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดโดยเฉพาะประเด็นของสารบัญและการ
เช่ือมโยงหัวข้อย่อยไปยังหน้าเน้ือหามีความชัดเจนและแม่นยําในส่วนนํา ในประเด็นการออกแบบพบว่าร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีความ                   
พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดในเร่ือง การจัดองค์ประกอบของบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา และน่าสนใจ   อันดับรองลงมาเป็น
ความชัดเจนของตัวอักษรท่ีมาจากการออกแบบตัวอักษร  ขนาดและสีสัน   ท่ีทําให้อ่านง่าย ในประเด็นของการใช้บทเรียน  ร้อยละ 
100  มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดในประเด็นของคําอธิบายท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่ายตรงประเด็น และชัดเจน  ประเด็นสุดท้ายในเร่ือง
แบบทดสอบร้อยละ 90 แสดงถึงความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดในเร่ืองของการอ่านประกอบการการเรียน ส่วนความเหมาะสม
ของแบบทดสอบผู้เรียนแสดงความพึงพอใจในส่วนน้ีน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ 
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อภิปรายผล   
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน ในส่วนของส่วนนําและส่วนของเน้ือหาโดยให้

ความเห็นในคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับเน้ือหาสาระการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการทําความเข้าใจ การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทําให้ผู้ใช้
เข้าถึงเน้ือหาได้ง่าย นอกจากน้ีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพให้ความเห็นว่าเน้ือหาในหนังสือครบถ้วนและตรงประเด็น                
ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาหนังสือดังกล่าว 

ผลการวิจัย ท่ีได้กล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบร่วม (Confounding effect) จากการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น 
นอกเหนือจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากการออกแบบการสอนมิได้จํากัดแหล่งความรู้ให้กับผู้เรียน    ผู้เรียนจึงสามารถค้นหา
ความรู้กระบวนการวิจัยหรือการทําวิจัยจากแหล่งความรู้อื่นซ่ึงรวมท้ังผู้สอน   ดังน้ันในการวัดสัมฤทธิ์ผลการเรียนด้วยคะแนนทดสอบ
หลังเรียนจะเห็นได้ว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีความแปรปรวนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมาก  ซ่ึงอาจเป็นผลจากความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในการค้นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้อื่นและระดับสติปัญญาของผู้เรียนซ่ึงในการวิจัยน้ีไม่ได้มีการควบคุมตัว
แปรเหล่าน้ี ผลการวิจัยท่ีได้จึงแตกต่างจากผลงานวิจัยของ ปรียา อนุพงษ์องอาจ  และ เสมา สมประสงค์ (2549)  ท่ีมีการออกแบบวิจัยใน
การประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองคล่ืนเสียง  และแสง ท่ีออกแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
โดยมีกลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง  โดยกลุ่มควบคุมจะมิได้เรียนผ่านชุดการเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์        

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในท่ีนี้ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เป็น 75/75 จะเห็นว่า
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยหลายฉบับ อาทิ งานวิจัยของดวงอาทิตย์ ศรีมูล (2552)  และ  จรัสสม ปานบุตร (2557) ซ่ึงมักจะกําหนดท่ี 
E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยผลลัพธ์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงค่าประสิทธิภาพกระบวนการเรียนหารด้วยผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 
74.88/75.67 ท่ีกําหนดเช่นน้ันเน่ืองจากธรรมชาติของรายวิชาวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชีมีความแตกต่างไปจากวิชาบรรยาย ซ่ึงใน
ทัศนะของผู้สอนเห็นว่ากลยุทธ์ท่ีใช้ในการสอนมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การสอนท่ี  
พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2551) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นกลยุทธ์การสอนท่ีช่วยปรับพฤติกรรมด้านความคิดของผู้เรียนได้ดี  
ผลการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นด้านทักษะและเจตนคติมากกว่าความรู้ความจํา และการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จึง
อาจกําหนดได้ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวิชาท่ีเน้นความรู้ความจําสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ(2557) ได้แนะนําให้
ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพส่ือการสอนตามความพอใจโดยเน้นว่าเน้ือหาเป็นความรู้ความจํามักจะต้ังไว้ 80/80 , 85/85 
หรือ 90/90 เน้ือหาท่ีเป็นทักษะหรือ เจตคติศึกษาอาจต้ังตํ่ากว่า เช่น 70/70 หรือ 75/75 แต่ไม่ควรต้ังค่าตํ่าเกินไปกว่าน้ี  อย่างไรก็ตาม
ในงานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก 1 ตัวบ่งช้ีคือดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(EI) ซ่ึงมีค่า
เท่ากับ 0.59 จะช่วยยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ซ่ึงผลท่ีคํานวณได้ยืนยันความมีประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นผลการประเมินท่ีสะท้อนคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของผู้เรียน เน่ืองจากการดําเนินการสอบถามน้ันทําหลังจากท่ีได้มีการสอบเสร็จส้ินแล้ว  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประเมินได้ครบทุกประเด็นท่ีปรากฏในแบบสอบถาม   และผลการประเมินมีความชัดเจนมากว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90                     
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปเห็นว่าหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สาระความรู้กระบวนการวิจัย   

  
สรุป   

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัย ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารสําคัญสําหรับการสอนวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางบัญชีเม่ือประกอบกับการวางแผนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง   ประสิทธิภาพของ
หนังสือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด (75/75) และช่วยเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนของผู้เรียนโดยผู้เรียนท่ีเรียนมีสัมฤทธิ์ผลการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ  และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีอยู่ในระดับมาก 
และมีผู้เรียนมากกว่า 75% มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

  
ข้อเสนอแนะ   

1. สําหรับผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยหรือการวิจัยเบื้องต้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ีไปใช้ในการสอนวิชา จําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและทําการประเมินผลผู้เรียน     
ตามสภาพจริง โดยให้ทําโครงการวิจัยในหัวข้อท่ีผู้เรียนถนัดหรือสนใจ และใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน้ีเป็นคู่มือการ
ทําวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย  ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้แนะนําและอํานวยการเท่าน้ัน   ผู้เรียนควรจะได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากการลงมือทําวิจัย  การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัย จึงเป็นเพียง
ส่ือเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความสะดวกต่อเข้าถึงและไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาเท่าน้ัน  อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทและความสําคัญในการช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง   
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2.  สําหรับผู้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง กระบวนการวิจัย  สําหรับสอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย   ในคร้ังต่อไป  ควรคํานึงระดับการศึกษาว่าเป็นการสอนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท   เพื่อให้การวางเน้ือหา
สาระมีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายรายวิชาซ่ึงในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นความรู้และความเข้าใจเพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ   แต่ในระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการวิจัยในปัญหาการวิจัยท่ีมีซับซ้อนมากกว่าการวิจัยในระดับปริญญาตรี 
การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์   จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจอย่างถูกต้อง              
ของตนเองได้มากกว่า  เช่น  การตอบคําถาม  ท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนพร้อมคําอธิบายท่ีเป็นคําตอบของคําถามน้ัน  เป็นต้น  
และอาจเพิ่มประสบการณ์การทําวิจัยลงไปเพื่อแสดงเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการวิจัย 

3. สําหรับการวิจัยท่ีจะมีขึ้นต่อไป ควรให้ความสําคัญกับการออกแบบวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ปรับวิธีวิจัยให้เป็นแบบการวิจัยเชิงทดลองโดยมีกลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม   และ              
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเรียนรู้  นอกจากน้ีควรนํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กระบวนการวิจัย ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่นเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินและการปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้นก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊คและเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊ค กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเครื่องสําอางจากเฟสบุ๊ค จํานวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  25– 26 ปี เป็น

นักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย 15,213 บาทต่อเดือน  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับ

แต่งหน้า ช่วงเวลาท่ีใช้งานเฟสบุ๊คมากท่ีสุด คือ 18.00-21.00 น. และ ซ้ือเครื่องสําอางในพักอาศัย ชําระเงินด้วยการ

โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Banking) ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออันดับท่ี 1 - อันดับท่ี 5  คือ เพ่ือน  รีวิวจาก

อินเตอร์เน็ต  พนักงานขาย  ครอบครัว  และคนรัก ตามลําดับ  ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางเมื่อมีความต้องการสินค้า 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเครื่องสําอางผ่าน                

เฟสบุ๊คประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) และด้านสิ่ง

ท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) โดยสมการพยากรณ์ดังกล่าวมีอํานาจในการทํานาย (R2) แนวโน้ม

ของการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊คเฟซบุ๊ค เท่ากับ ร้อยละ 57.5 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, เครื่องสําอาง, เฟสบุ๊ค 

 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the factors that affecting the purchasing 

decision of cosmetic business in Facebook and study behavior the purchasing of cosmetic business 

in Facebook. The data was collected from 400 samples of person who purchased cosmetics from 

facebook by questionnaire. The statistic tools that used in this research are Percentage, Mean, 

Standard deviation(S.D.), Multiple Regression Analysis. The result found that,  Most of the answer 

are women aged around 25-26 years old studying in  Undergraduate degree, career student, average 

income per month 15,213 bath, most product that they was purchased is cosmetic and related 

equipment, duration of facebook used is 18.00-21.00 ,purchased at there home and pay bill by 

internet banking(E-banking). The person that Influence decision rank 1 to  5 is friend, internet review, 

sales person, family, lover in order. The decision making was done when they want a product.  The 

                                                 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
2 ภาควิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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result from hypothesis found that, the factors that affecting the purchasing decision of cosmetic 

business in facebook consist of 1) Product factor, Promotion factor, Physical Evidence factor. 

Equation of forecast above have forecast (R2) trend of purchasing decision of cosmetic business in 

Facebook was equal to 57.5 percentage. 

Keywords: Purchasing Decision Making, Cosmatic,Facebook 

 

บทนํา  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยิ่ง   การประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานในองค์กรและงานด้านบริหารในโลกยุคใหม่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทําให้การค้าและการดําเนิน

ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงให้ก้าวทันสู่ยุคของการค้ารูปแบบใหม่โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขายการตลาดและ

การบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าท้ังเก่าและใหม่ เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้านความรวดเร็ว  และประหยัดเวลา (พัชรี   เลิศรู้, 

2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สามารถทํากําไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจากมีต้นทุนกระบวนการผลิตและการจําหน่ายตํ่ากว่า ทําให้ได้

กําไรจากการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2558)  “อินเตอร์เน็ต” คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด

ใหญ่ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงโลกท้ังใบเอาไว้ด้วยกัน และทําให้การติดต่อส่ือสารกลายเป็นเร่ืองง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ไทยเป็นประเทศ

ท่ีมีความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ในอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นท่ี 90% ของท้ังประเทศปัจจุบันจํานวน

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ท่ี 46 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 59 ล้านคนภายในปี 2563 ในจํานวนดังกล่าวเป็นการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 30 ล้านคน คนไทยใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 4.18 ช่ัวโมง/วันผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต  

ส่วนใหญ่มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี 7 - 13 เมษายน 2560) ในแต่ละวันพบว่าคนไทยซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการซ้ือ

ขายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 57.2 และตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการออนไลน์ก็เติบโตขึ้น

เช่นเดียวกัน เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของคนไทย มีการค้นหาสินค้าและจับจ่ายผ่านช่องทางการซ้ือขายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง และอีกท้ังการเปิดรวมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) จะยิ่งทําให้โอกาสการค้าขายทางออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้น และ

ขยายโอกาสเข้าสู่คนมากกว่า 600 ล้านคน  การขายออนไลน์ทําให้มีประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีศักยภาพในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจใน

ทางตรงได้ทันที (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2558)ส่ือออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากท่ีสุด อันดับแรกคือ ยู

ทูป (Youtube) ตามมาด้วยเฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (LINE) และสินค้าท่ีผู้บริโภคนิยมซ้ือผ่านส่ือออนไลน์ลําดับแรก คือ กลุ่มเส้ือผ้า 

และรองลงมา คือ อุปกรณ์ไอที ตามด้วยสินค้าความงามสุขภาพ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาทแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.2 แสนล้านบาท และ

ส่งออก 8 หม่ืนล้านบาทซ่ึงคาดว่าปีน้ีจะขยายตัวร้อยละ 10 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางไทยอยู่ในอันดับ 16 ของโลกและไทย               

อยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย ต่อจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  ในประเทศไทย มีจํานวนโรงงานรวม 762 รายซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) ประมาณ 520 ราย นอกจากน้ียังส่งเสริมการขายออนไลน์เพื่อทําธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบันผู้บริโภค

หันมาซ้ือสินค้าออนไลน์มากขึ้น  จากท่ีผ่านมาผู้ประกอบการท่ีหันมาทําตลาดออนไลน์ด้วย จะสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40

โดยผลสํารวจพฤติกรรมคนไทยใช้ไลน์ 33 ล้านราย สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกมีผู้ใช้เฟซบุ๊ค  28 ล้านราย อันดับ 2 ของโลก ทวิตเตอร์ 4.5 

ล้านรายและอินสตาแกรม 1.7 ล้านราย ซ่ึงนายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์  ประธานคลัสเตอร์เคร่ืองสําอางไทย กล่าวว่าภาพรวมการ

ส่งออกสินค้าเคร่ืองสําอางไทยไปต่างประเทศในปีน้ี คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 10 ส่วนตลาดในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวร้อยละ 10-20 

เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ (โพสต์ทูเดย์, ฉบับวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558) จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่าตลาดการขาย

เคร่ืองสําอางออนไลน์เป็นตลาดท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตท่ีดีในอนาคต  

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบว่าท่ีผ่านมาลูกค้าท่ีใช้บริการส่ังซ้ือสินค้าเคร่ืองสําอางออนไลน์ส่วนใหญ่น้ันจะเลือก

บริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกันไป ตามปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็นตัว

แปรท่ีสําคัญในความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของการจําหน่าย

เคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค โดยอาศัย พฤติกรรมผู้บริโภค(ทฤษฎี 6W 1H) และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ(ทฤษฎี 7Ps) ซ่ึง

ทฤษฎีกับแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะใช้เป็นตัวแปรอิสระ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่าย

เคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ซ่ึงสามารถเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการดําเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการในอนาคต รวมถึงนําผลของ

การศึกษาในคร้ังน้ี นํามาปรับปรุงและทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
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วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

 

กรอบแนวคิด   

     

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค เป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าจากร้านค้าท่ีขายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ซ่ึงไม่ทราบจํานวนแน่นอน 

แต่ทราบว่ามีปริมาณมาก  ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยผู้วิจัยกําหนดระดับความเช่ือม่ัน 

มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (ระดับ .05) จํานวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากับ 358 คน แต่จะทําการเก็บ

แบบสอบถามจริง จํานวน 400 ชุด  

2.เคร่ืองมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ด้ังน้ี ตอนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเติมคําส้ันๆ ในช่องว่าง (Short Answer) และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 

2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คเป็นแบบแบบจัดอันดับความสําคัญ (Rank Order) และแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คเป็นแบบแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale) และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

3. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

3.1 การหาความเท่ียงตรง (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นนําไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเท่ียงตรงและครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3.2  นําคะแนนจากผู้เ ช่ียวชาญแต่ละท่านมาหาค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อ                               

กับวัตถุประสงค์ (Index of item – Objective Congruence : IOC) โดยค่าความสอดคล้องจะต้องมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 จึงจะ

สามารถนําไปใช้ โดยงานวิจัยช้ินน้ีได้เชิญผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ในการหาค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับ

วัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยได้มีค่าค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ IOC เท่ากับ 0.83 

 3.3 การหาความความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) นําแบบสอบถาม             

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่าน

เฟซบุ๊ค จํานวน 40 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพโดยใช้วิธี Reliability Coefficient มีค่าเท่ากับ 0.97  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอาง

ผ่านเฟสบุ๊คใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) ในการหาค่าพื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(Service Marketing Mix:7Ps) 

 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านสถานท่ี (Place) 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

5. ด้านบุคคล (People) 

6. ด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) 

7. ด้านกระบวนการ (Process) 

 

การตัดสินใจซ้ือของการจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 
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4.2 การทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา

อิทธิพลของตัวแปรต้น มากกว่า 1 ตัว มีอิทธิพลและส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย   

 

ผลการวิจัย  

 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมา                  

เป็นเพศชาย จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และเพศท่ีสาม จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลําดับ ระดับการศึกษาส่วนมาก

อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 ส่วนมากประกอบอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  จํานวน 163 คน  

คิดเป็นร้อยละ 40.75 โดยเพศชายมีอายุเฉล่ียสูงสุด 26 ปี รองลงมาคือ เพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 26. ปี  และเพศท่ีสามมีอายุเฉล่ีย           

25  ตามลําดับ เพศชายมีรายได้โดยเฉล่ียสูงสุดอยู่ที่ 16,195 บาท/เดือน รองลงมาคือ เพศหญิงมีรายได้เฉล่ียท่ี 15,009 บาท/เดือน และ

เพศท่ีสามมีรายได้เฉล่ีย 14,050 บาท/เดือน ตามลําดับ โดยในภาพรวมมีรายได้เฉล่ีย 15,213 บาทต่อเดือน  เม่ือจําแนกตามระดับ

การศึกษากับอายุ พบว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทมีอายุเฉล่ียสูงสุด 37 ปี รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโทมีอายุเฉล่ีย 

35 ปี  ตํ่ากว่ามัธยมตอนปลายมีอายุเฉล่ีย 31 ปี ปริญญาตรีมีอายุเฉล่ีย 25 ปี มันธยมตอนปลาย / ปวช. มีอายุเฉล่ีย 23 ปี ตามลําดับ  

 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประเภทเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับ

แต่งหน้า จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24                    

ครีมบํารุงผิวกาย / ครีมบํารุงผิวหน้า จํานวน 83 คน คิดป็นร้อยละ 20.75  ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวกาย จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อย

ละ 12.05  ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลเส้นผม จํานวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลมือ และเล็บ จํานวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามลําดับ ช่วงเวลาการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คสูงสุด คือ ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. จํานวน 151 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  ช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. 

จํานวน 72 คิดเป็นร้อยละ 18.00  ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ13.00  ช่วงเวลา 9.01 – 12.00 น. จํานวน 

36 คิดเป็นร้อยละ 9.00  ช่วงเวลา 6.01 – 9.00 น. จํานวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.50  และช่วงเวลา 0.01 – 6.00 จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.75 ตามลําดับ เลือกใช้สถานท่ีท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คสูงสุด คือ ท่ีพักอาศัย จํานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  รองลงมา

คือ ท่ีทํางาน จํานวน 76  คิดเป็นร้อยละ 19.00  ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้า จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75  และร้านอาหาร / ร้าน

กาแฟ / บาร์ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลําดับ  เลือกวิธีการชําระเงินในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คสูงสุด คือ โอนเงิน

ผ่านอินเตอร์เน็ต จํานวน  233  คน คิดเป็นร้อยละ 58.23 รองลงมาคือ ตู้กดเงินสด  จํานวน105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 และบัตร

เครดิต จํานวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ  15.50 ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค อันดับท่ี 1 - อันดับท่ี 5  คือ เพื่อน  

รีวิวจากอินเตอร์เน็ต  พนักงานขาย  ครอบครัว  และคนรัก  ตามลําดับ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คเม่ือมีความต้องการสินค้า จํานวน 

247 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44  รองลงมา คือ ซ้ือตามโปรโมชั่นร้านค้า  จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98  และเคร่ืองสําอางช้ินท่ีมี

อยู่หมดหรือหมดอายุ จํานวน 148 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.64  ตามลําดับ   

 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเครื่องสําอางผ่านเฟสบุ๊ค  

 

             Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .013 .205  .062 .951 

  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) .325 .069 .266 4.693 .000** 

  2. ด้านราคา (Price) -.173 .074 -.153 -2.352 .019 

  3. ด้านสถานท่ี (Place) .132 .073 .097 1.797 .073 

  4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) .310 .049 .315 6.388 .000** 

  5. ด้านบุคคล (People) -.004 .068 -.004 -.062 .951 

  6. ด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) .334 .059 .317 5.635 .000** 

  7. ด้านกระบวนการ (Process) .042 .062 .037 .681 .497 

R = 0.759       R2 = 0.575      Adjusted R2 = 0.568      Std. Error of the Estimate = 0.56206  

F = 75.701    Sig = 0.000*  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05* และ 0.01** 
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จากตาราง พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการด้านด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical 

Evidence)  โดยเขียนเป็นสมการได้  

Y  =  0.013 + 0..325 (X1) + 0.173 (X2) + 0.132 (X3) – 0.310 (X4) - 0.004 (X5) – 0.334 (X6) – 0.042 (X7) 

 

โดยให้ Y แทน ค่าการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

X1 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

X2 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา (Price) 

X3 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานท่ี (Place) 

X4 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

X5 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล (People) 

X6 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) 

X7 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ (Process) 

 

สรุปและอภิปรายผล  

จากการทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค 

โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place)                 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) และด้าน

กระบวนการ (Process) เป็นตัวแปรต้น การตัดสินใจซ้ือของการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คเป็นตัวแปรตาม พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) และด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตา

ลูกค้า (Physical Evidence) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี 

(Place) ด้านบุคคล (People) และด้านกระบวนการ (Process) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่าน

เฟสบ๊ค โดยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ผู้บริโภคได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคได้คํานึงถึงสินค้าควรมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์คววรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร  คัมภีระ (2558) ศึกษา 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางท่ีมีการจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คน้ันมีมากมายหลากหลายชนิด และหลากหลายตราสินค้า จึงสร้างความสะดวกสบาย

มีทางเลือกให้นักศึกษาได้ทําการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้นซ่ึงเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการซ้ือ

สินค้าออนไลน์  

ด้านราคา (Price) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ศึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือทางเว็บไซต์ ENSOGO ของ

ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินค้าและบริการ มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วม

กลุ่มกันซ้ือทางเว็บไซต์ ENSOGO ด้านราคาเฉล่ียของสินค้าท่ีเคยซ้ือในแต่ละคร้ังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านสถานท่ี (Place) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปริยวิศว์ ชูเชิด (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 

ตัวแปรด้านสถานท่ี ไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2558) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลกระตุ้นให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการทางออนไลน์ทางด้านระบบ

รักษาความปลอดภัย และผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสําคัญของการทําการส่งสริมการตลาดเกี่ยวกับ ลด แลก แจก แถมสินค้าหรือบริการ

จากระบบออนไลน์ รวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษเม่ือทําการส่ังซ้ือสินค้า  

ด้านบุคคล (People) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วีรภัทร ธูปพนม (2558) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้า ผ่านเว็บไซต์อีเบย์  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้า ผ่านเว็บไซต์อีเบย์   
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ด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่าน

เฟสบุ๊ค สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่าด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของ

ผู้บริโภคเป็นอันดับท่ีสอง ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ง่ายต่อ               

การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ มีการจัดเรียงข้อมูลท่ีดีง่ายต่อการอ่าน ขั้นตอนการส่ังซ้ือง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว ช่องทางการชาระเงินหลากหลาย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยของการชาระเงิน 

ด้านกระบวนการ (Process) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบิน

ไทยสมายล์ และสายการบินแอร์เอเซียเส้นทางกรุงเทพ-กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ                 

ไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินแอร์เอเซียเส้นทาง

กรุงเทพ-กระบี่ 

จากการทดสอบสมมุติฐานข้างต้น ควรให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

และด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า (Physical Evidence) เน่ืองจากปัจจัยดังกล่าว ผู้บริโภคให้ความสําคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือของธุรกิจการจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค  

 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้สินค้ามีคุณภาพและมาตราฐาน มีความหลากหลายของสินค้าและ              

ตราสินค้า ซ่ึงสินค้าบางชนิดไม่มีจําหน่ายในประเทศจึงทําให้ผู้บริโภคต้องส่ังซ้ือบนเฟสบุ๊ค อีกท้ังมีบริการรับคืนหรือเปล่ียนสินค้าเม่ือ

สินค้าท่ีส่ังไปมีความผิดพลาดจากทางร้านค้า ดังน้ัน ผู้ที่จําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ควรให้ความสําคัญกับสินค้าท่ีมีมาตรฐาน เช่น 

เคร่ืองสําอางท่ีมีเคร่ืองหมายว่าผ่านการทดสอบจากองค์กรหรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ อีกท้ังเคร่ืองสําอางบางชนิดไม่มีจําหน่าย              

ในประเทศทําให้ผู้บริโภคต้องซ้ือผ่านทางออนไลน์เท่าน้ัน จากด้านน้ีจึงเป็นข้อได้เปรียบท่ีผู้ขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊คสามารถลดคู่แข่งได้  

ด้านส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ทางร้านค้าออนไลน์มีการส่งเสริมการขาย ลดราคา แจก แถม

สินค้า หรืออาจมีการสมัครสมาชิค มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิพิเศษเป็นการเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าบนเฟสบุ๊ค รวมท้ังการ

โฆษณาอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ ดังน้ัน ผู้ที่จําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ควรมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น การ

ลด แลก แจก แถมและควรมีการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ล่ะคร้ังเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น รวมท้ังการลง

โฆษณาบนเฟศบ๊คเพื่อให้ผู้บริโภคจดจําร้านได้และนึกถึงเม่ือต้องการซ้ือเคร่ืองสําอาง 

ด้านส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ร้านค้าบนเฟสบุ๊คมีการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและมี

ความน่าเช่ือถือ ผู้บริโภคบางท่านยังให้ความสําคัญกับจํานวนคนท่ีกดถูกใจหรือติดตามบนเฟสบุ๊ค รวมท้ังการบรรจุภัณฑ์ท่ีทําการจัดส่ง

มีความเหมาะสม แข็งแรงและคงทน ดังน้ัน ผู้ท่ีจําหน่ายเคร่ืองสําอางผ่านเฟสบุ๊ค ควรเอาใจใส่กับร้านค้าบนเฟสบุ๊ค เช่น มีการปรับปรุง

ร้านให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการรีวิวเคร่ืองสําอางจากลุกค้าท่ีซ้ือไปแล้วบนหน้าร้านเฟสบุ๊ค 
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ภาพลักษณ์ของเมืองไทย ณ ปัจจุบัน 
THE IMAGE OF THAILAND AT PRESENT 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของนานาชาติ ด้วยการมีทุนทางเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและค่านิยมท่ีดี  ซ่ึงทําให้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมีภาพลักษณ์ดี

ท่ีสุดในโลกอยู่ในอันดับท่ี 26 รวมท้ังยังเป็นหน่ึงในประเทศท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 15 เมืองท่ีมีศักยภาพเป็นผู้นํา

ภาพลักษณ์ในอนาคต ซ่ึงในการพิจารณาน้ีได้มีวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน 5 ด้านสําคัญ คือ ระบบ

ค่านิยม มรดกและวัฒนธรรม การท่องเท่ียว การเหมาะสมของธุรกิจ และคุณภาพชีวิตของประชากร ผลจากการ

วิเคราะห์พบว่า ในแต่ละด้านก็จะต้องมี การแก้ไขและปรับปรุงปัญหาท่ีส่งผลให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างค่านิยมท่ีดี การอนุรักษ์ความเป็นไทยแท้ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมท้ังการทําให้เมืองไทยเป็น

เมืองปลายทางการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่ามากท่ีสุด เพ่ือให้ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีข้ึนและสร้างความน่าเช่ือถือนํามาซ่ึง

รายได้ในการนําไปพัฒนาประเทศต่อไป   

คําสําคัญ: ภาพลักษณ์, ประเทศไทย  

 
ABSTRACT 

Thailand is internationally acknowledged as one of the countries with great image because 

of its capital of economy, culture, natural resources, and social values. This made Thailand the 26th 

of the world with best image in the world as well as being one of the fifteen countries with 

potentials to become good image leaders in the future. In this study, five major aspects involving 

Thailand image were analyzed, which include value system, cultural heritage, tourism, economic 

optimum, and life quality of its population. It was found that all the aspects need improvement 

to better the image by creating good social values, conserving Thai culture, solving social inequality, 

as well as making Thailand to be the worthiest tourist destination so that Thailand get more good 

reputation and trustworthiness leading to more national income for being use in developing the 

country.  

Keywords: Image, Thailand 
          

บทนํา 
ประเทศไทย นับเป็นประเทศท่ีได้รับความสนใจจากนานาประเทศ จะเห็นได้จากการท่ีได้รับบทบาทในการเป็นเจ้าภาพการ

จัดงานในระดับนานาชาติ ตัวอย่างเช่นในปี 2555 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่เวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก หรือ 

World Economic Forum (WEF) on East Asia 2012 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมีผู้นําประเทศ องค์กรระหว่าง

ประเทศ รัฐมนตรี และนักการเมือง ประมาณ 700 คน (ฐานเศรษฐกิจ, 2555) และในปี 2556 ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม

อนุสัญญาไซเตส คร้ังท่ี 16 เม่ือวันท่ี 3-14 มีนาคม 2556 ซ่ึงเป็นการประชุมอนุสัญญาภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

                                                 
1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จาก 177 ชาติสมาชิก ผู้แทนระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆท่ัวโลก (ครอบครัวข่าว, 

2556) และในปี 2557 ยังได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมหุ่นโลก ท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2557 โดยการใช้บริเวณรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงจะมีขบวนพาเหรดท่ีมีคณะหุ่นจาก 74 ประเทศท่ัวโลกเข้าร่วมงาน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ, 2557) นับว่าเป็นงานท่ีประเทศไทยได้เผยแพร่วัฒนธรรม และศักยภาพของคนไทยในสายตาของชาวโลกอย่างต่อเน่ือง 

จากการท่ีประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในระดับนานาชาติในปีที่ผ่าน  ทําให้เป็นอีกช่องทาง

หน่ึงในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นประเทศท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน วัฒนธรรมและประเพณี การท่องเท่ียวและการบริการ รวมท้ังสามารถฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆ 

ภายในประเทศไทย อีกท้ังในปี 2558 ท่ีจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น และเป็นท่ีทราบกันดีว่า ประเทศไทยจะเป็นอีกเมืองหน่ึง

ท่ีเป้าหมายของนักเดินทางจากท่ัวโลกท่ีมาเพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว (ฐานเศรษฐกิจ, 2555)  ดังน้ัน ประเทศไทยก็จะต้อง

มีการเร่งมือเพื่อแก้ไขปัญหาท่ียังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด อันได้แก่ ปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจท่ียังไม่เสถียรภาพมากนัก รวมท้ังปัญหา

ทางด้านการท่องเท่ียวและการบริการท่ียังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ พร้อมกับ การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เกิดความน่าเช่ือถือใน

สายตาของชาวโลก ซ่ึงจากผลสํารวจของ CBI ท่ีได้จัดอันดับเมืองท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีและพบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นเมือง

ภาพลักษณ์ดีลําดับท่ี 26 ของโลก ซ่ึงในผลสํารวจได้กล่าวถึงประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 15 ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดท่ีจะก้าวขึ้นมาเป็น

ผู้นําด้านภาพลักษณ์ระดับโลกในอนาคต ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ชิลี มาเลเซีย กาตาร์ เอสโทเนีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไอซ์แลนด์ เม็กซิโก บราซิล ตุรกี โคลอมเบีย อินเดีย คาซัคสถาน และเวียดนาม ท่ีได้มีการมองถึงประเทศไทย

ในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านการผลิตท่ีสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองด้วยรัฐบาลมีการลงทุนในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศ รวมท้ังนักลงทุนต่างชาติยังให้ความสนใจกับประเทศไทยท่ีจะให้เป็นฐานการผลิตต่อไปในอนาคต (ผู้จัดการ

ออนไลน์, 2555) ดังน้ัน ผู้เขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อดีและ

ข้อเสียของประเทศไทย นําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

 

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ในการศึกษาคร้ัง ได้วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีในมุมมองท่ีเกี่ยวข้องกัน 5 ด้าน ได้แก่ ระบบค่านิยม (Value 

System) มรดกและวัฒนธรรม (Heritage and Culture) การท่องเท่ียว (Tourism) การเหมาะสมของธุรกิจ (Good for Business) 

และคุณภาพชีวิตของประชากร (Quality of Life) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ระบบค่านิยม (Value System)   
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีการบังคับใช้

กฎหมายภายใต้รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงได้มีการบัญญัติสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทย โดยท่ีเสรีภาพทางการเมืองก็

เป็นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ หลายคนต่างมองว่า ทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และประชาชน

มีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีจะสามารถตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงได้ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2555)  

สําหรับค่านิยมในเร่ืองของการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พบว่า สังคมไทยให้ความสําคัญในด้านน้ี โดยมีการรณรงค์เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีนําแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเข้ามาเป็นหน่ึง

ในปัจจัยสําคัญของการผลิต พฤติกรรมของคนในสังคมท่ีหันมาใส่ใจส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ได้ให้

ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงมีการใช้คําท่ีหลากหลายในการส่ือถึงความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การประชุมสีเขียว

หรือ Green Meeting เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆของการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน, ม.ป.ป.) ผู้บริโภคสีเขียว หรือ Green Consumer, รูปแบบการขนส่งท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ Green Logistic  หรือ

กระท่ังในการทําธุรกิจก็มีคําว่า Green Marketing, Green Hotel  

และในเร่ืองของการมีเสถียรภาพของกฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อมน้ัน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ส่ิงแวดล้อมหลายฉบับนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้น และมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ

มลพิษ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 (สราวุธ 

เบญจกุล, 2554) ซ่ึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายในด้านน้ี แต่ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง อีกท้ังปัญหาความเส่ือม

โทรมของส่ิงแวดล้อมยังทวี ความรุนแรงขึ้นด้วย พร้อมท้ังยังเป็นปัญหากับกลุ่มบุคคลในชุมชนท้องถิ่นซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง

กฎหมายถือว่าเป็นกลุ่มผู้บุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  และก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ 

(รุจิระ  บุนนาค, ม.ป.ป.) ซ่ึงทําให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของไทย ยังไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร ไม่มี

การคุ้มครองหรือหาทางออกให้กับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกรณี  ซ่ึงจะต้องมีการทบทวนในรายละเอียดของกฎหมาย

อย่างจริง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 
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นอกจากท่ีได้กล่าวถึงระบบค่านิยมของไทยในเร่ืองเสรีภาพทางการเมือง การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการมีเสถียรภาพ

ของกฎหมายส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังมีระบบค่านิยมในเร่ืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  จะเห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศ

ไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมี

สาเหตุจากความอดทนและการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของกันและกันน้อยลง รวมท้ังผู้คนท่ีอยู่ในสังคมท่ีต่างคิดว่าตนเองมีสิทธิ

และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ประชาไท, 2556) และแม้ว่าประเทศไทยจะมีการออกกหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น การเข้าตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับท่ีไม่ดีเท่าใดนัก เพราะ

ในปัจจุบันความโปร่งใส่และการตรวจสอบก็ยังอยู่ในระดับท่ีตํ่า ซ่ึงก็มีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เร่ืองน้ีอาจถูกปล่อยละเลยไป 

(อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร, 2556) จนทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในด้านน้ีในภาวะท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงอย่างเช่น รัฐบาลก็จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ในด้านน้ี รวมท้ังมีมาตรการในการจัดงานท่ีชัดเจนขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยมีอันดับ

ท่ีดีขึ้นต่อไปในอนาคตได้และได้ดึงจุดเด่นจุดอ่อนรวมถึงแนวทางในการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

สําหรับในประเทศไทย 4.0 ท่าน เป็นช่วงเวลาในอนาคตท่ีรัฐบาลคาดหวังว่าจะมีการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value 

Based Economy หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” 

1) เปล่ียนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม  

2) เปล่ียนจากขับเคล่ือนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์   

3) เปล่ียนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

พวกเขามองว่าผู้บริหารคนไทยมีส่วนดีตรงท่ีมีความเมตตาเอื้ออาทรกับลูกน้อง ทําตัวเหมือนญาติผู้ใหญ่ เหมือนพี่ ซ่ึงก็ทําให้

รู้สึกอบอุ่นดี แต่ผู้บริหารมักใช่ผู้ฟังท่ีดี ไม่ค่อยรับฟังความคิดความเห็นของลูกน้อง ชอบส่ังมากกว่าจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วมใน

การแสดงความเห็นและตัดสินใจ ดังน้ันส่ิงท้าทายท่ีสําคัญประการหน่ึงขององค์กรไทยในการขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเร่ืองของ

ค่านิยม (ฐานออนไลน์,2560)  

มรดกและวัฒนธรรม (Heritage and Culture)  
ประเทศไทย หรือราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนาน เร่ิมต้ังแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์หรือยุคแรกเร่ิม ท่ีมีชุมชนมนุษย์ถือกําเนิดขึ้นในดินแดนและรวมตัวก่อต้ังเป็นอาณาจักรและก่อกําเนิดวัฒนธรรมประเพณี

ต่างๆ สืบต่อและพัฒนาผ่านกาลเวลาเร่ือยมา จนกระท่ังเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นมรดกและวัฒนธรรมท่ี ลํ้าค่า 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกประเภทประวัติศาสตร์หลายแห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และมีอยู่ในบัญชีรายช่ือเบื้องต้น เพื่อรอการนําเสนอต่อ

คณะกรรมการมรดกโลก ได้แก่ ปราสาทหินพิมายและเส้นทางวัฒนธรรม ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองตํ่า อุทยานประวัติศาสตร์ภู

พระบาท วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก, ม.ป.ป.) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีคุณค่าอย่างมหาศาล  ซ่ึงใน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังพบว่าในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีลํ้าค่าด้วยเช่นกัน และส่ิงเหล่าน้ียังส่ือไปถึง

ความมีเอกลักษณ์และความเป็นของแท้ ในแต่ละพื้นท่ีด้วย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นแหล่งท่ีมีศิลปะ วัฒนธรรม

และประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมขอม โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบจารีตประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น 

ประเพณีเทียนเข้าพรรษา ประเพณีผีตาโขน ประเพณีฮีต 12 ครอง 14ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรมอีสาน รวมท้ัง

ศิลปะหัตถกรรมท่ีโดดเด่น ผ่านส่ิงทอต่างๆ เคร่ืองปั้นดินเผา  เคร่ืองจักรสาน เคร่ืองทองเหลือ เป็นต้น (ทรงคุณ จันทจรและคณะ, 

2552) และในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมของชาวอีสานยังมีความแตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น พื้นท่ีที่มีพรมแดนติต่อกับประเทศลาว ก็จะ

มีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีคล้ายคลึงกับชาวลาว รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวเวียดนามท่ีเข้ามาอาศัยในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้มีการ

ถ่ายทอดมาสู่ผู้คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเหล่าน้ันด้วย (พัชรี พรหมเงิน, 2556)   

นอกจากน้ี ภาคใต้ เป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยการมีชายฝ่ังทะเลท้ังสองด้านและมีเทือกเขาท่ีอยู่ตรงกลาง ซ่ึง

ภาคใต้เป็นพื้นท่ีท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  มีท้ังชาวพุทธ ชาวมุสลิมท่ีมีหลายเช้ือชาติ เช่น คนไทย คนจีน และคนเช้ือสาย

มาเลย์ พร้อมกับพื้นท่ีทางภาคใต้ยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีชายฝ่ังทะเล จึงทําให้ภาคใต้จึงมีรูปแบบ

เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นท่ีอื่นๆ ในประเทศไทย   

ภาคเหนือก็ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ีอีกแห่งหน่ึง มีวัฒนธรรมเก่าแก่หลายร้อยปี ซ่ึงเป็นรู้จักกันดีในนาม

ของศิลปะล้านนา มีลักษณะเก่าแก่ สืบทอดต่อเน่ืองมาต้ังแต่สมัยหริภุญชัย และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซ่ึงเห็นเด่นชัดคือ กําแพง

เมืองเชียงใหม่ รวมท้ังเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีการค้นพบในพื้นท่ีภาคเหนือ และภาคกลางเป็นพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบลุ่ม มีศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีเป็นรูปแบบของสังคมเกษตรกรรม ท่ีมีการส่ังสมและสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดด้วยความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  (พัชรี พรหมเงิน, 2556) นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม 68 รายการ ท่ีเส่ียงต่อการ

สูญหาย ต้ังแต่ปี 2552-2556 โดยเป็นมรดกวัฒนธรรมในสาขาดังน้ี  

- สาขาศิลปะการแสดง จํานวน 10 รายการ ได้แก่ 1) เค่ง  2) เพลงฉ่อย  3) เพลงเรือ 4) เพลงนา 5) แตรวง            

6) ฟ้อนโยคีถวายไฟ 7) ระบําส่ีบท 8) รําแม่บท 9) รําโทน และ10) หนังประโมทัย  



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

101 

- สาขางานช่างฝีมือด้ังเดิม 10 รายการ ได้แก่ 1) ผ้าทอเกาะยอ 2) ผ้าทอเมืองอุบลฯ 3) รูปหนังใหญ่ 4) งานช่างแกะ

กะโหลกซอ 5) งานช่างตอกกระดาษ 6) งานช่างแกะสลักผักผลไม้  7) งานช่างดอกไม้สด 8) งานตีทองคําเปลว 9) งานผ้าลายทองแผ่

ลวด และ 10) เคร่ืองแต่งกายมโนราห์  

- สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน จํานวน 10 รายการ ได้แก่ 1) นิทานนายดัน 2) ตํานานชาละวัน 3) ตํานานพญากงพญา

พาน 4)ตํานานพันท้ายนรสิงห์ 5) ตํานานปู่แสะย่าแสะ 6) บททําขวัญช้าง 7) เพลงแห่นางแมว 8) กาพย์เซ้ิงบั้งไฟ 9) ตําราพิชัยสงคราม 

และ 10)ตํารานรลักษณ์  

- สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย จํานวน 10 รายการ ได้แก่ 1) แนดข้ามส้าว 2) โค้งตีนเกวียน 3) เสือข้ามห้วย 4) งูกินหาง 

5) อีตัก 6) แข่งเรือ 7) ตีขอบกระด้ง 8) ตีไก่คน 9) รถม้าชาวเสียม และ 10) แข่งโพน จังหวัดพัทลุง  

- สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จํานวน 8 รายการ ได้แก่ 1) ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2) 

ประเพณีลากพระ 3) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 4) การทําบุญในพระพุทธศาสนา 5) การแต่งงานแบบไทย 6) สวดพระมาลัยภาคใต้ 7) พิธี

บูชาแม่โพสพ และ 8)พิธีกรรมขอฝน (สปริงนิวส์, 2557)   

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนับเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีภาพลักษณ์ด้านมรดกวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ในหลาย

สาขา ท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก ประเพณี วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์และกลมกลืนกับธรรมชาติ

ท่ีอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียังช่วยทําให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศในการเดินทางมาท่องเท่ียวอีกด้วย รวมท้ังยังได้ดึง

จุดเด่นจุดอ่อนและแนวทางในการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

1. เน่ืองจากด้านมรดกขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมบางอย่างได้สูญหายไปไม่ว่าจะเป็นการละเล่น การ

แสดง ประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญของการท่องเท่ียว ท้ังน้ีเพราะจะเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ประเพณีเผ่าเทียนเล่นไฟ ท่ีจังหวัดสุโขทัย ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เทศกาล

สงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ และงานบุญเซ้ิงบั้งไฟ จังหวัดยโสธร เป็นต้น ซ่ึงประเพณีหรือเทศกาลเหล่าน้ีเป็นหัวใจหลักของการท่องเท่ียว

ในการสืบสานด้านมรดกวัฒนธรรมประเพณีสืบไป 

2. สร้างความเข้าใจอันดีและสัมพันธภาพระหว่างมนุษยชาติ  มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทย

และชาวต่างชาติส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศ  

3. การท่องเท่ียวทําให้เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันกันส่งผลในด้านวัฒนธรรม

จึงทําให้นักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเข้ามาท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือ ด้อยพัฒนา ส่งผลในการปฏิบัติ

ตัวของชาวไทยหรือชาวต่างประเทศในเร่ืองกิริยามารยาท การพูดจา และการแต่งกาย มีผลให้เกิดความสูญเสียวัฒนธรรมประจําชาติ

และการรับวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  การกินอยู่  การดํารงชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างท่ีสูญ

หายไปอาจไม่ได้รับการทํานุบํารุงรักษาอย่างเคร่งครัดส่งผลให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ในประเทศได้ 

4. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจะถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียว เช่น การลอกเลียนแบบวิธีการดําเนินชีวิตของชาวชนบท ชาวพื้นเมือง หรือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ หรือเมืองอื่น ๆ นอกจากน้ัน

ในบางท้องถิ่นท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างแดน หรือต่างถิ่นเข้าไปใช้บริการมากๆทําให้เกิดความเส่ือมโทรมมากขึ้นและเป็นผลเสีย

ทางด้านการท่องเท่ียว  

5. เพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี ยังคงอยู่กับสังคมไทย และมีคุณค่าต่อการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ได้ร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดและภาคเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูขนมธรรมเนียม

ประเพณี อาทิเช่น การละเล่น การแสดง และประเพณีต่างๆ เหล่าน้ีขึ้นมาเพื่อไม่ให้หายไป ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมแล้ว ยังถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของกิจการทางด้านท่องเท่ียว 

6. ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน และให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี

ถูกต้อง จึงจะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกได้เล็งเห็นว่า กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวสามารถทํารายได้ให้ประเทศหรือท้องถิ่นเป็นจํานวนมากจึงพยายามท่ีจะพัฒนาและหาแนวทางในการส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว

เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างชาติ เข้ามาท่องเท่ียวยังประเทศไทยมากขึ้น และยังเป็นภาพลักษณ์ในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศให้

เป็นท่ีรู้จักสืบไป (ฐานออนไลน์, 2560)  

การเหมาะสมของธุรกิจ (Good for Business)  

จากภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีท่ัวโลกมองว่าในอนาคตจะเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงรัฐบาลได้มี

การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของภาคเอกชน ซ่ึงแม้ว่าจะมีผลกระทบ

จากวิกฤตทางการเมืองและภัยพิบัตินํ้าท่วม ก็ได้มีการวางแผนและป้องกันการเกิดภัยดังกล่าว เพื่อรักษาฐานการผลิตสินค้าท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย (Country Brand, 2012-2013)    

หลังจากท่ีประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตทางการการเมืองและภัยนํ้าท่วมมาน้ัน พบว่าต่างชาติยังให้ความสนใจในการท่ีที่จะเข้า

มาลงทุน ด้วยไทยมีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพของอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรม
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สนับสนุน และการท่ีได้รับการยืนยันถึงนโยบายทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐบาล ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารของบริษัท

เครือญี่ปุ่นในประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนร้อย 84.7 ไม่ได้มีการทบทวนแผนการทําธุรกิจในประเทศไทย  อีกท้ังยังมองว่าไทยเป็นฐานการ

ผลิตท่ีสําคัญและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงการลงทุนของญี่ปุ่นในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 

2557 อยู่ท่ี 194 โครงการ เงินลงทุน 80,492 ล้านบาท (ศูนย์บริการการลงทุน, 2557) และประเทศจีนก็ยังให้ความสนใจด้วยการให้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต เพื่อกระจายสินค้าสู่อาเซียน เน่ืองด้วยสินค้าท่ีผลิตในไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพมากกว่าสินค้าท่ีผลิต

ในจีน (ทีนิวส์, 2557) นอกจากน้ีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยก็ได้มีการฟื้นตัวขึ้นกว่า 6 เท่า มีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 

1,400 ล้านดอนลาร์สหรัฐ ซ่ึงการลงทุนใหญ่ท่ีสุดในช่วงท่ีผ่านมาคือ การเข้าซ้ือโรงแรม 12 แห่งในเมืองท่องเท่ียวสําคัญๆ ของไทยอย่าง

กรุงเทพฯ และภูเก็ต มูลค่ารวมประมาณ 808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กาญจนา พาหา, 2557) และในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจะช่วยส่งเสริม

ให้ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการทําธุรกิจมีเพิ่มขึ้นน้ัน พบว่าในปัจจุบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเช่น คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ได้กล่าวถึง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้

อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี บุคคลและนวัตกรรมใน 6 ด้าน คือ เทคโนโลยีระบบราง รถไฟและรถไฟฟ้า 

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชภัณฑ์ เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์ และนวัตกรรม

ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเป็นอีกหน่ึงตัวช่วยให้การลงทุนทําธุรกิจใน

ประเทศไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น  

นอกจากน้ี อีกหน่ึงปัจจัยในการท่ีทําให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการทําธุรกิจคือ การกํากับดูแลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อม และฝีมือแรงงานท่ีอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงพบว่า ประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายในการควบคุมเกี่ยวกับการทําธุรกิจใน

ประเทศไทยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท่ีอยู่โดยรอบ ซ่ึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขและพัฒนากฎข้อบังคับอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยัง

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด  เน่ืองจากปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองท่ี

เหมาะสมกับการลงทุนทําธุรกิจ และในเร่ืองของฝีมือแรงงานท่ีมีอยู่ในประเทศไทย พบว่า ศักยภาพของตลาดแรงงานไทยยังอยู่ใน

ระดับกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  มีจุดด้อยกว่าในด้านจํานวนแรงงาน ต้นทุนค่าจ้าง ภาษา คุณภาพ

และผลิตภาพแรงงาน แต่แรงงานไทยก็ยังมีจุดเด่นในเร่ือง การทํางานท่ีต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและความสร้างสร้างสรรค์  ซ่ึง

ประเทศไทยก็ได้พยายามท่ีจะยกระดับคุณภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานของไทย (ฐาน

ออนไลน์, 2556)  ซ่ึงการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีจะต้องเกิดจากความร่วมของภาครัฐและผู้ประกอบการท่ีต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

ด้วยการพัฒนาและลงทุนใน 3 ด้านไปอย่างพร้อมเพรียงกันคือ การลงทุนในเคร่ืองจักร การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ควบคู่ไปกับการลงทุนพัฒนาแรงงานด้านทักษะและการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีผลิตภาพสูงและสร้างมูลค่าเพิ่ม ท้ังน้ีเพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานน้ีเป็นไปอย่างราบร่ืนและรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว (โชติชัย 

สุวรรณาภรณ์, 2557) รวมถึงได้ดึงจุดเด่นจุดอ่อนและแนวทางในการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

กรุงเทพฯ 26 ตุลาคม 2559 – รายงาน Doing Business ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลําดับท่ี 46 ซ่ึงทําให้ไทยยังคงอยู่ใน 50 

ประเทศแรกท่ีมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจจาก 190 ประเทศท่ัวโลก โดยรวมแล้ว ประเทศไทยสามารถลดช่องว่างในการ

ดําเนินงานและช่วงห่างจากประเทศช้ันนําต่างๆ  โดยได้รับคะแนนจากรายงาน Doing Business 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 72.53 คะแนนในปี

พ.ศ. 2560 จากเดิม 71.65 คะแนนในปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ดําเนินการปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจด้วยการดําเนินการปฏิรูป 3 

ด้านในปีท่ีผ่านมา ได้แก่ การช่วยให้การเร่ิมต้นธุรกิจในประเทศไทยสะดวกขึ้นด้วยการสร้างระบบการบริการจ่ายเงินลงทะเบียนไว้ท่ีจุด

เดียวกัน และยังลดระยะเวลาในการขอรับตราประทับของบริษัท  นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได้ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้านสินเช่ือโดย

เร่ิมให้ข้อมูลคะแนนสินเช่ือแก่ธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงทําให้การแก้ไขปัญหาการล้มละลายรวดเร็วขึ้นด้วยการปรับโครงสร้าง

ของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับชําระบัญชีของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

“ประเทศไทยได้มุ่งม่ันดําเนินการเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น” นายอูลริค ซาเกา ผู้อํานวยการ

ธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว “ประเทศไทยสามารถปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยการ

ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น นอกจากน้ี การดําเนินการลงทุนด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐ การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะผ่านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ยังจะช่วยให้คนไทยมี

งานทําและเป็นงานท่ีดีขึ้นด้วย” 

ความท้าทายสําหรับภูมิภาคน้ียังคงอยู่ท่ี การเร่ิมต้นธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 

ตัวอย่างเช่น โดยเฉล่ียแล้ว ประเทศในภูมิภาคน้ีต้องใช้เวลาเฉล่ียกว่า 57 ช่ัวโมงในการดําเนินการตามข้อบังคับเร่ืองการค้าระหว่าง

ประเทศในการส่งออก ซ่ึงถือว่านานมากเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(OECD) ซ่ึงใช้เวลาเพียง 12 ช่ัวโมง (ฐานออนไลน์, 2560) 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

103 

คุณภาพชีวิตของประชากร (Quality of Life)  
สําหรับในด้านของคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศไทยน้ัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ระบบการศึกษา พบว่า จากผล

การสํารวจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน พบว่า อยู่ในอันดับท่ี 8 หรืออยู่ในอันดับตํ่า ซ่ึงประเทศท่ีอยู่ใน

อันดับหน่ึงได้แก่ สิงคโปร์  ซ่ึงส่ิงท่ีทําให้ประเทศไทยมีความล้มเหลวทางการศึกษาคือ บุคลากรทางการศึกษาไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพ

ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เน้นไปท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้มา ซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้จากการศึกษาไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนัก 

(สันติ กีระนันทน์, 2556) ในขณะเดียวกันผลการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 60 ประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยอยู่ในลําดับ 50 มี

คะแนน 427 คะแนน ซ่ึงตํ่ากว่าประเทศสิงคโปร์ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 2 และประเทศไทยมีคะแนนตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ัวโลก 

494 คะแนน (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) อีกท้ังจากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 ยังได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานแบบฟรีเต็มรูปแบบท่ียังไม่ทั่วถึงนัก (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ซ่ึงสะท้อนถึงระบบการจัดการคุณภาพของ

การศึกษาของไทยด้วยว่ามีความพร้อมมากเพียงใด  และยังทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังถือว่ามีคุณภาพ

ตํ่ากว่าประเทศอื่นๆ ซ่ึงแม้แต่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  ดังน้ันจึงต้องมีการปรับปรุง พัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาของไทย ด้วยการนํา

รูปแบบและวิธีการจากประเทศท่ีมีการรูปแบบการพัฒนาท่ีชัดเจนและได้ผลรูปธรรม ปรับเปล่ียนวิธีกรคิดใหม่ ภาครัฐควรเข้ามา

สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในวัยเรียนท้ังด้านวิธีคิด ภาษา และการเรียนรู้

การใช้ชีวิตด้วย   

ด้านระบบการให้บริการด้านสุขภาพ  เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศไทยได้มีการใช้ระบบบริหารสุขภาพผ่าน 3 กองทุนหลัก คือ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม  ซ่ึงเป็นระบบการจัดการท่ี

จัดทําขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม และประชาชนทุกคนได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์หลักและครอบคลุมการดูแล

สุขภาพท่ีจําเป็น (ผู้จัดการออนไลน์, 2555) ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีบทบาทและสะท้อนถึงความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม และในการบริหาร

กองทุนน้ีจะพบว่ามีกระบวนการในการบริหารงานท่ียุ่งยาก เพราะจะต้องมีการบริหารงานเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีการพยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพของรัฐบาลให้ครอบคลุม

ในทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพของไทยกับนานาประเทศ  

ซ่ึงจากรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสท่ีหน่ึง ปี 2556 ได้กล่าวถึง ความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ของประเทศ

ว่ามีความลดลงจากปี 2555 จาก 7.61 เป็น 6.58 ในเดือนมีนาคม 2556 สาเหตุเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวท่ีมีค่าครองชีพ

สูงขึ้น ความขัดแย้งทางการการเมือง ส่งผลให้ผู้คนเกิดความเครียดและทําให้ความสุขของประเทศลดลง  พร้อมท้ังการให้บริการทาง 

ด้านสุขภาพท่ียังไม่ครอบคลุมนัก ปัจจุบันจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง และหากพิจารณาในด้านของความปลอดภัย ยัง

พบว่าประเทศไทยมีอัตราของคดีอาญาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 ปี คดีอาญาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ถึงร้อยละ 26.4  คดี

ประทุษร้ายมีอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าน้ี ร้อยละ 1.3 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงภาวะความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์ของผู้คนในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พยายามมุ่งเน้นการดําเนินงานเพื่อปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ที่

ได้รับผลกระทบ รวมท้ังการหามาตรการและวิธีการป้องกันภัย และการลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย

และผู้ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวด้วย และด้านต่อมาคือ ด้านโอกาสการทํางาน พบว่า การจ้างงาน ท้ังภายในและภายนอกภาค

เกษตรกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงเกิดจากการขยายตัวของภาคการผลิต การค้าส่ง และค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง

และการก่อสร้าง ซ่ึงเกิดจากนโยบายของภาครัฐบาล เช่น นโยบายบ้านหลังแรก การลงทุนในการป้องกันนํ้าท่วม โครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าส่วนขยาย  นโยบายรถยนต์คันแรก  เป็นต้น และจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวัน พบว่าตลาดแรงงานไทยมี

ความต้องการแรงงานมากขึ้น เพราะจะเห็นได้จากการจดทะเบียนของการจัดต้ังธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 และตลาดแรงงานไทยมี

ความยืดหยุ่นพร้อมท้ังสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่ตลาดนอกระบบได้เร็ว ท้ังน้ีก็ตามก็จะต้องมีการคํานึงถึงผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะมี

ผลต่อโอกาสในการจ้างงานด้วย เช่น  ภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจ (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  ซ่ึงจากข้อมูลท่ี

กล่าวมาข้างต้นน้ันช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เช่นกัน รวมถึงได้ดึงจุดเด่น

จุดอ่อนและแนวทางในการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการการเกิดของประชากรท่ีค่อนข้างคงท่ี สาเหตุเน่ืองมาจากประเทศไทยมีนโยบายในการ

คุมกําเนิดท่ีได้ผลดีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงไทยในวัยทํางานมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานช้าและเป็นโสดมากขึ้น ตลอดจนโครงสร้าง

ของสังคมท่ีเปล่ียนมาเป็นแบบครอบครัวเด่ียวมากขึ้นจึงมีภาระและต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการเล้ียงดูบุตรท่ีมากขึ้นตามไป

ด้วย เป็นต้น ท้ังน้ีพบว่าประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในอนาคต โดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกัน

ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มมากขึ้น(ท่ีมา: ข้อมูลประมาณการปี 2553 จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ CIA World 

Factbook) 
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ปัญหาประชากรไทยในปัจจุบัน 
1. คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา ได้แก่ปัญหาการไม่รู้หนังสือ ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ปัญหาทางการศึกษา 

ของไทยท่ีถือได้ว่าเป็น อุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรมากท่ีสุด คือ ปัญหาความเสมอภาคทางการศึกษา 

 2. การว่างงาน การว่างงานส่งให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม แหล่งชุมชนแออัด 

3. การอพยพย้ายถิ่นของคนในชนบทเข้าสู่เมืองทําให้เกิดปัญหาชุมชนเมือง การอพยพย้ายถิ่นของคนในชนบทเข้าสู่เมืองมี

สาเหตุจากฝนแล้ง ผลผลิตราคา ตกตํ่า ฯลฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ชุมชนแออัด การจราจร เป็นต้น ซ่ึงยกเว้นปัญหาการ

ขาดแคลนสาธารณูปโภค 

4. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ บริการด้านอนามัยและสาธารณสุข

ของรัฐไม่เพียงพอพื้นฐานใน ปัญหา ด้านสาธารณสุขและอนามัยของประเทศไทย คือ ความยากจนและขาดการศึกษาของประชาชน 

(ฐานออนไลน์, 2560) 

การท่องเที่ยว (Tourism)   
ในภาคของการท่องเท่ียวและบริการของประเทศไทยน้ัน นับว่าเป็นอีกหน่ึงภาพลักษณ์ที่มีความสําคัญ เพราะการท่องเท่ียว

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบจํานวนมากท้ังในผลดีและผลเสีย ซ่ึงหากกล่าวถึงผลดีก็จะเป็นเร่ืองการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการดึงดูด

เงินตราต่างประเทศ  พร้อมท้ังยังเป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวในด้าน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี แต่หากพิจารณาในผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น ก็จะเป็นในเร่ืองของเสถียรภาพและความไม่ยั่งยืนภาค

เศรษฐกิจการท่องเท่ียว การกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม และผลกระทบในด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีตามมา (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด, 

2554)   

ขณะเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวคือเหรียญสองด้านท่ีมีท้ังผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการจัดการอย่างไร

เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยท่ีสุด  ในการท่ีจะก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวขึ้นได้น้ัน จะต้องมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจ

ทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจัยอันดับแรกก็คือ แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงนับว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่ีมีมีความหลากหลายและสวยงามของ 

แหล่งท่องเท่ียว มีเอกลักษณ์ท่ีส่ือถึงลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี เช่น ภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามท้ังทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ อัธยาศัยไมตรีของชาวเหนือ มีเอกลักษณ์ของพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสวยงาม มีทะเลหมอก และทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

ในขณะท่ีภาคกลาง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งรวมอารยธรรมของไทย มีแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย 

และมีวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้ํา  ส่วนภาคอีสาน เป็นแหล่งวัฒนธรรมอีสานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมขอมและอินเดีย 

ซ่ึงแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่นับหลายร้อยปีพร้อมด้วยประเพณีของชาวอีสานท่ีเก่าแก่ท่ีมีความเช่ือมโยงกับชาวลาวในพื้นท่ีบริเวณ

ชายแดนและภาคใต้ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งท้องทะเล มีพื้นท่ีขนาบข้างด้วยทะเล ก่อให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีชายหาดท่ีสวยงาม 

ซ่ึงในแต่ละปีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ดึงดูดใจและยังสร้างความคุ้มค่าให้กับ

นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมายังประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของจักรี เตจ๊ะวารีและคณะ (2556) ในเร่ืองของภาพลักษณ์

ของ การท่องเท่ียวในสายตาของนักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยภาพลักษณ์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทุกประเทศให้ความสนใจกับทะเล

และชายหาดท่ีสวยงาม พร้อมกับเห็นว่าประเทศไทยเป็นดินแดนสปาและการนวด  และม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด (2554) ยังได้กล่าวถึง ส่ิง

ดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวว่าไม่ได้มีเพียงองค์ประกอบแค่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ 

ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การบริการของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การบริการสาธารณะ ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555) ได้

ศึกษาเกี่ยวกับส่ิงท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เดินทางมายังเมืองไทย พบว่าใน 5 อันดับแรก คือ ช่ืนชอบการต้อนรับ 

(Welcoming), การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Friendly), ความต่ืนตาต่ืนใจ (Amazing), ความโดดเด่นในฐานะประเทศท่ีมีความสุข (Happy) 

และความน่าต่ืนเต้น (Exciting) อีกท้ังผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจคือ ทะเลไทย สปาและการให้บริการด้านสุขภาพทํา

ให้สรุปได้ว่า ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวของไทยน้ันประกอบด้วย 3 สําคัญคือ ส่ิงดึงดูดใจทางธรรมชาติเบื้องต้น ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น และอัธยาศัยของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ,2556) 

หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าเงิน อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดแข็งของการท่องเท่ียวไทย จะเห็นได้ว่าในปี 2552 ประเทศไทยได้รับ

รางวัลจากการจัดอันดับของนิตยสาร Lonely Planet เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวคุ้มค่าเงินท่ีสุด (Best Value Destination) เป็นอันดับ 2 

ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลน ในปี 2556 และยังได้ รับรางวัลสถานท่ีท่องเท่ียวคุ้มค่าเงิน ‘(Best Value Destination 

(International)’ เป็นอันดับหน่ึงจากนิตยสาร Lonely Planet ประเทศอินเดีย (พิชัย รักตะสิงห์, 2556) ในขณะเดียวกัน เมืองหลวง

ของประเทศไทยอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ยังได้รับการจัดอันดับจากการสํารวจของทริปอินเด็กซ์ ซิต้ีให้เป็นเมืองท่ีมีความคุ้มค่าราคา 

ด้วยค่าห้องพักท่ีนักท่องเท่ียวสามารถจ่ายได้ในราคาท่ีถูก โดยเฉล่ียราคาห้องพักระดับส่ีดาวอยู่ที่ 2,779 บาทต่อคืน ซ่ึงในการจัดอันดับน้ี

เป็นการเปรียบเทียบจากเมืองท่องเท่ียวสําคัญจํานวน 48 เมืองท่ัวโลก (ไทยรัฐ, 2557)  และในส่วนของการให้บริการด้านท่ีพักใน

ประเทศไทยก็จัดได้ว่ามีท่ีพักหลากระดับหลายราคาท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ทุกความต้องการ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ด้วยสไตล์ การออกแบบและรูปแบบการให้บริการระดับมาตรฐานต้ังแต่หน่ึงดาวไปจนถึงห้าดาว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย, ม.ป.ป.)   



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

105 

ในเร่ืองของอาหารน้ัน ได้พบข้อเท็จจริงจากการศึกษาเกี่ยวภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวไทยในด้านอาหารไทยจากมุมมอง

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงพบว่า ร้านอาหารท่ัวไปท่ีอยู่ตามท้องถนนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

อาหารท้องถิ่น อาหารต้นตํารับไทยแท้ อาหารท่ีมีความสะดวกสบายในการซ้ือและประเภทท่ีหลากหลาย และอาหารนานาชาติ (การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) ทําให้เห็นภาพชัดเจนว่า นักท่องเท่ียวมีความช่ืนชอบอาหารไทยในรูปแบบท่ีร้านอาหารท่ัวไปมากกว่า

อาหารไทยท่ีเป็นต้นตํารับอย่างแท้จริง จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในการสร้างภาพลักษณ์ด้านอาหารไทย ควรท่ีจะมีการยกระดับมาตรฐาน

การให้บริการด้านอาหารท่ีตรงกับมุมมองของนักท่องเท่ียว ด้วยการนําเสนอรูปแบบอาหารท่ีตรงกับความต้องการและถูกสุขลักษณะ 

พร้อมกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับอาหารท่ีบริการตามร้านอาหารท่ัวไปด้วย รวมถึงได้นําจุดเด่นจุดอ่อนรวมและแนวทาง

ในการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

สําหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยได้ทํารายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมหาศาล นโยบายส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเป็น

นโยบายสําคัญท่ีรัฐให้การสนับสนุนมาโดยตลอด มีท้ังด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเป็น

จุดเด่น และจากท่ีประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก ย่อมก่อให้เกิดผลเสียท้ังทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย ดังน้ัน ค่านิยมทางการท่องเท่ียวยังต้องการอาชีพมัคคุเทศก์เป็นจํานวนมากซ่ึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลน

จํานวนมัคคุเทศก์มากขึ้น ดังน้ันตามพระราชบัญญัติให้เป็นอาชีพสําหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่าน้ัน แม้นจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ คน แต่จากการสํารวจของกรมท่องเท่ียวพบว่า ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงในปัจจุบันมี

นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทย จํานวน ๑๐ ล้านคน และแนวโน้มมีนักท่องเท่ียวจีนเพิ่มขึ้นปีละ ๓ ล้านคนแต่มีมัคคุเทศก์ด้าน

ภาษาจีนจํานวน ๗,๐๐๐ คน ซ่ึงไม่เพียงพอทําให้มีการใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติ (ฐานออนไลน์ ,2558) ดังน้ี 

1. ช่วยให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นภายในประเทศ ( Local Income ) กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขาย

ของท่ีระลึก บริการการขนส่ง บริการมัคคุเทศก์ ทําให้รายเกิดรายได้แก่คนในท่องถิ่นโดยร่วมเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าครองชีพในท้องถิ่น

เพิ่มขึ้นสูงอีก และยังช่วยทําให้เกิดรายได้ต่อรัฐบาล ( Government Receipt ) รัฐบาลมีรายได้จากนักท่องเท่ียวหลายทาง อาทิ การท่ี

นักท่องเท่ียวซ้ือส้ินค้าและบริการในประเทศก็ต้องเสียภาษี การเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวของทางราชกาล เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน 

และมีการว่าจ้างงาน ( Employment ) ธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ ท่ีพักแรม ร้านอาหาร บริการขนส่ง สถานบันเทิง ร้านจําหน่ายของท่ีระลึก 

การนําเท่ียว ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ ( Creating new job ) ร่วมท้ังให้ก่อให้เกิดรายรับเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Exchange 

Earning )เกิดขึ้นเฉพาะนักท่องเท่ียวต่างชาตินําเงินตราเข้าประเทศทันทีที่มีการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว ( Fresh Money )ในประเทศท่ี

เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะเงินของสหรัฐอเมริกา เงินเยนญี่ปุ่น เงินปอนด์อังกฤษ จะมีค่าแลกเปล่ียนในอัตราท่ีสูงมาก 

2. ช่วยให้เกิดภาวะดุลชําระเงิน ( Balance of Payment ) หากประเทศใดมีแหล่งนักท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว

ต่างชาติจํานวนมากจะมีแนวโน้มรายรับของประเทศมากเปรียบเทียบกับการส่งสินค้าออกของประเทศ 

3. เป็นการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเท่ียวซ่ึงจะช่วยลดความตรึงเครียดจากการทํางานพร้อมๆกับการแสวงหา

ความรู้ในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น  

4. ค่าครองชีพของคนในพื้นท่ีสูงเพิ่มสูงขึ้น ( Increase of Living Expenses ) เกิดความลําบากในการดําเนินชีวิต จาก

การนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปใช้ในสถานท่ีจํานวนมากก็จะส่งผลกระทบทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทําให้เกิดการสูญเสียรายได้ออกนอก

ประเทศ  

5. รายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ เป็นไปตามฤดูกาล ต้องอยู่ในช่วง Low season หรือการทําให้มีรายได้จากการ

ท่องเท่ียวตลอดปี และทําให้เกิดปัญหาการบิดเบือนหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว 

6. ก่อให้เกิดปัญหาการก่ออาชญากรรม เช่น การทะเลาะวิวาทกันในสถานท่ีบันเทิง การโจรกรรม ปัญหาโสเภณีและ

เพศพาณิชย์ และปัญหายาเสพติดเข้ามากับนักท่องเท่ียวต่างชาติ หรือการขายยาให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

7. ระยะเร่งด่วน สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรมัคคุเทศก์ของประเทศไทย 

หลักสูตรมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมมัคคุเทศก์ก่อนจึงจะจัดอบรมได้ ดังน้ันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกรมการ

ท่องเท่ียวจะร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย จะจัดทําหลักสูตรระยะส้ันด้านมัคคุเทศก์จีน โดยจะพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพใน

ภาษาต่างประเทศอื่นมาอบรมภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนําเท่ียวกับนักท่องเท่ียวจีนได้ซ่ึงนักท่องเท่ียวจีนกําลังได้รับความนิยมใน

การเท่ียวในประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีซ่ึงจะทําให้ประเทศมีเงินหมุนเวียนรายได้เพิ่มมากขึ้น 

8. ระยะยาว จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมัคคุเทศก์โดยตรง และขอข้อมูลจากกรมท่องเท่ียว ว่า ขาดแคลน

มัคคุเทศก์ในภาษาใด จํานวนเท่าไร ในภูมิภาคจังหวัดใด เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้นําข้อมูลการวางพัฒนาด้าน

กําลังคนมัคคุเทศก์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ฐานออนไลน์, 2553) 
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สรุป 
 จากภาพลักษณ์ของประเทศไทยท้ัง 5 มุมมองท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  กล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแต่ละด้าน

จะต้องมีจุดเด่นจุดอ่อนและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป 

1. ด้านระบบค่านิยมของประเทศไทยท่ีต้องมีการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองและการสร้างค่านิยมท่ีดีให้กับคนไทย

ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2. ด้านมรดกและวัฒนธรรมต้องมีการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในความเป็นไทยแท้ให้คง

อยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นและสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดในการทํานุบํารุงรักษาสืบไป 

3. ด้านความเหมาะสมในการทําธุรกิจ ภาครัฐจะต้องมีการสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงในการทําธุรกิจ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีทักษะและจํานวนท่ีเพียงพอ พร้อมกับการสร้าง

กรอบในการกํากับดูแลผลท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต  

4. ด้านคุณภาพชีวิตของผู้คน ซ่ึงยังคงมีปัญหาในเร่ืองความเหล่ือมลํ้าของรายได้ รวมท้ังมาตรฐานชีวิตและความ

เป็นอยู่ของสังคมเมืองและสังคมชนบทท่ีมีความแตกต่างกัน การให้บริการสุขภาพท่ียังมีปัญหาในการดําเนินงานอยู่ รวมท้ังในเร่ืองความ

ม่ันคงและปลอดภัย  

5. ด้านการท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เพราะมีความคุ้มค่าเงินในการใช้จ่ายของในการเดินทาง

ท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ีพักและอาหาร และถึงแม้ว่าด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ใน

อันดับต้นๆ ของโลก ก็ยังจะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน ด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวไทยให้ครอง

อันดับ และกลายเป็นผู้นําของตลาดการท่องเท่ียวในระดับนานาชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน และ

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 10 โครงการ ประกอบด้วย 1) สาริน 2) ศุภลัย 3) เมโทรทาว 

4) ป่ินดาว 5) บ้านภัคภิรมย์ 6) บ้านพิชชา 7) เจริญทรัพย์วิลล่า 8) อนันตรา 9) อัพทาวน์ วิลล่า และ 10) เดอะริ

เวอร์อุบล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. กลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .74 ตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 4) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ 5) ด้านบุคคล ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอย

สหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่

ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์อิทธิพลการต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  

2. กลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นได้ดังน้ี 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การออกแบบ ดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และ

คุณภาพของวัสดุ 2) ด้านราคา ความเหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตรา

ดอกเบ้ีย 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่าน

ป้ายประชาสัมพันธ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวน

พักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม และ5) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย ทําเลท่ีตั้งอยู่ในตัวเมือง 

การคมนาคมสะดวก และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก 

คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาด, การตัดสินใจ, บ้านจัดสรร, อุบลราชธานี 

 

ABSTRACT  

This research aims to study marketing strategy influencing housing estate purchase decision 

in muang district, ubon ratchathani province. The study population is the customers who buy 

housing estate in Muang District, Ubon Ratchathani Province. 400 samples were used. By multi-

stage sampling And simple sampling. The project consists of 10 housing projects. 1) Sarin 2) Supalai 

3 )  Metro Town 4 )  Pinie Doaw 5 )  Baanpakiphirom 6 )  Baan Picha 7 )  Chakrabet Villa 8 )  Anantara            

                                                 
1
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2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. (อาจารยพ์ิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

109 

9 )  Uptown Villa and 10 )  The River Ubon. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and multiple regression analysis. 

The research found that: 

1. Marketing strategies influencing housing estate buying decision in muang district, ubon 

ratchathani province. Have a correlation coefficient .74. Five-factor predictive variables consisted 

of 1) Product 2) Price 3) Promotion 4) Physical environment and 5) People correlation coefficient, 

regression coefficient correlation coefficient and the regression coefficient. Standard correlation of 

each forecast variable. The power to forecast influence on the decision to buy housing estate in 

ubon ratchathani. Statistical significance at level .01  

2. Marketing strategies for buying housing estate in muang district, Ubon Ratchathani 

Province. Sort by average of comments: 1) Product range consists of well-designed, modern site, 

project image and quality of materials. 2) Price appropriateness, term of payment is appropriate 

and interest rates. 3) Promotion after sales warranty, publicity booth and advertising through the 

publicity label. 4) Physical environment consists of a beautiful atmosphere, to have a garden and 

there is a club for activities and 5) Place is located in the city center, convenient transportation. 

The location is not far from the main road. 

Keywords: Marketing Strategy, Decision Making, Housing Estate, Ubon Ratchathani 

 

บทนํา   

สถานการณ์อุตสาหกรรมบ้านจัดสรร ในปี 2555 นับว่ามีความเส่ียงมากกว่าปีท่ีผ่านมาหากผู้ประกอบการยืนหยัดและยัง

แข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรรในคร่ึงปีหลังด้วยกลยุทธ์แข่งขันทางด้านราคาตํ่า เพื่อชิงส่วนตลาดของ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ซ่ึงต้อง

ระมัดระวังถึงต้นทุนท่ีอาจจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะแนวโน้ม ราคานํ้ามันและค่าแรงงานอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล

ต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุนวัสดุ ก่อสร้างท่ีปรับตัวสูงตามมา ดังน้ันการต้ังราคาและการจัดโปรโมช่ันลดราคา จึงควรวิเคราะห์และ

ประเมินราคาให้รอบคอบเพิ่มมากขึ้น มิฉะน้ันอาจประสบปัญหาขาดทุนในการดําเนินธุรกิจได้ และต้องตระหนักว่าราคาตํ่าไม่ใช่คําตอบ

สุดท้ายของลูกค้าหรือผู้บริโภคเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก และเป็น ปัจจัยสําคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค อาทิ

เช่น  พื้นท่ีให้บริการ บริการท่ีมอบให้ แบบบ้าน ท่ีต้ังโครงการ ความเป็นมืออาชีพของทีมงานก่อสร้าง ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยต้นๆ ในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านของลูกค้า (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)    

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีขนาด

ใหญ่ มีพื้นท่ีติดกับพรมแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมในการส่งออกสินค้าไป

ยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดในพื้นท่ีอีสานตอนล่าง 

จึงส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดมีการขยายตัว มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นแหล่งรวมการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาในพื้นท่ี  

จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี

อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก มีท้ังการขยายโครงการของผู้ประกอบการท่ีครอง

ตลาด และผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าโครงการบางโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู่ยังอยู่ในระหว่างการ

ดําเนินงานหรือยังไม่สามารถขายครอบทุกยูนิตก็ตาม จึงทําให้ในสถานการณ์ของธุรกิจบ้านจัดสรรมีการแข่งขันทางด้านการตลาด

ค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการส่งเสริมการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาเป็นจํานวนมาก 

ดังน้ัน จึงทําให้ผู้วิจัยให้ความสําคัญในการศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง เพื่อท่ีจะค้นหากลยุทธ์การตลาดท่ีช่วยในการส่งเสริมการค้าให้กับธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนเป็น

การช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรได้เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ว่ามีความต้องการในการซ้ือบ้านจัดสรรอย่างไร 

และลูกค้าได้รับประโยชน์ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง เพื่อท่ีจะสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถบ้านจัดสรรได้ตรงกับความต้องการ

ซ้ือ และอยู่ได้อย่างระยะยาว เกิดการจ้างงานในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน และถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

โดยผ่านภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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วัตถุประสงค์  

 เพื่อศึกษากลยุทธก์ารตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

10 โครงการ ประกอบด้วย 1) สาริน 2) ศุภลัย 3) เมโทรทาว 4) ปิ่นดาว 5) บ้านภัคภิรมย์ 6) บ้านพิชชา 7) เจริญทรัพย์วิลล่า 8) อนัน

ตรา 9) อัพทาวน์ วิลล่า และ 10) เดอะริเวอร์อุบล ซ่ึงงานวิจัยน้ีไม่ทราบจํานวนประชากรท้ังหมดสําหรับงานวิจัย เน่ืองจากไม่ได้มีผู้เก็บ

ข้อมูลจํานวนประชากรสําหรับหมู่บ้านจัดสรรท้ังหมดในเขตพื้นท่ีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการ

คํานวณท่ีไม่ทราบจํานวนประชากรของ Cochran (1977) โดยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

จึงได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling เร่ิมจากการแบ่งขนาดตัวอย่างท่ีเป็นสัดส่วน 

(Proportional to lize) (ตามสัดส่วนกลุ่มผู้ซ้ือบ้านในพื้นท่ีโครงการท่ีกําหนด และการสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 

(Systematic random sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) โดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น                  

10 โครงการ ประกอบด้วย  อําเภอเมืองอุบลราชธานี สาริน ศุภลัย เมโทรทาว ปิ่นดาว บ้านภัคภิรมย์ บ้านพิชชา เจริญทรัพย์วิลล่า อนัน

ตรา อัพทาวน์ วิลล่า และ เดอะริเวอร์อุบล ตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการคํานวณ การกําหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง โครงการ

ละ 40 ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 10 โครงการ เป็นจํานวนท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายกับผู้ซ้ือบ้านในแต่ละโครงการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผู้ซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Closed-question) ท่ีมีคําตอบให้เลือกแบบ (Checklist) จํานวน 12 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale)  จํานวน 30 ข้อ 

               ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) จํานวน 9 ข้อ   

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ สําหรับการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน

จัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 ข้อ 

การตรวจสอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC--Index of item – objective congruence) เพื่อ

หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) โดยข้อคําถามแต่ละข้อจะต้องมีค่า 

IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่าข้อคําถามน้ันใช้ได้ ซ่ึงค่า IOC ท่ีได้เท่ากับ 0.92 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีเป็นดัชนี

ความสอดคล้อง 

การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทําการทดลองใช้ (try-

out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงตัวอย่าง โดยนําไปทดลองใช้กับผู้ซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน และได้

นําเอาผลของการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’s alpha 

coefficient) จะต้องมีค่า 0.80 ขึ้นไปจึงจะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ซ่ึงแบบสอบถามของ

งานวิจัยน้ีมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เท่ากับ .972 

 

ผลการวิจัย  

 

 1. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

การศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์ตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาด (ตัวแปรอิสระ) และการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ตัวแปรตาม) 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 

Χ  S.D. แปลความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.76 .70 มากท่ีสุด 

ด้านราคา 4.53 .75 มากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 3.52 .84 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.12 .80 มาก 

ด้านบุคคล 3.54 .74 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.38 .88 ปานกลาง 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 4.21 .77 มาก 

ตัวแปรตาม ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 

Χ  S.D. แปลความหมาย 

การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4.53 .76 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือพิจารณาปัจจัยทางการตลาด เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ผลดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ=4.76) และด้านราคา (Χ=4.53) ค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้าน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Χ=4.21) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Χ=4.12) ด้านบุคคล (Χ=3.54)  และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Χ=3.52) ค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการ (Χ=3.38) มีค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ี

มีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ีย

ของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ=3.54) 

2. ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเมื่อให้กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน

กระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นตัวแปรพยากรณ์ และการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เป็นตัวแปรตามโดยวิธี 

Stepwise (n = 400) 

จากผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดย วิธี Stepwise ข้อมูล ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยวิธ ีStepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ ์ VIF B Beta t p-value 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 1.88 .74 .68 11.16** .00 

ด้านราคา (X2) 1.74 .68 .66 10.17** .00 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 1.72 .61 .58 8.54** .00 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (X7) 1.67 .54 .53 6.45** .00 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (X3) 1.66 .52 .50 6.21** .00 

F = 118.12       Constant = .43           df = 264           SE=.59 

R = .74            R
2
 = .58                     R

2
adj = .64          Sig F = .00 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise (n = 400) เพื่อการพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือบ้าน

จัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว  คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรใน

อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย เพียง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อย

ละ 64 (R
2
adj = .64)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .74 (R = .74)  
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 อภิปรายผล  

 

การอภิปรายผลกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มี

รายละเอียดดังน้ี  

พบว่า มีตัวแปรพยากร ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้าน

ราคา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และ 5) ด้านบุคคล โดยสามารถอภิปรายผล ตามตัวแปรท้ัง 5 ตัว

แปร ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

การออกแบบดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และคุณภาพของวัสดุ ซ่ึงสอดคล้องกับ นภดล รักสนิท (2551) พบว่า ผู้บริโภค

ให้ความสําคัญกับคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยคํานึงถึงความแข็งแรง และมาตรฐานการบริการ และสอดคล้องกับ ภฐัฬเดช มาเจริญ 

(2555) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ มีระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน 

(2554) พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับด้านคุณภาพของวัสดุในการก่อสร้างในระดับมาก  

2. ด้านราคา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความ

เหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงสอดคล้องกับ นภดล รักสนิท (2551) พบว่า 

การกําหนดราคาของบ้านมีความเหมาะสมและควรปรับปรุงระยะเวลาการชําระเงิน โดยแบ่งชําระเป็นงวดๆ รวมถึงการให้สวดลดเงินสด

ท่ีเหมาะสม 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็น

ต่างๆ ได้แก่ การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ของหมู่บ้านอย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึงสอดคล้องกับ วีณา ถิระโสภณ (2558) พบว่า ผู้ซ้ือทราบแหล่งข้อมูลบ้านจัดสรรมาจากแหล่งป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ รองมาคือ งาน

มหกรรม/บูธประชาสัมพันธ์ของโครงการเพื่อน/ญาติแนะนําหนังสือพิมพ์/นิตยสารข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตแผ่นพับ/ใบปลิวท่ีแจก

ข้อความทางโทรศัพท์ และโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์/วิทยุ ตามลําดับ 

4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับ

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวนพักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ ทัสณี 

มิลมงคล (2546) พบว่า ผู้ซ้ือส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบรรยากาศสงบ มีการดูและรักษาหมู่บ้านให้ดูสะอาด 

5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทําเลท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง การคมนาคมสะดวก ทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก ซ่ึงสอดคล้อง

กับ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) พบว่า การซ้ือบ้านจัดสรรให้ความสําคัญกับการเดินทางไปมาสะดวก 

 

สรุป  

 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 

ผู้ซ้ือบ้านจัดสรรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดย

เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ การออกแบบดีไซต์สวยทันสมัย (

Χ=4.86) ภาพลักษณ์ของโครงการ (Χ=4.82) และคุณภาพของวัสดุ (Χ=4.80) 

1.2 ด้านราคา เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของ (Χ=4.74) ราคา 

เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม (Χ=4.64) และอัตราดอกเบี้ย (Χ=4.61) 

1.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ การรับประกันหลัง

การขาย (Χ=4.27) การออกบูธประชาสัมพันธ์ (Χ=4.24) และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  (Χ=4.17) 

1.4 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ บรรยากาศความ

สวยงามความสะอาด (Χ=4.42) การมีสวนพักผ่อน (Χ=4.31) และการมีคลับในการจัดกิจกรรม (Χ=4.14) 

    1.5 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ทําเลท่ีต้ัง

อยู่ในตัวเมือง (Χ=3.59)  การคมนาคมสะดวก (Χ=3.56) และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก (Χ=3.54) 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มี

รายละเอียดดังน้ี 

การวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 7 ตัวแปร 

ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้าน
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กระบวนการ และ 7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดทอยเชิงพหุคุณ เท่ากับ .74 และตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว

แปร มีอิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 64 

ซ่ึงตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด  4) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

และ 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์

ถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์อิทธิพลการต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร

จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

การนําข้อค้นพบของงานวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ตอลดจน

หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้านต่อไปน้ี การ

ออกแบบ    ดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และคุณภาพของวัสดุ  

2. ด้านราคา โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้านต่อไปน้ี ความ

เหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบี้ย  

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้าน

ต่อไปน้ี การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์   

4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 

ด้านต่อไปน้ี บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวนพักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม  

  5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้าน

ต่อไปน้ี ทําเลท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง การคมนาคมสะดวก และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลท่ีได้จากการศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังต่อไปท่ีได้จากข้อค้นพบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. การศึกษากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญ

กับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก 

2. การศึกษากลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับ

ด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสอง 

3. การศึกษากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้

ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสาม 

4. การศึกษากลยุทธ์ด้านส่ิงล้อมทางกายภาพของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้

ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับส่ี 

5. การศึกษากลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือ

ให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับห้า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประชากรคือ บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัด

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีประชากรจํานวน 71 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท้ังหมด จํานวน 

71 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ผลการศึกษา

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตครั้งแรกจากแรงกระตุ้นจากสื่อโฆษณา แต่ไม่เคยสั่งซ้ือ

สินค้าของต่างประเทศ ท่ีเคยซ้ือโดยส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้าสําเร็จรูป/กระเป๋า/ร้องเท้า รองลงมาคือ การท่องเท่ียว 

โรงแรม ร้านอาหาร บริการรถเช่า บริการรถทัวร์และจองตั๋วเครื่องบิน บริการฝากขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการ

ข้อมูลต่างๆ โดยส่วนใหญ่น้ันซ้ือสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ในประเทศมากท่ีสุด ราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการท่ี

ซ้ือในแต่ละครั้ง ประมาณ 200-500 บาท ส่วนใหญ่ชําระเงินค่าสั่งซ้ือสินค้าและบริการโดยโอนเงินจากบัญชีธนาคาร/

ATM รองลงมาคือชําระเงินปลายทาง ส่วนใหญ่ใช้ บริการจองโรงแรม ท่ีพัก  รองลงมาคือ จองตั๋วภาพยนตร์/

คอนเสิร์ต  ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วเฉลี่ย 7-9 ครั้ง ต่อปี เหตุผลท่ีซ้ือ

สินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่ คือ ความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ่ึงสามารถซ้ือ

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง รองลงมาคือ สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนบุคลากรท่ีไม่ซ้ือ

สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการเพราะนิยมใช้เงินสด รองลงมาคือไม่

มั่นใจในสินค้าคุณภาพและบริการ 

คําสําคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ABSTRACT 
This research has its objectives to study the Goods and Services Behaviors of the officers 

in the Academic Service Mission Workgroup, Health Service Centres, under the Ministry of Public 

Health, of Ubon Ratchathani Province via e-commerce. The Population and sampling groups are 

71 officers in the Academic Service Mission Workgroup, Health Service Centres, under the Ministry 

of Public Health, of Ubon Ratchathani Province Cancer Hospital. By Simple random sampling and 
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อุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
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using the survey as a mean to collect data. The statistics that used to analyzing the data is the 

percentage. The research has found that most people would rather purchase goods and services 

via internet for the first time, due to the advertising media stimulation. But they have never bought 

the overseas products. Most of the bought products are ready-made apparel/ bags/ shoes. Second 

favorite items are buying tourism packages, such as hotel, lodging, restaurants, car rental, coach or 

limousine services, and flight tickets, Real Estate Consignment services, and information provider 

services. Most of the sampling groups would mostly purchase the goods and services from the 

websites within the country. And the average price of the goods and services per transaction is 

around 200 – 500 Thai Baht. Most of them would pay by bank transfer. Secondly they would pay 

upon receiving the package. Most of the purchased goods and services are booking hotels, lodgings. 

Secondly are booking the movie or concerts tickets. The most average purchasing time via e-

commerce are 7 – 9 times per year. The most reason for buying thing via internet is, it can be 

bought 24 hours. Secondly they can compare the quality and price at the same time. For those 

officers who are not using the service via internet, mostly because they favor to use cash and 

secondly, they are not confident in the quality of the goods and service. 

Keywords: Electronic-Commerce, Goods and Services Purchasing 

 

บทนํา  
 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก การซ้ือขายผ่านระบบระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นช่องทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมทางการตลาดได้เปล่ียนไปเป็นอย่างมากในรอบ

ทศวรรษท่ีผ่านมาเช่นเดียวกันอัตราส่วนยอดขายในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีคูณ ซ้ึงเป็นผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านทางออนไลน์และการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็

ตามช่องทางการจัดจําหน่ายแบบใหม่ทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกว่าร้านค้าออนไลน์ ได้เร่ิมวางสินค้าในหลายประเภทใน

ร้านดังกล่าว และสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดได้อย่างรวดเร็วจนกระท่ังถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญมากท่ีสุดกลยุทธ์หน่ึงของ

ร้านค้าปลีกท่ีนํามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบัน แทบจะทุกประเทศท่ัวโลก (Kotler, 2010)  

การเลือกซ้ือสินค้าทางระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีเรียกว่าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Marketing หรือ E-Marketing) โดยเร่ิมต้ังแต่ปี 1990 (Beiermann, 2007) และได้กลายมาเป็นทางเลือกของผู้บริโภค

ผ่านทางทีวี โทรศัพท์ และเว็บไซต์ ในรูปแบบร้านค้าออนไลน์สําหรับลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าและบริการ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่อง

ทางการจัดจําหน่ายท่ีมีศักยภาพทางธุรกิจสูงมาก ความจําเป็นท่ีจะต้องทําความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมี

ต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการตลาดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการตลาดและช่องทาง

เลือกซ้ือของผู้บริโภคสําหรับคนรุ่นใหม่อย่างมาก  

สถานบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพการบริการเหมือน

โรงพยาบาลท่ัวไป ซ่ึงในยุคปัจจุบันมีการบริหารในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรักษาพยาบาล และมีความทันสมัยในการให้บริการ 

เพื่อให้การบริการสอดคล้องกับระบบธุรกิจสมัยใหม่และเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงผู้ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในระดับท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการในองค์กรของตนเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับความต้องการ

และคาดหวังของผู้รับบริการ 

 จากสาเหตุดังกล่าวทําให้บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานีท่ีปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐความจําเป็นต้องมีพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจ

ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะ

เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม ในบริหารสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

117 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากร คือ บุคคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จํานวน 71 คน (กองภารกิจงานบริการวิชาการ, 2560 : 15) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง

จากประชากรท้ังหมด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 71 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย  

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประเภทงาน การศึกษา รายได้ ระยะเวลาใช้งานอินเตอร์เน็ต สถานท่ีใช้งาน

ประจํา  ระยะปฏิบัติงานในตําแหน่ง  

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ของบุคลากรกลุ่มภารกิจ

บริการวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประเภทงาน การศึกษา รายได้ ระยะเวลาใช้งานอินเตอร์เน็ต 

สถานท่ีใช้งานประจํา  ระยะปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมของบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลของบุคลากรท่ีตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประสานกับผู้บริหารหน่วยงานในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช้ี

แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และนัดหมายวันเวลาเพื่อเก็บข้อมูล 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

จนได้แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบ 71 ชุด 

3. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ศึกษาดําเนินการจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทุกฉบับ นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้มาดําเนินการให้

คะแนนตามเกณฑ์ โดยจัดทําคู่มือการลงรหัส  และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจัดกลุ่มความถี่และร้อยละโดยแยกตามตัวแปร คือ 

เพศ อายุ อาชีพ ประเภทงาน การศึกษา รายได้ ระยะเวลาใช้งานอินเตอร์เน็ต สถานท่ีใช้งานประจํา  ระยะปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในตอนท่ี 2  โดยจัดกลุ่มร้อยละ 

4. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและสรุปความ  

      

ผลการวิจัย  
บุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้ข้อมูลมีจํานวน 44 คน ส่วนบุคลากรท่ี

ตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้ข้อมูลมีจํานวน 27 คน มีข้อมูลดังน้ี 

สรุปผลวิเคราะห์ส่วนข้อมูลพฤติกรรมของบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 

44 คน มีข้อมูลดังตารางท่ี 1 – 3 น้ี 

 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหจ์ํานวนร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมของบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตครั้งแรก   
1. ส่ือโฆษณาต่างๆ    24 54.5 

2. เพื่อน 15 34.1 

3. ครอบครัว 5 11.4 

รวม  44 100.0 
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พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ความนิยมในการสั่งซ้ือสินค้าและบริการจากเวบ็ไซต ์   
1. เว็บไซต์ในประเทศ  44 100.0 

2. เว็บไซด์ต่างประเทศ 0 0.0 

รวม  44 100.0 

ประสบการณ์สั่งซ้ือสินค้าและบริการของต่างประเทศจากเวบ็ไซต์ของต่างประเทศ   
1. ไม่เคย 41 93.2 

2. เคย 3 6.8 

รวม  44 100.0 

มูลค่าเฉลีย่ของสินค้าและบริการที่ซ้ือในแต่ละครั้ง   
1. 200-500 บาท 21 47.7 

2. 501-1,000 บาท 9 20.5 

3. 1,001-3,000 บาท 3 6.8 

รวม  44 100.0 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อป ี   
1. 7-9 คร้ัง 20 45.5 

2. 10-12 คร้ัง 12 27.3 

3. 4-6 คร้ัง 7 15.9 

4. 1-3 คร้ัง  4 9.0 

5. 12 คร้ังขึ้นไป  1 2.3 

รวม  44 100.0 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 44 คน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตคร้ังแรกโดยได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาต่างๆ (ร้อยละ 

54.5) รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 34.1) และครอบครัว (ร้อยละ 11.4) ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าและบริการจากเว็บไซด์ใน

ประเทศท้ังหมด (ร้อยละ 100) โดยมีบุคลากรท่ีเคยส่ังซ้ือสินค้าและบริการของต่างประเทศจากเว็บไซต์ของต่างประเทศเพียงเล็กน้อย 

(ร้อยละ 6.8) โดยมูลค่าเฉล่ียของสินค้าและบริการท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่อยู่ระห่าง 200-500 บาท (ร้อยละ 47.7) รองลงมาคือ 501-1,000 

บาท (ร้อยละ 20.5) และ 1,001-3,000 บาท (ร้อยละ 6.8) ตามลําดับ ท้ังน้ีบุคลากรโดยส่วนใหญ่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วโดยเฉล่ีย 7-9 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 45.5) รองลงมา 10-12 คร้ัง (ร้อยละ 27.3) และเคยเฉล่ียซ้ือสินค้าและ

บริการโดยเฉล่ียน้อยสุด คือ 12 คร้ังขึ้นไปต่อปี (ร้อยละ 2.3)  

 

ตารางที่ 2  ผลวิเคราะห์จํานวนร้อยละของข้อมูลประสบการณ์ของบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประสบการณ์การซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคย ไม่เคย รวม 
จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

สินค้าและบริการที่เคยซ้ือผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์           

1. เส้ือผ้าสําเร็จรูป/กระเป๋า/ร้องเท้า 33 75 11 25 44 100.0 

2. การท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร บริการรถเช่า บริการ

รถทัวร์และจองต๋ัวเคร่ืองบิน บริการฝากขายอสังหาริมทรัพย์ และ

บริการข้อมูลต่างๆ 28 63.6 16 

 

36.4 44 100.0 

3. ของขวัญ ของชําร่วย 22 50 22 50 44 100.0 

4. อัญมณีและเคร่ืองประดับ 16 36.4 28 63.6 44 100.0 

5. อุปกรณ์เคร่ืองเสียง เช่น ลําโพงแบบพกพา/หูฟัง/เคร่ืองเล่น

MP3/ลําโพงบลูทูธ 16 36.4 28 63.6 44 100.0 
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ประสบการณ์การซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคย ไม่เคย รวม 
จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

6. เพลง ภาพยนตร์/วิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ต่างๆ  15 34.1 29 65.9 44 100.0 

7. นาฬิกาข้อมือ 12 27.3 32 72.7 44 100.0 

8. แบตเตอร่ีสํารอง/และอุปกรณ์ชาร์จไฟ 11 25 33 75 44 100.0 

9. อุปกรณ์เคร่ืองครัว 10 22.7 34 77.3 44 100.0 

10. กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ/PDA 10 22.7 34 77.3 44 100.0 

11. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางหรือนํ้าหอม/Makeup/Skincare 9 20.5 35 79.5 44 100.0 

12. เฟอร์นิเจอร์/ของตกแต่งบ้าน 5 11.4 39 88.6 44 100.0 

13. ยารักษาโรค ยาบํารุง หรือวิตามิน 5 11.4 39 88.6 44 100.0 

วิธีการชาํระเงินค่าสั่งซ้ือสินค้าและบรกิารผ่านอินเตอร์เน็ต       

1. โอนเงินจากบัญชีธนาคาร/ATM 34 77.3 10 22.7 44 100.0 

2. ชําระเงินปลายทาง  31 70.5 13 29.5 44 100.0 

3. บัตรเครดิต 22 50 22 50 44 100.0 

4. หักบัญชีธนาคารผ่านมือถือ 8 18.2 36 81.8 44 100.0 

ประสบการณ์สั่งซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต       

1. จองโรงแรม ท่ีพัก 33 75 11 25 44 100.0 

2. จองต๋ัวภาพยนตร์/คอนเสิร์ต 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

3.  จองต๋ัวเคร่ืองบิน 17 38.6 27 61.4 44 100.0 

4. ชําระค่าสินค้าและบริการ 14 31.8 30 68.2 44 100.0 

5. ธุรกรรมด้านการเงิน/การธนาคาร 13 29.5 31 70.5 44 100.0 

6. จองทัวร์/โปรแกรมท่องเท่ียว 12 27.3 32 72.7 44 100.0 

7. เสียงรอสาย โลโก้โทรศัพท์มือถอื 2 4.5 42 95.5 44 100.0 

8. ส่งดอกไม้ 1 2.3 43 97.7 44 100.0 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่าบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 44 คน มีประสบการณ์ของบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือ

สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เคยส่ัง เส้ือผ้าสําเร็จรูป/กระเป๋า/ร้องเท้า (จํานวน 33 คน) รองลงมือ

เคยส่ังบริการท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร บริการรถเช่า บริการรถทัวร์และจองต๋ัวเคร่ืองบิน บริการฝากขายอสังหาริมทรัพย์ (จํานวน 

28 คน) และของขวัญ ของชําร่วย (จํานวน 22 คน)  

โดยส่วนใหญ่ชําระเงินค่าส่ังซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตจากบัญชีธนาคาร/ATM (จํานวน 34 คน) รองลงมาคือ 

ชําระเงินปลายทาง (จํานวน 31 คน) และบัตรเครดิต (จํานวน 22 คน)  

ในขณะท่ีบุคลากรมีประสบการณ์เคยส่ังซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่จอง โรงแรม ท่ีพัก (จํานวน 33 

คน) รองลงมาจองต๋ัวภาพยนตร์/คอนเสิร์ต (จํานวน 29 คน)  
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหจ์ํานวนร้อยละของเหตุผลท่ีซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เหตุผลที่ท่านซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เลือก ไม่เลือก รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

1.  มีความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ้ือได้ตลอด 24 

ช่ัวโมง 32 72.7 12 27.3 44 100.0 

2. สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากแหล่งได้ในเวลา

เดียวกัน 26 59.1 18 40.9 44 100.0 

3. สินค้าและบริการมีความหลากหลาย 24 54.5 20 45.5 44 100.0 

4. มีความรวดเร็วในการส่งผ่านสินค้าและบริการ (สําหรับการส่ง

แบบดิจิตอล) 21 47.7 23 52.3 44 100.0 

5. สามารถเลือกซ้ือสินค้าและบริการได้ตามต้องการ 20 45.5 24 54.5 44 100.0 

6. มีวิธีการชําระเงินท่ีหลากหลาย 16 36.4 28 63.5 44 100.0 

7. รู้สึกว่าตนเองเป็นคนทันสมัย 11 25 33 75 44 100.0 

8. สินค้าและบริการมีราคาถูกกว่าแหล่งอื่น 9 20.5 35 79.5 44 100.0 

9.  สินค้าและบริการมีคุณภาพ น่าเช่ือถอื 6 13.6 38 86.4 44 100.0 

10. เป็นสินค้าและบริการท่ีมีจําหน่ายเฉพาะในอินเตอร์เน็ต 3 6.8 41 93.2 44 100.0 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 44 คน ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์จากความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ้ือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง (จํานวน 32 คน)  รองลงมาคือ สามารถเปรียบเทียบ

คุณภาพและราคาจากแหล่งได้ในเวลาเดียวกัน (จํานวน 26 คน) และสินค้าและบริการมีความหลากหลาย (จํานวน 24 คน)  

สรุปผลวิเคราะห์ส่วนข้อมูลพฤติกรรมของบุคลากรท่ีตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวน 27 คน มีข้อมูลดังน้ี 

 
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะหจ์ํานวนร้อยละของสาเหตุท่ีบุคลากรไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

สาเหตทุี่บุคลากรไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เลือก ไม่เลือก รวม 
จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จํานวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

1. ไม่มีช่องทางการชําระเงินอื่น นอกเหนือจากเงินสด 16 59.3 11 40.7 27 100.0 

2. ไม่มั่นใจในสินค้า คุณภาพและบริการ 15 55.6 12 44.4 27 100.0 

3. ไม่มั่นใจเร่ืองระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน 14 51.9 13 48.1 27 100.0 

4. ไม่มั่นใจในผู้ขายจะส่งสินค้าจริงหลังชําระเงินไปแล้ว 11 40.7 16 59.3 27 100.0 

5.  มีความยุ่งยาก ซับซ้อน                                                                                                                             10 37 17 63 27 100.0 

6. ไม่มั่นใจในผู้ขายหรือสินค้าวา่มีอยู่จริง     7 25.9 20 74.1 27 100.0 

7. ไม่มีสินค้าน่าสนใจ/ไม่ทราบว่ามีสินค้าท่ีต้องการในระบบ

อินเตอร์เน็ต 7 25.9 20 74.1 27 100.0 

8. ไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต 5 18.5 22 81.5 27 100.0 

9.  ไม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการได้ 2 7.4 25 92.6 27 100.0 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 27 คน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือเน่ืองจาก ไม่

มีช่องทางการชําระเงินอื่น นอกเหนือจากเงินสด (จํานวน 16 คน) รองลงมาคือ ไม่มั่นใจในสินค้า คุณภาพและบริการ (จํานวน 15 คน) 

และไม่มั่นใจเร่ืองระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน (จํานวน 14 คน)  
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อภิปรายผล  
1.    จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตคร้ังแรกโดยได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาต่างๆ ผลการวิจัยดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมการตลาดของท่ีเกิดขึ้นจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

เกิดความต้องการซ้ือสินค้าและบริการ แม้จะต้องใช้ช่องทางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความต้องการซ้ือ

ได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ การศึกษาของ พิชญธิดา ล้ิมสวัสดิวงศ์ (2551 : 4) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซ่ึงพบว่า ปัจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินในซ้ือ

สินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเด็นถัดมาจากการศึกษาท่ีค้นพบว่า มูลค่าเฉล่ียของสินค้าและบริการท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่อยู่ระห่าง 200-500 บาท 

รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สินค้าและบริการท่ีบุคลากรซ้ือผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี

มูลค่าตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับความเส่ียงท่ีตํ่าหากธุรกรรมดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ชวลิต สัมปทานรักษ์ (2548 : 1) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพบว่า จํานวนเงินท่ีผู้บริโภคเคยส่ังซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ตํ่ากว่า 1,000 บาท  

ท้ังน้ีประเด็นถัดมาจากการศึกษาท่ีค้นพบว่าบุคลากรโดยส่วนใหญ่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วโดยเฉล่ีย 7-9 คร้ังต่อปี ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีการซ้ือสินค้าโดยเฉล่ียเดือนละประมาณไม่

เกิน 1 คร้ัง ดังน้ันสินค้าและบริการท่ีซ้ือผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าจําเป็นต้องซ้ือ และไม่ได้ซ้ือบ่อยคร้ัง ผลการวิจัย

ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการศึกษาของประทีปชล ชัยเลิศ (2553 : ง) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อ

การซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2. จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือเน่ืองจาก ไม่มีช่องทางการ

ชําระเงินอื่น นอกเหนือจากเงินสด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การชําระสินค้าและบริการด้วยเงินสด ยังเป็นช่องทางท่ีมี

ความน่าเช่ือถือท่ีสุด การชําระเงินเพื่อซ้ือสินค้าและบริการในช่องทางอื่น ยังคงมีความเส่ียงท่ีทําให้บุคลากรเกรงกลัวการถูกซ้ือสินค้า

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยดังกล่าวน้ันขัดแย้งกับการศึกษาของ ศศิกานต์ โชคเจริญวัฒนกุล (2553 : ง) ได้ศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า พฤติกรรมผู้

ท่ีไม่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาเหตุหลักคือ ความไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ 

 

สรุป  

1.  บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจซ้ือ

สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่

ซ้ือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตคร้ังแรกโดยได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาต่างๆ โดยส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าและบริการจากเว็บไซด์ใน

ประเทศท้ังหมด  โดยมีบุคลากรท่ีเคยส่ังซ้ือสินค้าและบริการของต่างประเทศจากเว็บไซต์ของต่างประเทศเพียงเล็กน้อย มีมูลค่าเฉล่ีย

ของสินค้าและบริการท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่อยู่ระห่าง 200-500 บาท บุคลากรโดยส่วนใหญ่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วโดยเฉล่ีย 7-9 คร้ังต่อปี ท้ังน้ีบุคลากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยส่ัง เส้ือผ้าสําเร็จรูป/กระเป๋า/ร้องเท้า 

โดยชําระเงินค่าส่ังซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตจากบัญชีธนาคาร/ATM โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยจอง โรงแรม ท่ีพัก 

ท้ังน้ีบุคลากรส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ้ือได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง  

2. บุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตัดสินใจไม่

ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือเน่ืองจาก ไม่มีช่องทางการชําระเงินอื่น นอกเหนือจาก

เงินสด  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ผลการวิจัยบุคลากรท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่พบว่า ซ้ือสินค้าและ

บริการทางอินเตอร์เน็ตคร้ังแรกโดยได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาต่างๆ มีมูลค่าเฉล่ียของสินค้าและบริการท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่อยู่ระห่าง 

200-500 บาท ท้ังน้ีบุคลากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยส่ัง เส้ือผ้าสําเร็จรูป/กระเป๋า/ร้องเท้า โดยชําระเงินค่าส่ังซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านอินเตอร์เน็ตจากบัญชีธนาคาร/ATM โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เคยจอง โรงแรม ท่ีพัก ท้ังน้ีบุคลากรส่วนใหญ่มีเหตุผลใน

การซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ้ือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ัน
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ผู้ประกอบการจึงควรจัดส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคท่ีนิยมซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยนําเสนอสินค้าท่ีมีราคาถูก ประเภทเส้ือผ้ากระเป๋ารองเท้า หรือให้บริการจองโรงแรม ท่ีพัก โดยอํานวยความสะดวกในการชําระเงิน

ผ่านอินเตอร์เน็ตและบัญชีธนาคาร และจัดทีมงานทางการตลาดออนไลน์ทําหน้าท่ีตอบรับการซ้ือ-ขายตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ผลการวิจัยบุคลากรท่ีตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือ

เน่ืองจาก ไม่มีช่องทางการชําระเงินอื่น นอกเหนือจากเงินสด ดังน้ันหากผู้ประกอบการต้องการส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มจากลูกค้ากลุ่มท่ี

ไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องเพิ่มช่องทางการชําระเงินด้วยเงินสด จึงจะสามารถจูงใจให้ลูกค้า

กลุ่มน้ีซ้ือสินค้าและบริการของตนเองได้ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
Social Responsibility Affecting the Purchasing Decision of Products Online 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ขนาดตัวอย่างของประชากร 400 คน จากนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีภาค

ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีการศึกษา 2560 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วนของแต่ละคณะ 

ด้วยการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้สถิตในการการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ ทุกด้านมีความสําคัญระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

ผู้บริโภคท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สิทธิท่ีทางการศึกษา รองลงมาคือ สิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการข้ัน

พ้ืนฐาน สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ สิทธิด้านความปลอดภัย และ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และปัจจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีกําลัง

ศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 

ด้านความปลอดภัย  

คําสําคัญ: ความรับผดิชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภค, การตัดสินใจซ้ือ, สินค้าออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study 1) consumer social responsibility that influenced 

the decision to buy online and 2) Comparative study of personal factors and consumer social 

responsibility that influenced the decision to buy products online. The sample used in this study 

was 400 regular bachelor's degree in Ubon Ratchathani Rajabhat and used a stratified random 

sampling method of each faculty, then Simple Random Sampling. The data was collected by using 

questionnaires and analyzed for descriptive statistics including percentage, mean, and standard 

deviation. The results showed that Social Responsibility Affecting the Purchasing Decision of 

Products On line all aspects are very important.  Considered each aspect was found that the highest 

average consumer social responsibility was the right to education, second was the right to basic 

needs, Information Rights The right to live in a healthy environment. Security rights and the right 

to comment. The personal factors compare year studied with the consumer social responsibility 

of the product that affect the decision to buy a different product online in case security  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Buying Decision, Online Product 

                                                 
1 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
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บทนํา 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ภายหลังวิกฤติ 

Subprime เป็นต้นมา ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูลก่อน 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าและเป็นท่ีมาของการหันมาทําธุรกรรมซ้ือขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของจํานวนสาขาของ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทําให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น และสร้างความท้าทายให้กับห้างค้าปลีกต่างๆ ท่ีต้องปรับกล

ยุทธ์เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการขาย/ทําการตลาดสินค้าและบริการ ซ่ึงช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีต้องจับตามองเน่ืองจาก 

มีศักยภาพเติบโตสูงและช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตต่อเน่ือง (ปราณิดา ศยามานนท์, 2011) ในระยะ 1-2 ปีท่ีผ่านมา ตลาด Online 

Shopping ของผู้ประกอบการ Modern Trade สร้างมูลค่าหรือยอดขายท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางดังกล่าว

ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสินค้า หรือเป็นช่องทางท่ีไว้สําหรับการติดตามข่าวสารโปรโมช่ันการตลาดต่างๆ แต่การตัดสินใจซ้ือสินค้า

ยังคงผ่านช่องทางหน้าร้าน (Offline) เป็นส่วนใหญ่ เม่ือผู้บริโภคมีความเช่ือม่ันและกล้าท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาก

ขึ้น (Marketeer, 2016)  

ผลจากการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทุกองค์กรต่างมุ่งหวังผลกําไร (Maximize Profit) ส่งผลให้ผู้ท่ีสูญเสียผลประโยชน์

มากท่ีสุดคือ ผู้บริโภค (Consumer) และผู้บริโภคเองยังอาจได้รับสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ บริการท่ีไม่คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป การชวนเช่ือ

หรือหลอกลวงจากโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง (โชฒกามาศ พลศรี และคนอื่นๆ, 2559) กอปรกับเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ส่งออกไม่

ขยายตัวภัยแล้ง ผู้ประกอบการต่างแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นปัจจัยท่ีทําให้มีการผลิตเน้ือหาโฆษณาท่ีผิด

จรรยาบรรณ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจะมีสูงขึ้น เน่ืองจากส่ือมีหลากหลาย โดยเฉพาะส่ือเคเบิ้ลทีวี และโชเซียลมีเดีย ทําให้มีการ

กระจายเน้ือหาโฆษณาได้หลายช่องทาง ตรวจสอบการกระทําผิดได้ยาก (ประชาชาติออนไลน์, 2559) โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีมีการ

โฆษณาเกินจริงเช่น การโฆษณาของคนท่ีมีชื่อเสียงหรือเน็ตไอดอล แต่ยังไม่มีหน่วยงานท่ีเข้ามาจัดการในเร่ืองน้ีได้โดยตรง (โพสต์ทูเดย์, 

2560) จากการศึกษาของอําพล นววงศ์เสถียร (2557) ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์มากท่ีสุด คือ แรงจูงใจของผู้บริโภค สอดคล้องกับณัฏฐา 

ต้ังงามสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) พบว่า ปัจจัยด้านส่ือออนไลน์มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด จาก

การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากประเด็นดังกล่าว ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัวช่วยในการช้ีนําแนวทางการบริหารจัดการของธุรกิจและสังคม ผู้นํา

หรือผู้ประกอบธุรกิจจึงควรพิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Evans, Haden, Clayton, Novicevic, 2013) การศึกษาความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์และข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างกล

ยุทธ์สําหรับธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างผลประกอบการในการทําธุรกิจ และเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการายใหม่ในการเข้าถึงพฤติกรรม

ผู้บริโภคอันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจัจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานีปีการศึกษา 2560 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ โดยกําหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 

และท่ีระดับความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 กําหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) ของแต่ละคณะ แล้วทําการ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เค ร่ืองมือท่ีใช้ เป็น

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 รายมี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเท่ียงตรงของ แบบสอบถามเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าเฉล่ียเลขคณิต  

 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.0 เพศชาย ร้อยละ 32.0 ช้ันปีท่ี 2                  

ร้อยละ 32.2 และช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 23.8 เป็นคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.0 รองลงมาคณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ ร้อยละ 21.8 และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 12.8 
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ผลการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ทุกด้านมี

ความสําคัญระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สิทธิที่ทางการศึกษา 

รองลงมาคือ สิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิด้านความปลอดภัย และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ภาพรวม 

 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภค 

ระดับความสําคัญ 
( ) (S.D.) แปลผล 

สิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน 3.89 0.56 มาก 

สิทธิด้านความปลอดภยั 3.73 0.73 มาก 

สิทธิด้านข้อมูลขา่วสาร 3.88 0.63 มาก 

สิทธิในการเลือก 3.80 0.74 มาก 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 3.71 0.71 มาก 

สิทธิที่ทางการศึกษา 3.94 0.63 มาก 

สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 3.82 0.67 มาก 

รวม 3.83 0.84 มาก 

 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าออนไลน์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและคณะท่ีกําลังศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

ผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน ด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีกําลัง

ศึกษามีกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน ด้านความปลอดภัย  

 

อภิปรายผล 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ทุกด้านมีความสําคัญระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์                 

สามอันดับแรกคือ สิทธิทางการศึกษาท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การให้ข้อมูลท่ีทันสมัย ต่อเน่ือง รองลงมาคือ สิทธิการได้รับการ

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สินค้าและรูปแบบสินค้าให้เลือกมีหลากหลายขนาด และสิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการส่ังซ้ือ การชําระ การจัดส่งและการติดตามสินค้า สอดคล้องกับปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์ ปัจจัยด้านบุคคลเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ อัธยาศัยดีท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ

คุณภาพของสินค้าแสดงรูปสินค้าชัดเจน มีการบอกรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน สินค้ามีคุณภาพ ตราสินค้ามี ช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม และ

สินค้ามีความแตกต่างจากร้านค้าท่ัวไป และมณีรัตน์  รัตนพันธ์ (2558) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย ปัจจัยด้านสินค้าและบริการในด้านความหลากหลาย

ของสินค้าและบริการ ความครบถ้วนของข้อมูลสินค้าและ บริการและช่ือเสียงของสินค้าและบริการเป็นท่ีรู้จักได้รับความสําคัญมากท่ีสุด 

การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและคณะท่ีกําลังศึกษากับความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ี

กําลังศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีแตกต่างกันด้านความ

ปลอดภัย สอดคล้องกับจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเป็นลักษณะเดียวกันกับการศึกษาสุภาวดี รัต

นพงศ์พันธ์ (2558) พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่ม พบว่า กระบวนการตัดสินใจก่อนการซ้ือมีผลมาจากปัจจัยด้านสถานภาพ อายุ และรายได้ ในการให้ความสําคัญกับการระบุ

รายละเอียดสินค้า ราคาและค่าจัดส่งท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนการส่ังซ้ือท่ีง่าย สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายและสามารถ

ติดต่อส่ือสารกับผู้ชายได้ตลาดเวลา 
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สรุป 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคของสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ระดับท่ีได้รับการให้ความสําคัญ

มาก คือ สิทธิทางการศึกษาท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ในการได้รับข้อมูลท่ีทันสมัย และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อ

ตัวสินค้าท่ีส่ือสารและให้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน การมีตราสินค้าท่ีเช่ือถือได้ การได้รับการยอมรับ มีช่ือเสียง ส่งผลให้เกิดความ

เช่ือม่ันและจงรักภักดีต่อตราสินค้าในลําดับต่อไป สิทธิของการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ในด้านของสินค้าและ

รูปแบบสินค้าให้เลือกมีหลากหลายขนาด และสิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร ท่ีจะเข้าถึงขั้นตอนการส่ังซ้ือ การชําระ การจัดส่งและการติดตาม

สินค้าท่ีง่าย รวมท้ังการให้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมช่ัน และเทศกาลพิเศษ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือตามลําดับขั้นของการตัดสินใจเม่ือ

ได้รับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และการให้คําแนะนํา การตอบคําถาม 

การดําเนินเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของร้านค้าออนไลน์ และมีการติดตามผลความคืบหน้าของการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค สําหรับ

ผู้ประกอบการหรือผู้ดําเนินธุรกิจจึงควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมท้ัง

ควรพัฒนาสินค้า/บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม และเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันใน

ปัจจุบัน (Paula Rodrigues, Ana Pinto Borges, 2015) ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ สําหรับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าออนไลน์มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค (อําพล นววงศ์เสถียร, 2557)  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธาน ี
THE FACTORS AFFECTING THE ABILITY OF THE RENTABILITY OF RENTERS OF THE 

GOVERNMENTAL PARCEL IN UBON RATCHATHANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราช

พัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราช

พัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู้เช่าท่ีราชพัสดุต่อ

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอุบลราชธานี จํานวน  320 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของ

ผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการประเมินความสอดคล้องและมีค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .88 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่า t 

และค่า F ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานี ตัวแปรมีผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวแปรพยากรณ์ คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงมีผลต่อความสามารถใน

การชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี และสามารถทํานายความสามารถในการชําระค่าเช่าของ

ผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีได้ร้อยละ 15 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และหน้ีค้างชําระค่าเช่า

ท่ีราชพัสดุ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การบริหารติดตามหน้ี สาเหตุการค้างชําระ คุณภาพการให้บริการ ความสามารถในการชําระค่าเช่า 

 

ABSTRACT  
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the ability of the 

rentability of Renters of the governmental Parcel in Ubon Ratchathani province and to compare 

the factors affecting the rent ability of renters in the Rajabhat Rajabhat University by gender, age, 

status, education, occupation, number of family members, average monthly income, and the 

arrears of rent at the state. The samples used in this study were 320 renters from the Royal Thai 

Army to the Office of the Treasury, Ubon Ratchathani. Using a stratified random sampling technique. 

The research instrument was a questionnaire of the factors affecting the ability of the rentability of 

Renters of the governmental Parcel in Ubon Ratchathani province. Quality inspection by evaluating 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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consistency and reliability .88 and the statistics used in the consideration of the qualified. Validation 

and F values. The research found that  the factors affecting the ability of the rentability of Renters 

of the governmental Parcel in Ubon Ratchathani province at the level of .01, predictive variable is 

the quality of service, that has an effect on the ability of the renters to pay the rent in the Ubon 

Ratchathani province. It can predict the ability of the tenants to pay the rent of the government in 

the Ubon Ratchathani province at 15%, respondents who have sex, age, occupation and overdue 

rent There was a statistically significant difference at .01 and .05, respectively, in the factors affecting 

the rent payment ability of the tenants in Ubon Ratchathani. 

Keywords: Debt Management, The overdue debt, Quality of Service, Ability to pay 

 
บทนํา  
 กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมซ่ึงในปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์สามารถดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงตามแนวนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีสําหรับ

การดําเนินการในปี 2558 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งของกรมธนารักษ์ท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 ตลอดจนความท้าทายของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ การปฏิรูประบบภาษี การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาจากประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต กรมธนารักษ์มีบทบาท

สําคัญในการผลักดันการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับความท้าทายท่ีกล่าวข้างต้น กรมธนารักษ์จึงได้มี

แนวนโยบายในการพัฒนาท่ีสําคัญ  ท่ีจะดําเนินการในระยะส้ันและระยะยาวต่อไป ได้แก่ การจัดทําแผนแม่บทในการบริหารจัดการท่ี

ราชพัสดุ  การนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองโลจิสติกส์ และการ

ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทําฐานภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง การสนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะท่ีมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแลกคืนเหรียญ

กษาปณ์ เพื่อสนับสนุนการหมุนเวียนเงินตรา ในระบบเศรษฐกิจ และการเปิดพิพิธภัณฑ์บางลําพูอย่างเป็นทางการตลอดจนการก่อสร้าง

พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะท่ี 2) เพื่อดูแลรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินท่ีมีค่าของแผ่นดินให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ เกิดความภาคภูมิใจ 

ในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติในการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีจะกําหนดน้ัน จะต้องได้รับความร่วมมือและ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงข้าราชการพนักงานกรมธนารักษ์ทุกคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซ่ึงจะทําให้กรมธนารักษ์

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สินเพื่อแผ่นดินและประชา จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (2558 : 2-3) 

ด้านท่ีราชพัสดุกรมธนารักษ์ มีอํานาจหน้าท่ีใน การปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดให้ใช้และจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ซ่ึงปัจจุบันมี

ท่ีดินราชพัสดุท่ัวประเทศ 12.5 ล้านไร่ และอาคารราชพัสดุ ประมาณ 555,468 หลัง โดยมีผู้เช่าท่ีดินราชพัสดุท่ัวประเทศมีจํานวน 

141,288 ราย และผู้เช่าอาคารราชพัสดุจํานวน 20,455 ราย สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมธนารักษ์  

กระทรวงการคลัง ซ่ึงมีภารกิจ ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล การบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะ

นําไปใช้ประโยชน์ พัฒนาท่ีราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นตัวแทนรับจอง จําหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึก ส่วน

บริหารท่ัวไป เป็นหน่วยงานย่อยระดับส่วนภายในสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานี มีหน้าท่ีดําเนินงานด้านบริหารท่ัวไป งานด้าน

การเงินและบัญชี งานด้านพัสดุ  งานด้านธุรการ งานด้านบุคคลากร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี

อุบลราชธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีอย่างต่อเน่ืองกับผู้เช่า ทําให้ผู้เช่าประทับใจในการให้บริการ หน้าท่ีหลักของ

ส่วนบริหารท่ัวไปในการให้บริการ ผู้เช่าท่ีราชพัสดุ คือการดําเนินการจัดเก็บค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา

เช่า และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดท่ีผู้เช่าต้องชําระให้กับทางราชการ พร้อมท้ังออกใบเสร็จรับเงิน  ลงนามในใบเสร็จรับเงิน และ

นําฝากธนาคาร รวมถึงงานติดตามและออกหนังสือทวงถาม อันเกิดจากการผิดนัดชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุ  ซ่ึงมีการค้างชําระ

หากผู้เช่ายังไม่มาชําระค่าเช่าถือว่ามีสถานะ ท่ีสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานีต้องติดตามเร่งรัดหน้ีสิน เพื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้เช่าทุกคน ส่วนบริหารท่ัวไป ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีให้บริการพร้อมท่ีจะต้อนรับและให้คําแนะนําแก่ผู้เช่าทุกคนให้ได้รับความ

สะดวกรวดเร็วและความพอใจ ณ อาคารสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานี โดยผู้เช่าไม่ต้องมีภาระในการเสียค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใด 

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานี (2558:6-9) 

  ในด้านการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุโดยการนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์ ด้วยการจัดให้เช่าหรือทําสัญญาเช่าต่างตอบ

แทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานีมีช่องทางในการรับชําระค่าเช่า 4 ช่องทาง ดังน้ี 1) ชําระ ณ 

สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานี 2) ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด (มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 3) ชําระผ่านตู้ ATM 4) ชําระผ่านบริษัท

ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

สําหรับกรณีค้างชําระกรมธนารักษ์ได้วางหลักเกณฑ์ในการติดตามทวงถามการค้างชําระค่าเช่าให้ถือปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ติดตามดังน้ี 

1. จัดทําใบแจ้งหน้ีให้ชําระผ่านช่องทางการชําระ 4 ช่องทาง 

2. มีหนังสือแจ้งเตือนคร้ังท่ี 1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าหน้าท่ีนําไปส่ง ณ ภูมิลําเนาท่ีระบุในสัญญาเช่า 

มีระยะเวลาให้ผู้เช่ามาดําเนินการชําระภายใน 30 วัน 

3. มีหนังสือแจ้งเตือนคร้ังสุดท้าย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าหน้าท่ีนําไปส่ง ณ ภูมิลําเนาท่ีระบุในสัญญาเช่า  

มีระยะเวลาให้ผู้เช่ามาดําเนินการชําระภายใน 30 วัน  

4. กรณีจดหมายไม่ถึงหรือตีกลับเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อส่งจดหมายพร้อมติดประกาศ ณ สถานท่ีเช่า มีระยะเวลาให้ผู้เช่ามา

ดําเนินการชําระภายใน 15 วัน 

5. ส่งส่วนจัดการท่ีราชพัสดุติดตาม ฟ้องคดี บอกเลิกการเช่า 

 สืบเน่ืองจากการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันการจัดเก็บ ค่าเช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปรากฏว่าในบางพื้นท่ีเกิดภาระค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุ ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ  และเงินประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุค้างชําระเป็นจํานวน

มาก ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงในการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ โดยเฉพาะในอําเภอท่ีมีผู้เช่าค้างชําระเป็นจํานวนมาก หรือเป็นเงินจํานวน

สูง หากเพิ่มสะสมมากขึ้นอาจเกิดปัญหา   ท่ีผู้เช่าท่ีราชพัสดุไม่สามารถชําระได้ในคราวเดียว ทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 

ประกอบกับในการจัดเก็บค่าเช่าท่ีดินและอาคารราชพัสดุ เปล่ียนเป็นการใช้วิธีส่งใบแจ้งหน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการ

บริการชําระท่ีสถาบันการเงิน หรือท่ีทําการไปรษณีย์ แต่เน่ืองจากในเขตอําเภอบางพื้นท่ีอาจเกิดความไม่สะดวกในการรับบริการ

ดังกล่าว เพราะระยะทางท่ีห่างไกล เสียค่าธรรมเนียมในการชําระ หรือความไม่สะดวกในช่องทางท่ีกําหนดเน่ืองจากอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล

จากตัวเมือง จึงส่งผลให้เกิดภาระค่าเช่าค้างชําระเพิ่มขึ้น ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นท่ีกว้างขวาง ครอบคลุม ๒๕ อําเภอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอําเภอสิรินธร ซ่ึงมีผู้เช่าอาคารค้างชําระเป็นจํานวนมากและอาจมีแนวโน้มในการค้างชําระเพิ่มมากยิ่งขึ้น สํานักงานธนรักษ์

พื้นท่ีอุบลราชธานี (2558:1)  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราช

พัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ว่าปัญหาแท้จริงท่ีทําให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามท่ีกําหนดในสัญญาเช่ามีปัญหาจากสาเหตุ

ด้านใด จึงนับได้ว่ามีความสําคัญและเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในการศึกษาอย่างยิ่ง ท้ังน้ีเพื่อนําผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดนโยบาย และการวางแผนการปฏิบัติงาน อันเป็นผลนําไปสู่การพัฒนาให้ผู้เช่าท่ีราชพัสดุตระหนักถึงหน้าท่ีในการชําระค่าเช่า ใน

ฐานะผู้เช่าท่ีราชพัสดุท่ีดี และเพื่อเป็นการวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าเช่าท่ีราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยบุคคลท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ผู้เช่าท่ีราชพัสดุ ประเภทเพื่ออยู่อาศัยเพื่อการเกษตร และอาคารราช

พัสดุ ในจังหวัดอุบลราชราชธานี ในปีงบประมาณ 2558 ผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอารินชําราบ 

อําเภอเดชอุดม อําเภอสิรินธร  อําเภอตระการพืชผล อําเภอเหล่าเสือโก้ก อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอม่วงสามสิบ อําเภอเมือง

อุบลราชธานี และอําเภอบุณฑริก จํานวนผู้เช่าท่ีราชพัสดุทั้งหมด 1,835 ราย ณ วันท่ี 6 มกราคม 2558 (กรมธนารักษ์ 2558) กลุ่มตัวอย่าง 

ได้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าโดยการเปรียบเทียบตารางการคํานวณของ Krejcie and Morgan (1970 : 607-610), อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี 

2551 : 129) ได้  320 คน ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาจากปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถใน

การชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนและหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2-3 แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระ

ค่าเช่า ระดับ 5 หมายถึงมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มาก  ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย และระดับ 1 หมายถึง 

น้อยท่ีสุด ตามวิธีการแบบ Likert Scale โดยปรับใช้ตามเกณฑ์ให้คะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน (ทอง

ใบ สุดชารี 2549 : 27)  

 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี ด้านสาเหตุการค้างชําระ

หน้ี และด้านคุณภาพในการให้บริการ 

 ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุ 

ในจังหวัดอุบลราชธานี  ไว้ดังน้ี (สุดใจ  ทองเจริญ 2553 : 63-64 ) ค่าเฉล่ียคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย

คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง   ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 - 2.50 

หมายถึง ระดับน้อย ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่า t และค่า F 

 

ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละเกีย่วกับข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศหญิง 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 

สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 2 คน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

หน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ไม่มีหน้ีค้างชําระ 

189 

121 

200 

127 

146 

314 

130 

230 

59.06 

37.81 

62.50 

39.69 

45.63 

98.13 

40.62 

71.88 

 
 จากการตารางท่ี 1 มีกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังส้ิน 320 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 2 คน  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 

10,000 บาท และผู้เช่าท่ีราชพัสดุส่วนมากไม่มีหน้ีค้างชําระ  

 สรุปผลปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าที่ราชพัสดใุนจังหวัดอุบลราชธานี  ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  สรุปค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระหว่างความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานี (ตัวแปรตาม) และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี (ตัว

แปรอิสระ)  

 

ตัวแปร 
ระดับความสําคัญต่อประสิทธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

 S แปลความหมาย 
1. ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุ (Y) 3.56 .29 มาก 

2. ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี (X1) 3.72 .49 มาก 

3. ด้านสาเหตุการค้างชําระหน้ี (X2) 2.85 .38 ปานกลาง 

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ (X3) 4.12 .51 มาก 

Χ
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เช่าท่ีราชพัสดุให้

ความสําคัญอยู่ในระดับมาก (Y= 3.56) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี เรียงลําดับ

จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณภาพในการให้บริการ ( X  = 4.12) ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี ( X  = 3.72)  อยู่ในระดับมาก  

ส่วนด้านสาเหตุการค้างชําระหน้ี ( X = 2.85) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าท่ี

ราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ (X1-X8) กับตัวแปรตาม (Y) 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 
1.ความสามารถในการชําระค่าเช่า (Y) 

2.ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี (X1) 

3.ด้านสาเหตุการค้างชําระหน้ี(X2)  

4.ด้านคุณภาพในการให้บริการ (X3) 

- .14 

- 

 

.03 

.05 

- 

.39** 

.23 

.01- 

- 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้

เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแปรอิสระ (X) กับ ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

ตัวแปรตาม (Y) เป็นดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี (X1) ด้านสาเหตุการค้างชําระหน้ี(X2) ด้านคุณภาพในการให้บริการ (X3) 

มีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้ังแต่ .03 ถึง .39 ซ่ึงค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันจะต้องมีค่าไม่สูงเกินไป (ทองใบ สุดชารี 2551 : 364) คือ ต้องไม่เกิน .80 เพื่อป้องกันปัญหา

การเกิด Multicollinearity  แสดงว่า ตัวแปรท่ีนํามาใช้พยากรณ์เป็นตัวแปรท่ีดี สามารถนําไปวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณได้ ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรพยากรณ ์ VIF B Beta t P 
ด้านการบริหารจัดการติดตามหน้ี (X6) 1.06 .11 .50 .95 .34 

ด้านสาเหตุการค้างชําระหน้ี (X7) 1.00 .08 .03 .56 .58 

ด้านคุณภาพในการให้บริการ (X4) 1.06 .83 .38 7.06** .00 

Constant = .13         R = .39         R2 = .15  R2
Adj = .15         F7,242 = 19.05   Sig F = .00  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .00  

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปรอิสระ คือ ด้านคุณภาพในการให้บริการ มีตัว

แปรตามคือ ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่าตัวแปรด้านคุณภาพในการให้บริการมี

อิทธิพลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี และสามารถร่วมกันทํานายความสามารถในการ

ชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 15 (R2
Adj = .15) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00  

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนก

ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนและหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราช

พัสดุ 

  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ชําระค่าเช่าของผู้เช่าที่ราชพัสดุใน

จังหวัดอุบลราชธานี 

เพศ อายุ สถาน
ภาพ 

ระดับ
การศึก

ษา 

อา
ชีพ 

จํานวน
สมาชิกใน
ครอบครัว 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

หน้ีค้างชําระ
ค่าเช่าที่ราช

พัสดุ 
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1..ด้านคุณภาพในการให้บริการ ! ! - - ! - - ! 

จากตารางท่ี 5 พบว่า 

1. เพศ พบว่า เพศหญิง และเพศชาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า

ของผู้เช่า   ท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกัน 

2. อายุ อาชีพ และหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุ อาชีพ และหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม

แตกต่างกัน 

 3. สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล  
 อภิปรายผลปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

โดยรวม มีผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูด คือ สถานท่ีการ

ให้บริการมีความสะอาดและเหมาะสม  เน่ืองมาจาก สถานท่ีการให้บริการมีความสะอาดและเหมาะสม สภาพแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงจะทําให้

เกิดความพึงพอใจสําหรับผู้เช่าท่ีราชพัสดุในการมารับบริการและเกิดความประทับใจ ทําให้อยากมารับบริการอีกคร้ัง และความ

เหมาะสมสําหรับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา    ท่ีรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะ

ให้บริการ การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นต้น ส่วนข้อเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีเอกสาร/แผ่นพับ สําหรับเผยแพร่ข่าวสาร มีข้อความ

อธิบายถูกต้อง เข้าใจง่าย ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดมุม การแจกเอกสาร     แผ่นพับ พร้อมท้ังการจัดบอร์ด เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานีกับผู้เช่าท่ีราชพัสดุ โดยมีการอธิบาย   ท่ีถูกต้อง ชัดเจน เม่ือเอกสาร

แผ่นพับหมดควร มีการจัดทําและให้มีความเพียงพอกับความต้องการของผู้มารับบริการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือ

ระเบียบใหม่ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เช่าท่ีราชพัสดุ ท่ีได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนเห็นว่าการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่ิงท่ีสําคัญ ทําให้สามารถชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุได้อย่างถูกต้อง แม้กระท่ังการคํานวณค่าปรับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัฐรียา บุญโท (2557 : 92-105) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจชําระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าด้าน

อาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับ มาก  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ (2541: 217) ได้ให้ความหมาย ของคําว่า 

คุณภาพ (Quality) ไว้ว่าคุณภาพเป็นรูปร่างและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ีสามารถสนองความจําเป็นตามท่ีกําหนดไว้จาก

ความหมายน้ีเป็นความหมายของคุณภาพท่ีมุ่งเน้นความสําคัญท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการซ้ึงลูกค้ามีความจําเป็นความต้องการ และความ

คาดหวังว่าผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะส่งมอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถือว่าเป็นองค์กรท่ีมี

คุณภาพ นอกจากน้ีได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการ (service quality) ไว้ว่าส่ิงสําคัญประการหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ

การให้บริการ ก็คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไหว้ข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่ีลูกค้าต้องการน้ัน ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการบอกเล่าปากต่อปาก หรือจากการโฆษณาของ

ธุรกิจให้บริการ ซ่ึงลูกค้าจะพอใจอย่างยิ่งถ้าได้รับใน ส่ิงท่ีต้องการ ณ สถานท่ี ในเวลาและในรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ กฤษฎ์  อุทัยรัตน์  

(2544 : 401) กล่าวว่า คุณภาพมีหลายมุม เหรียญบาทไม่ได้มีด้านเดียวฉันใด คุณภาพย่อมมีหลายมุมฉันน้ัน แต่นิยามใดย่อมไม่หนี 

ความพึงพอใจท่ีมีจําเป็นต้องตอบสนองและต้องทําให้เกิดความประทับใจ มีเสน่ห์เหนือความพึงพอใจท่ีจําเป็นต้องตอบสนองอยู่แล้ว 

อาจสรุปได้ว่าบริการสมัยใหม่ คือ ความพึงพอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนการจะล่วงรู้ความพึงพอใจของลูกค้าได้

จากผลการสนองความต้องการของลูกค้า (customer requirement/want) สงครามชัย  ลีทองดี (2544, หน้า 14) กล่าวคือ คุณภาพ

การบริการ คือ 1) ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2) ระดับของความสามารถของการบริการในการบําบัดความต้องการของ

ลูกค้า และ 3) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริการไปแล้ว บุชเซิล,  และเกล (Buzzel, & Gale, 1987, pp. 11-13) ได้

กําหนดเกณฑ์ เพื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการโดยแบ่งออกเป็น 7 ลักษณะ ดังน้ี คุณภาพของการบริการจะถูกกําหนดโดยลูกค้าของ

ผู้รับบริการ คุณภาพของการบริการเป็นส่ิงท่ีต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลา คุณภาพการบริการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณภาพการบริการในด้านการบริหารและติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจําเป็น คุณภาพการบริการ ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมและ

วัฒนธรรมการบริการ (corporate culture) คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับความพร้อมในการบริการ คุณภาพของการบริการท่ีดี สรุปได้

ว่า คุณภาพการให้บริการไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถจะทําการควบคุมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดได้ 

เน่ืองจากคุณภาพการให้บริการมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง และขึ้นกับปัจจัยหลายประการในการพิจารณา เช่น ความพร้อมของผู้

ให้บริการ การติดต่อส่ือสาร เป็นต้น ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, และคนอื่นๆ (2541 : 215) ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการมีลักษณะดังน้ี 
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การเข้าถึงลูกค้า (access) การติดต่อส่ือสาร (communication) สามารถ (competence) ความมีนํ้าใจ (courtesy) ความน่าเช่ือถือ 

(credibility ) ความไว้วางใจ (reliability) การตอบสนองลูกค้า (responsiveness) ความปลอดภัย (security) การสร้างบริการให้เป็นท่ี

รู้จัก (tangible) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (understanding/knowing customer) พาราซุรามาฯ, ซีแทม, และเบอร์ร่ี (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1990, p, 41 ) กล่าวว่า คุณภาพบริการ คือ ความสามารถในการสนองความต้องการของผุ้มารับบริการเม่ือ

พิจารณาคุณภาพของสินค้ามักจะพิจารณาจากตัวสินค้าและยึดถือผลท่ีสินค้าตอบสนองความต้องการเป็นสําคัญ ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึง

กระบวนการผลิตแต่สําหรับคุณภาพของของบริการแล้วจะมีความแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากลักษณะของบริการ 4 ประการ ดัง

กล่าวคือ บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจับต้องได้ มีความหลากหลายในตัวเอง ไม่สามารถถูกแบ่งแยกและเก็บรักษาไม่ได้ ทําให้คุณภาพการ

บริการถูกประเมินท้ังจากกระบวนการการให้บริการ (process) และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น จาการบริการน้ัน (outcome) โดยเฉพาะการมี

ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

2. เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน หน้ีค้างชําระค่าเช่าราชพัสดุ พบว่า  

 2.1 เพศ พบว่า เพศหญิง เพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราช

พัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ เพศท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยสายฝน อัศวเวทสถิต (2550 ) 

ศึกษาพฤติกรรมการชําระหน้ีคืนแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงสัมพันธ์ จํากัด  พบว่า เพศ ประเภทของเงินกู้ และแหล่ง

เงินกู้อื่น ๆ นอกเหนือจากสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับความสามารถชําระหน้ีคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  

สอดคล้องกับงานวิจัยของส่องหล้า เล้ียงรักษา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้าของผู้ใช้บริการสินเช่ือ

บุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน บริษัทแคปปิตอล โอเค สาขาพิษณุโลก พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้า

แตกต่างกันในภาพรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมฤทธิ์ ศิริ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนดของ

ผู้ใช้บริการสินเช่ือเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศเป็นปัจจัยเดียวท่ีไม่มีผลต่อ

ความเส่ียงทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ปัญญา

เสาร์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการชําระหน้ีคืนกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า การไม่ติดตามหน้ีจากธนาคารและภาระหน้ีสนมากมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทํางาน รายได้ ภาระหน้ีสิน จํานวนผู้พึ่งพิง และรายจ่าย ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุราพร พิมพ์ทอง (2554) การศึกษาพฤติกรรมการกู้และการชําระคืนเงินกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระหน้ีเงินกู้  

 2.2 อายุ พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุใน

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ อายุท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ปัญญาเสาร์ 

(2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการชําระหน้ีคืนกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า การไม่ติดตามหน้ีจากธนาคารและภาระหน้ีส่วนมากมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทํางาน รายได้ ภาระหน้ีสิน จํานวนผู้พึ่งพิง และรายจ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ธรรมฤทธิ์ ศิริ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนดของผู้ใช้บริการสินเช่ือเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุมีผลต่อความเส่ียงทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอุราพร พิมพ์ทอง (2554 ) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการกู้และการชําระคืนเงินกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระหน้ีเงินกู้ 

2.3 สถานภาพ พบว่า สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า

ท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ สถานภาพท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ประ

โคทัง (2556) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด พบว่า สถานภาพ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการชําระหน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของสายฝน อัศวเวทสถิต (2550 ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการชําระ

หน้ีคืนแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงสัมพันธ์ จํากัด  พบว่า ตัวแปรสถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถชําระหน้ีคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมฤทธิ์ ศิริ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ีไม่

ตรงกําหนดของผู้ใช้บริการสินเช่ือเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สถานภาพมีผลต่อ

ความเส่ียงทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนด 

2.4 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถ ในการชําระค่า

เช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเป็นเช่นน้ีเพราะ ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ให้
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ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของณัฐรียา บุญโท (2557) ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจชําระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจชําระภาษีต่างกัน

เพราะการชําระภาษีเป็นหน้าท่ีและชําระตามรายได้รายปี  สอดคล้องกับงานวิจัยของอุราพร พิมพ์ทอง (2554) ศึกษาพฤติกรรมการกู้

และการชําระคืนเงินกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์

กับการชําระหน้ีเงินกู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ประโคทัง (2556) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการชําระหน้ี สายฝน อัศว

เวทสถิต (2550 ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการชําระหน้ีคืนแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงสัมพันธ์ จํากัด  พบว่า    ตัวแปร

ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถชําระหน้ีคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์  

2.5 อาชีพ พบว่า อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราช

พัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม มีความแตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ อาชีพท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมฤทธิ์ ศิริ (2550) ได้

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ี ไม่ตรงกําหนดของผู้ใช้บริการสินเช่ือเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า อาชีพมีผลต่อความเส่ียงทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ประโค

ทัง (2556) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด พบว่า อาชีพ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความสามารถในการชําระหน้ี 

2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ จํานวน

สมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานีไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุราพร พิมพ์ทอง (2554 ) ศึกษาพฤติกรรมการกู้และการชําระคืนเงินกู้สามัญของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระหน้ีเงินกู้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสายฝน อัศวเวทสถิต (2550 ) ศึกษาพฤติกรรมการชําระหน้ีคืนแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวง

สัมพันธ์ จํากัด พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถชําระหน้ีคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ 

2.7 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

ชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ให้

ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของสายฝน อัศวเวทสถิต (2550) ศึกษาพฤติกรรมการชําระหน้ีคืนแก่สหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงสัมพันธ์ จํากัด 

พบว่า แหล่งท่ีมาของรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถชําระหน้ีคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ 

2.8 หน้ีค้างชําระค่าเช่าราชพัสดุ พบว่า หน้ีค้างชําระค่าเช่าราชพัสดุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม มีความแตกต่างกัน เป็นเช่นน้ีเพราะ หน้ีค้าง

ชําระค่าเช่าราชพัสดุ ท่ีต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานีต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ปัญญาเสาร์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการชําระหน้ีคืน

กองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบว่า การไม่ติดตามหน้ีจาก

ธนาคารและภาระหน้ีสนมากมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์

ทํางาน รายได้ ภาระหน้ีสิน จํานวนผู้พึ่งพิง และรายจ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของอุราพร พิมพ์ทอง (2554 ) ศึกษาพฤติกรรมการกู้

และการชําระคืนเงินกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด พบว่า หน้ีสินแหล่งเงินกู้อื่น มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชําระหน้ีเงินกู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมฤทธิ์ ศิริ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ีไม่

ตรงกําหนดของผู้ใช้บริการสินเช่ือเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างรายจ่ายเทียบกับรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) กับปัจจัยความเสียงท่ีทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรง

กําหนด ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระการผ่อนชําระเทียบรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน(ทางบวก) กับปัจจัยความ

เส่ียงท่ีทําให้ผู้ใช้บริการชําระหน้ีไม่ตรงกําหนด 
 

สรุป  

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
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  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ           

สามารถทํานายความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีได้ร้อยละ 15 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัด

อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน หน้ีค้างชําระ

ค่าเช่าราชพัสดุ พบว่า 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน หน้ีค้างชําระค่าเช่าราชพัสดุ  

1. เพศ พบว่า เพศหญิง และเพศชาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่า

เช่าของผู้เช่า    ท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. อายุ อาชีพ และหน้ีค้างชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า

ของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยรวมและด้านคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เกี่ยวปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุใน

จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีอิทธิพล คือ ด้าน

คุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยจึงนํามาเป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

จากผลการวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ให้

ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะในเชิงการนําไปปฏิบัติจากผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

ชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า

ของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี ด้านคุณภาพในการให้บริการ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าท่ีราชพัสดุในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยได้สะท้อนถึงความต้องการของผู้เช่าท่ีราชพัสดุ

เพื่อให้ส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าสูงสุด ของสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีอุบลราชธานีควรพิจารณาเป็นลําดับแรก ได้แก่ ให้มี

เอกสาร/แผ่นพับ สําหรับเผยแพร่ข่าวสาร มีข้อความอธิบายถูกต้อง เข้าใจง่าย ดังน้ันผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดมุม การแจก

เอกสาร แผ่นพับ พร้อมท้ังการจัดบอร์ด มีการอธิบายท่ีถูกต้อง ชัดเจน เม่ือเอกสาร แผ่นพับ หมด ควรมีการจัดทําและมีการเติมให้มี

ความเพียงพอกับความต้องการของผู้มารับบริการ เป็นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ และระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้

เช่าท่ีราชพัสดุ เพื่อให้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เช่าท่ีราชพัสดุในด้านต่าง ๆ การให้บริการอย่าง

เสมอภาค ควรให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้เช่าท่ีราชพัสดุในเร่ืองของอัตราค่าเช่าว่า การกําหนดอัตราค่าเช่าเป็นระเบียบของ

ทางราชการ ซ่ึงพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ราคาประเมินท่ีดินแต่ละแปลง ทําเลขของท่ีต้ังท่ีดินและประโยชน์จาการใช้สอย

ท่ีดินราชพัสดุท่ีเช่าแต่ละแปลงและควรจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสํานึกในการให้บริการโดยไม่มีการแบ่งแยก การบริการ

อย่างทันเวลา ควรจัดให้มีเคร่ืองออกใบเสร็จรับเงินให้เพียงพอและควรบริการให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ควรให้ผู้เช่าต้องรอนานเกินไป การ

บริการอย่างเพียงพอ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง ควรจัด

เจ้าหน้าท่ีออกไปแนะนําประชาสัมพันธ์พบปะผู้เช่าท่ีราชพัสดุโดยกําหนดเป็นช่วงเวลา ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผลัดเปล่ียนกัน

ให้บริการในช่วงเวลากลางวัน (12.00-13.00น.) และควรให้บริการจนงานเสร็จแม้หมดเวลาราชการแล้ว ผู้เช่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามา

ติดต่อหลายคร้ังและเกิดความประทับใจ การให้บริการอย่างก้าวหน้า ควรจัดทําป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และควรจัดให้มีการประชุมพบปะ   ผู้เช่าท่ีราชัพสุ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าท่ี

กับผู้เช่าท่ีราชพัสดุ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา การดูแลเอาใจใส่ กระตุ้น ผลักดัน และคําช้ีแนะ ท่ีมีคุณค่ายิ่งจาก รองศาต

ราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวานิช ท่ีได้ให้ความกรุณาให้คําปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน

รวมท้ังท่ีได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพยิ่งสุดท้าย

ขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเพื่อบูชาคุณบิดา-มารดา- ปู่-ย่า- ตา-ยาย -ครู-อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณ
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ทุกท่านท่ีไม่ได้ระบุชื่อ ท่ีให้การสนับสนุนในการวิจัย ช่วยช้ีแนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นกําลังใจ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในการเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้านได้แก่ ด้านท่ีพัก

และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน

ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในแขวงจําปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน สปป. ลาว

ในปี 2558 จํานวน 4,684,429 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวใน สปป. ลาว และพักแรมในแขวงจําปาศักดิ์ จํานวน 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .908 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักดิ์ 

สปป ลาว ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เรียงลําดับเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านพนักงาน

ให้บริการ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการบริการ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ  ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 7 ตัว 

พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักดิ์ สปป ลาว ได้แก่ ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านพนักงานให้บริการ และ ด้านกระบวนการบริการ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักดิ์ สปป ลาวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ได้ร้อยละ 53 (R2
adj = .53) 

คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ กระบวนการตัดสินใจ การเลือกใช้บริการท่ีพัก  

 
บทนํา 

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีท่ีต้ังท่ีเป็นยุทธศาสตร์คือเป็นใจกลางของแหลมอินโดจีน และ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยียนจากหลายประเทศ จากสถิติในปี พ.ศ. 2556 มี

ตัวเลขนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวยัง สปป. ลาว จํานวน  3,779,490 คน ปี พ.ศ. 2557 จํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็น 

4,158,719  คน หรือคิดเป็น10% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2557 และ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็น 4,684,429 คนหรือคิดเป็น 13% ในปี พ.ศ. 

2558 โดยอัตราส่วนแบ่งทางตลาดของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียวจากภาคพื้นอาเซียน และ แปชิฟิก จํานวน 4,367,480 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
2 รองศาสตราจารย ์ดร. ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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คน หรือคิดเป็น 93.23% ของนักท่องเท่ียวท้ังหมด ช่ึงสามารถสร้างรายรับจากการท่องเท่ียวท้ังหมด 725,365,681 ดอลลาร์สหรัฐในปี 

พ.ศ. 2558 (รายงานสถิติการท่องเท่ียวของ สปป. ลาว จากกรมพัฒนาการท่องเท่ียว, 2558)  

แขวงจําปาศักด์ิเป็นแขวงหน่ึงท่ีอยู่ตอนใต้สุดของ สปป.ลาว เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

การท่องเท่ียวทางภาคใต้ของลาว เป็นแขวงท่ีมีบทบาทเป็นอย่างมากในด้านธุรกิจการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ และ โบราณสถานมากมายโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามพื้นท่ีของเมืองคือ 1) กลุ่มเมืองปากเช รวมเอาแหล่งท่องเท่ียว

ของเมืองปากเช เมืองบาเจียง เมืองชะนะสมบูรณ์ และเมืองโพนทอง มีเมืองปากเชเป็นเขตท่องท่องเท่ียวหลัก และด่านชายแดนวังเต่า-

ช่องเม็กเพื่อเช่ือมต่อกับราชอาณาจักรไทย เขตน้ีมีแหล่งท่องเท่ียว 11 แห่ง ท่ีต้ังของเมืองปากเชมีปากนํ้าเชโดนไหลสู่แม่นํ้าโขง มี

ทิวทัศน์ธรรมชาติ และตัวเมืองท่ีสวยงาม มีตํานานพื้นเมืองท่ีเกี่ยวกับความรักท่ีน่าประทับใจ มีความสําคัญและเป็นจุดพักของ

นักท่องเท่ียวก่อนไปถึงจุดอื่นๆ. 2) กลุ่มเมืองจําปาศักด์ิ รวมเอาแหล่งท่องเท่ียวของเมืองจําปาศักด์ิ ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ําโขง

โดยมีหาดชายดอนแดงอยู่ด้านตะวันออกของเมืองจําปาศักด์ิ เคยมีบทบาทสําคัญมากทางด้านประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย

นับต้ังแต่สมัยอาณาจักรขอมเรืองอํานาจเป็นต้นมา กลุ่มน้ีมีแหล่งท่องเท่ียว 7 แห่ง ส่วนท่ีสําคัญคือโบราณสถานวัดพูจําปาศักด์ิ หรือ 

ปราสาทหินวัดพู 3) กลุ่มพูอาสา ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวของเมืองประทุมพร ต้ังอยู่ด้านตะวันออกของแม่นํ้าโขง เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเมืองจําปาศักด์ิ กลุ่มน้ีมีแหล่งท่ีองเท่ียว 4 แห่ง ส่ิงท่ีน่าสนใจของกลุ่มน้ีคือความสวยงามของธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ความสวยงามของพูอาสา วิถีชีวิตของชุมชนเล้ียงช้าง 4) กลุ่มสีพันดอน ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวของเมือง

โขงท้ังหมด ช่ึงเป็นพื้นท่ีใต้สุดของลําแม่นํ้าโขงในส่วนของ สปป. ลาว เป็นเขตท่ีแม่นํ้าโขงกว้างท่ีสุดโดยมีหมู่เกาะดอนจํานวนมาก

เรียกช่ือว่า ส่ีพันดอน มีดอนโขงท่ีเป็นดอนท่ีใหญ่มาก และต้ังเป็นศูนย์กลางของการปกครอง เมืองโขงมีแหล่งท่องเท่ียว 16 แห่งท่ีสําคัญ

กลุ่มน้ีคือ นํ้าตกตาดคอนพะเพ็งท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีแหล่งท่องเท่ียวบ้านคอนดอนเดด นํ้าตกตาดหล่ีผี และ 5) กลุ่มเมืองปากช่อง 

ต้ังอยู่บนสุดของท่ีราบสูงบอละเวณทางด้านตะวันออกของแขวงจําปาศักด์ิเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศเย็นเหมาะกับการ

พักผ่อนพักฟื้น กลุ่มน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายได้แก่ นํ้าตกตาดฟาน ตาดเยือง ห้วยจําปี แหล่งท่องเท่ียวหนองหลวง เป็นต้น. 

ปัจจัยดึงดูดท่ีสําคัญท่ีทําให้นักท่องเท่ียวเพี่มขื้นในอัตราท่ีสูงได้แก่ ความมีเสน่ห์ของคนลาว โดยส่วนใหญ่คนลาวมีนํ้าใจโอบ

อ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และให้ความเป็นมิตรกับทุกคน ทําให้นักท่องเท่ียวรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดภัยเหมือนได้

อยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหาย จึงส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวยัง สปป. ลาว มีอัตราเพิ่มขื้นในแต่ละปี  

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสําคัญโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้และ

สร้างอาชีพท่ีสําคัญ ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท  เกสต์เฮาส์ บ้านเช่า บังกะโล หอพัก แคมป์ เรือแพ เป็นต้น ท่ีพักแต่

ละประเภทมีราคาหลายระดับต่างกันตามขนาดของท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการ

เดินทาง การท่ีนักท่องเท่ียวจะเลือกท่ีพักแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน อาทิเช่น รายได้ รสนิยมของตัวนักท่องเท่ียว สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีนักนักท่องเท่ียวเดินทางไปเป็นต้น ธุรกิจท่ีพักแรมสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จํานวนมากจากการเข้าพักแรมของ

นักท่องเท่ียว และการเลือกใช้บริการต่างๆจากท่ีพักแรม จากสถิติในปี พ.ศ. 2558 พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้าพักแรมในแขวง

จําปาศักด์ิจํานวน 611,244 คนโดยระยะพักเฉล่ีย 4  วันต่อการเข้ามาท่องเท่ียวต่อคร้ัง และมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาทต่อวัน  (รายงาน

สถิติการท่องเท่ียวของ สปป.ลาว 2558) 

จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความต้องการท่ีพักท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงพิจารณาได้จากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต และ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม

โรงแรม ดังน้ันเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะให้บริการตามความต้องการของนักท่องเท่ียว ผู้ใช้บริการ

ท่ีพัก นักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงจําเป็นท่ีต้องทราบความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีพัก หรือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

นักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือกท่ีพักเพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และ พัฒนาให้บริการเพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีพักเพื่อให้การดําเนินธุรกิจท่ีพักประสบความสําเร็จ. 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในแขวงจําปาศักด์ิใน 7 ด้านได้แก่ ด้านท่ี

พักและการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้าน

กระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน

แขวงจําปาศักด์ิ สปป ลาว 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในแขวงจําปาศักด์ิ สปป. ลาว 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย ชาวตะวันตก และนักท่องเท่ียวชาติ

อื่นๆ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและมาใช้บริการท่ีพักแรมในแขวงจําปาศักด์ิระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 30 สิงหาคม 2560 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการทีพั่ก 

1. ด้านท่ีพักและการบริการ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านพนักงานให้บริการ 

6. ด้านกระบวนการบริการ 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

1. การรับรู้ปัญหา  

2. การค้นหาข้อมูล  

3. การประเมินผลทางเลึอก  

4. การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

5. การประเมินผลภายหลังการใช้บริการ  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน

แขวงจําปาศักด์ิ 

2. สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าอิสระไปเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจประเภทท่ีพักแรม

ในแขวงจําปาศักด์ิ 

 

ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Kotler Philip (1996 : 30 -32 ) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของการกําหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาด โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ (product)  หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่า และอรรถประโยชน์ ท่ีธุรกิจใดหน่ึงจะเสนอขายให้แก่ผู้บริโภค หรือ 

ลูกค้าของตนเพื่อตอบสนองความจําเป็น หรือความต้องการให้ลูกค้าเกีดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีจับต้องได้ (tangible ) และ ส่ิง

ท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible) ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าบริการ สถานท่ี บุคคล   

2) ราคา (price) หมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอื่นๆท่ีจําเป็นต้องเสียสละหรือจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบเงินท่ีเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนระหว่างผลิตภัณฑ์กับจํานวนเงินท่ีจ่าย  ราคาของสินค้าจะต้องเหมาะสมกับคุณค่า และ 

เหมาะสมกับต้นทุนของ   สินค้าท่ีผู้ผลิตสามารถแข่งขันได้ 

3) สถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (place หรือ distribution) คือช่องทางการตลาด หรือ กระบวนการท่ีจะ

นําสินค้าหรือการบริการจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย ท่ีมี ส่วนช่วยในการกําหนดส่วนแบ่งทางการตลาด 

(segmentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (targeting) และ ตําแหน่งทางการตลาด (positioning) 

4) การส่งเสริมการตลาด (promotion)  หมายถึงการแนะนํา ชักจูงใจให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือ

บริการมากขึ้นต้องมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดได้แก่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายด้วยตัวบุคคล การส่งเสริมการ

ขาย การตลาดทางตรง ท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนท่ีจะนําไปสู่การตัดสินใจช้ือสินค้าหรือบริการ 

5) บุคคล (people) พนักงาน (employees)    บุคคลหรือพนักงานคือบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรม การ

จูงใจเพื่อท่ีมาให้บิการให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ช่ึงบุคคลน้ันจะต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 

6) กระบวนการ (process)  คือขั้นตอนต่างๆ หรือวิธีการการดําเนินงาน เพื่อท่ีจะนําบริการดีๆ ไปยังลูกค้าเพื่อให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพึงพอใจในการบริการท่ีเขาได้รับ ช่ึงกระบวนการจะต้องส้ันกระชับ ไม่ซับช้อน ไม่เสียเวลาคอยนาน 

รวดเร็ว มีมาตรฐาน 
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7) การสร้าง และ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence)   ลักษณะทางกายภาพหมายถึงปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับส่วนท่ีสัมผัสหรือจับต้องได้ของการให้บริการและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ของพื้นท่ีให้บริการ ช่ึงมีผลต่อความประทับใจของลูกค้า 

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารธุรกิจด้านการตลาดบริการ และเป็นเคร่ืองช่วยในการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค มีองค์ประกอบ 7 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

พนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ช่ืงแต่ละด้านต้องเช่ือมโยงกันเพื่อความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ จากการศึกษาดังกล่าว ในการดําเนินธุรกิจด้านท่ีพักโรงแรมของผู้ประกอบการในแขวงจําปาศักด์ิ มีโอกาสในการปรับปรุง 

จะเป็นการปรับเปล่ียนปัจจัยหรือองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจําเป็นของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเป็นท่ี

แน่นอนขององค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดแต่ละตัว  

2. ทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การกรรมวิธี หรือลําดับการกระทําช่ึงดําเนินต่อไปจนสําเร็จ ณ ระดับหน่ึง ก่อนหน้าท่ี

ผู้บริโภคมีอาการแสดงออกในการใช้บริการน้ัน ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจย่อยอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการมาก่อน กระบวนการใน

การพิจารณาตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค เรียงลําดับ (ณภัทร สําราญราษฏร์ และ วราวุฒิ ติวารี 2552 : 50 -51) ดังน้ี 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการตัดสินใจช้ือหรือใช้บริการของผู้บริโภค 

 
1) การรับรู้ความต้องการ (need recognition)  หมายถึงกระบวนการซ้ือเร่ิมเม่ือผู้ซ้ือรับรู้ถึงปัญหาหรือความ

ต้องการ (problem / need recognition) ผู้ชายจะรู้ถึงสภาพความต้องการพื้นฐานของเขา  โดยความต้องการน้ันจะเกิดจากส่ิงกระตุ้น

ท้ังภายในและภายนอกบุคคล  ความต้องการท่ีเกิดจากส่ิงกระตุ้นภายในได้แก่  ความหิว   ความกระหาย  แล้วเพิ่มระดับขึ้นกลายเป็น

แรงขับ (drives) ซ่ึงบุคคลจะเรียนรู้ถึงการจัดการกับแรงขับจากประสบการณ์ในอดีต หรือ มันคือการท่ีผู้บริโภคว่าตนเองมีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการเช่น นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจําเป็นต้องหาสถานท่ีพักแรม เป็นต้น 
2) การค้นหาข้อมูล (information search)  เป็นการค้นหาข้อมูลจากบุคคลอื่น เช่นจากคนในครอบครัวและญาติ

มิตรเป็นต้น หรือเป็นการถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ทําให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเพิ่มขื้น  ซ่ึงแหล่งข้อมูลหลักของผู้บริโภคจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือในภายหลัง  แหล่งข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม  คือแหล่งบุคคล (personal sources) แหล่ง

การค้า (commercial sources)  แหล่งชุมชน (public sources) และแหล่งประสบการณ์ (experiential sources) 
3) การประเมินค่าทางเลือก (evaluation of alternatives) หลังจากค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะกําหนดเกณฑ์

ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อทําการวัดหรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้รวบรวมมา เกณฑ์เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีคุณสมบัติที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

ของผลิตภัณฑ์และของผู้บริโภคเช่น ราคา ความสะดวกสบายและอื่นๆ ถ้าเกณฑ์ในการประเมินมากกว่าหน่ึงเกณฑ์ ผู้บริโภคอาจจะ

กําหนดนํ้าหนักความสําคัญให้เกณฑ์แต่ละอย่างโดยให้คะแนนแก่เกณฑ์ต่างๆสําหรับข้อมูลทุกๆส่วน จากน้ันนําคะแนนรวมมา

เปรียบเทียบกัน และเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจช้ือ 
4) การตัดสินใจซ้ือ (purchase decision) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคจะช้ือผู้บริโภคหรือใช้บริการ โดยอาศัยการ

ประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเป็นเคร่ืองตัดสิน ดังน้ันส่ิงท่ีเกิดขึ้นในขั้นน้ีคือ ความต้ังใจท่ีทําการช้ือสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง หรือเข้ามาใช้

บริการจากโรงแรมใดโรงแรมหน่ึง ความต้ังใจน้ีไม่จําเป็นต้องก่อให้เกิดการช้ือเสมอไป เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (post purchase behavior) หลังจากช้ือผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการแล้ว ผู้บริโภคจะ

เรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการน้ันตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้มากน้อยเพียงใด เกณฑ์ในการวัดความพอใจน้ัน

ผู้บริโภคจะใช้ความคาดหวังท่ีต้ังไว้ก่อน การช้ือผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการมาตรฐาน ถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริกานน้ันสามารถตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้มากกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวังผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจ แต่ถ้าน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวังผู้บริโภคจะรู้สึกไม่

พอใจ 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

หลังการใช้บริการ 

การรับรู้ความ

ต้องการ 
การค้นหาข้อมูล 

การประเมินค่า

ทางเลือก 

การตัดสินใจใช้

บริการ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน สปป. ลาวในปี 2558 

จํานวน 4,684,429 คน และเข้ามาเท่ียวในแขวงจําปาศักด์ิ จํานวน คน (รายงานสถิติการท่องเท่ียวของ สปป. ลาว ของกรมพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 2558 : 5)  ผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน ตามเกณฑ์ของ Krejcie & Morgan  (Krejcie & Morgan  1970 : 

607 - 610, อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี 2546 : 24 - 26)   โดยเก็บข้อมูลแบบสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) เพื่อให้ได้

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบจํานวน ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิลําเนา อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สปป.ลาว ซ่ึงมีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ด้านท่ีพักและการบริการ 

(product) ด้านราคา (price) ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจําหน่าย (place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) ด้าน

พนักงานให้บริการ (people) ด้านกระบวนการบริการ (process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) แบบสอบถามท่ีใช้

เป็นเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประเมินค่าของ Likert (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้เลือกระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉล่ียของ บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 100) ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีอิทธิพลมาก 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ

เลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ ใน 5 ด้านคือ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ

ตัดสินใจใช้บริการ ด้านการประเมินผลภายหลังการใช้บริการ แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประเมินค่าของ Likert 

(Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้เลือกระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉล่ีย

เช่นเดียวกันกับตอนท่ี 2 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 60 ข้อ ตรวจสอบค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน จากน้ันนําไป

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติคล้ายประชากรจริง 30 ชุด เพื่อทดสอบหาความเช่ือม่ัน ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .908 ช่ึงถือได้

ว่าเป็นเคร่ึองมือท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในการวิจัย เป็นไปตามเกณฑ์ของ Nunnally (Nunnally 1978 : 245 – 246, อ้างถึงใน 

ไพรัตน์ กาญจนเสน 2556 : 51 - 52) 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จํานวน 210 คน (ร้อยละ 52.5) รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 190 คน (ร้อยละ 47.5)  มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปเอเชีย จํานวน 

180 คน (ร้อยละ 45) รองลงมา ทวีปยุโรป จํานวน 103 คน (ร้อยละ 25.7) ทวีปอเมริกา จํานวน 84 คน (ร้อยละ 21.0) ทวีปอาฟริกา 

จํานวน 32  คน (ร้อยละ 8.0) อื่นๆ 1คน (ร้อยละ 0.3) ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 46-55 ปี จํานวน 117 คน (ร้อยละ 29.2)  รองลงมา

คือ 36-45 ปี จํานวน 92 คน (ร้อยละ 23.0) 25 -35 ปี จํานวน 89 คน (ร้อยละ 22.3) น้อยกว่า 25 ปี จํานวน 64 คน (ร้อยละ 16.0) 

และมากกว่า 55 ปี จํานวน 38 คน (ร้อยละ 9.5) ตามลําดับ มีการ ศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 242 คน (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือ 

สูงกกว่าปริญญาตรี จํานวน 91 คน (ร้อยละ 22.7) และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 67 คน (ร้อยละ 16.8) ตามลําดับ  มีอาชีพรับ

ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 115 คน (ร้อยละ 28.7) รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 88 คน (ร้อยละ 22.0)  พนักงาน

เอกชน จํานวน 63 คน (ร้อยละ 15.7)  ค้าขาย/ทําธุรกิจส่วนตัว จํานวน 61 คน (ร้อยละ 15.3) พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ จํานวน 

37 คน (ร้อยละ 9.3) และเกษตรกร จํานวน 36 คน (ร้อยละ 9.0)ตามลําดับ  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 22,501 – 30,000 บาท จํานวน 
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110 คน (ร้อยละ 27.5) รองลงมาคือ 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 88 คน (ร้อยละ 22.0) 15,001 – 22,500 บาท จํานวน 74 คน 

(ร้อยละ 18.5) น้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 55 คน (ร้อยละ 13.7) 45,000- 60,000 บาท จํานวน 42 คน (ร้อยละ 10.5)  และ

มากกว่า 60,000 บาท จํานวน 31 คน (ร้อยละ 7.8) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก

ในแขวงจําปาศักด์ิของนักท่องเท่ียวชาวตางชาติ 

 

ตัวแปร 
ระดับความสําคัญ 

X̅ S แปลความหมาย 
1. ด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักโรงแรมในแขวงจําปาศักด์ิ 

สปป ลาว (Y) 

3.66 .49 มาก 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 3.66 .50 มาก 

3. ด้านราคา (X2) 3.65 .60 มาก 

4. ด้านสถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) 3.63 .60 มาก 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 3.59 .63 มาก 

6. ด้านพนักงานให้บริการ (X5) 3.72 .66 มาก 

7. ด้านกระบวนการบริการ (X6) 3.60 .62 มาก 

8. ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7) 3.48 .62 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สปป ลาว ผู้ใช้บริการให้

ความสําคัญอยู่ในระดับมาก (Y= 3.66) ส่วนปัจจัยท่ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักใน

แขวงจําปาศักด์ิ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริการ (X̅= 3.72) ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅= 3.66) ด้านราคา (X̅= 3.65) ด้าน

สถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (X̅= 3.63) ด้านกระบวนการบริการ (X̅= 3.60) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X̅= 3.59) และด้าน

ลักษณะทางกายภาพ (X̅= 3.48) ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 7 ปัจจัยได้แก่ได้แก่ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สปป.ลาว เน่ืองจากเป็นการใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ จึงจําเป็นท่ีจะต้อง

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระซ่ึงได้แก่ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดท้ัง 7 ตัวพบว่าแต่ละตัวแปรอิสระมีค่าความสัมพันธ์ ต้ังแต่ .42 ถึง .68 ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์

ด้วยกันจะต้องมีค่าไม่สูงเกินไป (ทองใบ สุดชารี 2551 : 364) คือ ไม่เกิน .80 เพื่อป้องกันปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปร

อิสระท่ีนํามาใช้พยากรณ์เป็นตัวแปรท่ีดี สามารถนําไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเม่ือให้ตัวแปรอิสระ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี หรือ ช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นตัวพยากรณ์ และ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สปป ลาว เป็นตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Enter (n=400) 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคูุณ 

 

ตัวพยากรณ ์ VIF B Beta T p-value 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 1.97 .17 .18 3.75** .00 

2. ด้านราคา (X2) 2.01 .03 .04 .86 .39 

3. ด้านสถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) 1.96 .06 .07 1.60 .11 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 2.32 .02 .03 .70 .48 

5. ด้านพนักงานให้บริการ (X5) 2.57 .12 .16 3.07** .00 

6. ด้านกระบวนการบริการ (X6) 2.29 .11 .14 2.78** .00 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7) 2.25 .21 .26 5.22** .00 

Constant = .94    R = .73           R2 = .54 

R2
adj = .53           F = 65.61**      Sig F = .00 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ (β=.26) ด้านผลิตภัณฑ์  (β=.18)  ด้านพนักงานให้บริการ  

(β=.16) และ ด้านกระบวนการบริการ (β=.14)  มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการ

ท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ สปป.ลาวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 และ สามารถร่วมกันพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพัก ได้ร้อยละ 53 (R2
adj = .53)   

โดยในด้านลักษณะทางกายภาพ โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคัญกับเร่ืองความสะอาดเรียบร้อย และระบบรักษา

ความปลอดภัยของห้องพัก ท่ีพัก บรรยากาศในห้องพัก/ท่ีพัก บรรยากาศรอบบริเวณสถานท่ีพักแรม เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่จะพํานักอยู่เป็นเวลานานจึงต้องการความปลอดภัย และบรรยากาศของท่ีพักท่ีมีธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอนงค์ ทองแท้ (2552 : 320 - 322) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรมของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในเขตป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ท่ีพบว่าปัจจัยด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพมีผลในการเลือกเข้าพัก

โรงแรมของนักท่องเท่ียว และพิชิต กองสาสน (2552 : 174 - 176) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชา

ต่างชาติในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราฎร์ธานี ท่ีพบว่าด้านหลักฐานท่ีเป็นตัววัตถุได้แก่ ความโดดเด่นและสะอาดของห้องพักแรมและ

บริเวณท่ีพักแรม ความกลมกลืนและเหมาะสมของบรรยากาศภายในอาคารท่ีพัก 

ในด้านปัจจัยด้านท่ีพักและการบริการ นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับช่ือเสียงของท่ีพัก การมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ 

ความสะอาดของห้องพัก/ท่ีพัก สภาพของห้องพักหรือท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องพักหรือท่ีพัก เน่ืองจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่นจึงให้ความสําคัญกับช่ือเสียง และการให้บริการของท่ีพักเป็นลําดับแรก โดยสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ อรุณี ล้อมเศรษฐี (2554 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และอรอนงค์ ทองแท้ (2552 : 320 - 322) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรม

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในเขตป่าตอง อําเภอกะทู้ และพิชิต กองสาสน (2552 : 174 - 176) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาต่างชาติในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีธานีที่พบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์

ได้ให้ความสําคัญกับ ห้องนํ้าสะดวกต่อการใช้งาน ท่ีพักแรมมีความปลอดภัย ปราศจากอันตรายและความเส่ียงต่อชีวิดและทรัพย์ 

ในด้านพนักงานให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการให้บริการด้วย

ความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีความสามารถในการส่ือสารได้หลายภาษา เน่ืองจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการมาจากหลายๆประเทศ การส่ือสารกับพนักงานผู้ให้บริการจึงจําเป็นต้องใช้หลายภาษา ซ่ึงสอดคล้องกับ อร

อนงค์ ทองแท้ (2552 : 320 - 322) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในเขตป่า

ตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ท่ีพบว่าปัจจัยด้านพนักงานโรงแรมได้แก่ พนักงานมีบุคลิกดี แต่งตัวดีและสะอาด มีความรู้ และมีทักษะ

ในงาน มีทักษะในการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ พิชิต กองสาสน (2552 : 174 - 176) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาต่างชาติในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีที่พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า

มากท่ีสุด ได้แก่พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม พนักงานให้คําแนะนําหรือตอบข้อชักถามได้อย่างดี 

ในด้านปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ในแขวงจําปาศักด์ิ อย่างมีนัยสําคัญโดยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคัญกับการให้บริการท่ีรวดเร็ว ท้ังการสํารองห้องพัก การ

จัดหาห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก และออกจากท่ีพัก รองลงมาคือ มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ การให้บริการท่ีถูกต้อง

ตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากทําให้เหน็ดเหน่ือยจากการ

เดินทางจึงต้องการกระบวนการให้บริการท่ีรวดเร็วและชัดเจน ตลอดจนมีข้อมูลท่ีครบถ้วน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย พิชิต กองสาสน 
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(2552 : 174 - 176) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาต่างชาติในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัด

สุราษฏร์ธานีธานี 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ

เลือกใช้บริการท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการโรงแรมท่ีพักในแขวงจําปาศักด์ิในการ

ดําเนินกิจการ ดังน้ี 

1. นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านสถานท่ีพัก โดยเลือกจากช่ือเสียงของท่ีพักหรือโรงแรมเป็น

อันดับแรก ผู้ประกอบการจึงควรหาจุดขายของโรงแรมหรือท่ีพัก รักษาความสะอาด มีบริ การส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนให้บริการ

อย่างดีเยี่ยมให้เป็นท่ีประทับใจ จนนักท่องเท่ียวกลับไปบอกต่อ  

2. ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในแขวงจําปา

ศักด์ิอย่างมีนัยสําคัญ ในประเด็นน้ีผู้ประกอบการจึงควรเน้นรูปแบบการให้บริการท่ีประทับใจ ด้วยการให้บริการด้วยใจ  เป็นมิตร 

รวดเร็ว ตลอดจนการให้การอบรมแก่พนักงานให้มีความสามารถในการส่ือสารได้หลายภาษา 

3. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญ โดยผู้ประกอบการต้องมีกระบวนการท่ี

ชัดเจน  ท้ังการสํารองห้องพัก การจัดหาห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก และออกจากท่ีพัก รองลงมาคือ มีบริการให้ข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียว

ต้องการ การให้บริการท่ีถูกต้องตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียว 

4. และปัจจัยสุดท้ายท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสําคัญคือลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด

เรียบร้อย และระบบรักษาความปลอดภัยของห้องพัก บรรยากาศในห้องและบริเวณท่ีพักต้องเอื้อต่อการพักแรมของนักท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยี

ดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  2) เพ่ือพัฒนาระบบ
แนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ท่ีสนใจโครงการพระราชดําริจํานวน 30 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินถามความพึงพอใจ (2) ระบบแนะนํา
เส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัด โปรแกรม Google map API และ ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ฐานข้อมูล 
MySQL โดยนําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความพอใจ หาค่าเฉลี่ย (!̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 แสดงว่าผู้ใช้งาน
โปรแกรมมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาในระดับมาก สามารถนําไปใช้ได้ 
คําสําคัญ:  โครงการพระราชดาํร,ิ กูเก้ิลแมพ เอพีไอ, ฐานข้อมูล, ภาษาคอมพิวเตอร์ พีเอสพี, มายเอสคิวแอว, แนะนํา

เส้นทาง  
 

ABSTRACT 
The objective of this study were 1) To collect information analyze the systems A study of 

His Majesty the King's Project in Ubon Ratchathani Province. 2) To develop A study of His Majesty 
the King's Project in Ubon Ratchathani Province. (1) The assessment questions, satisfaction (2) This 
development research employed, using HTML, PHP, MySQL, Google map API.  The evaluation of 
performance and satisfaction was evaluated by 30  . The scores from the test program. The mean 
(#$) values, standard deviation (SD). The result from questionnaires found users mean equaled 3.97 
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with standard deviation at 0.67. The result shows that users satisfy with the system and the system 
is usable and useful. 
Keywords: King's Project, Google Map API, database, PHP language, MySQL, Itinerary 
 
บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบันอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์นําทางผ่านดาวเทียม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ใช้ชีวิตประจําวันเพื่อสนองตอบความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีส่ือสารความเร็วสูงให้นักพัฒนาโปรแกรมได้คิดค้น
โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้บริการและ
ตอบสนองความต้องการใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีมีความหลากหลายยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันการใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
น้ันได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย อีกท้ังมีแรงขับเคล่ือนหลักมาจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีฟังก์ชันการทํางานท่ี
หลากหลายซ่ึงอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับผู้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น (หฤทัย อาษากิจ, 2558) สภาพการณ์
การเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนเพื่อก้าวทันกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระแสแห่งโลกในยุคดิจิตัล 
(Digital Age) น้ันส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและการปรับกระบวนทัศน์ในการทํางาน (Paradigm Shift) ท่ีมีความหลากหลายให้สอด
รับและก้าวทันความเปล่ียนแปลงกับโลกยุคใหม่ซ่ึงเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วดังน้ันแนวความคิดรูปแบบและวิธีการท่ีใช้กันในแบบเดิมน้ัน
อาจมีการวิเคราะห์ทบทวนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและทางการศึกษาพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายสําคัญ (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 

ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 
ได้เสด็จพระราชดําเนินการเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชดําริให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซ่ึงทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญคือ 
“ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก”ของประชาชนท้ังส้ิน การแบ่งประเภทโครงการสํานักงาน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ออกเป็น 8 ประเภท ดังน้ี 1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3) โครงการ
พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/
ส่ือสาร 7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยแบ่งเป็น
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีมีโครงการในพระราชดําริด้านต่าง ๆ เช่นแหล่งนํ้า ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสวัสดิการทางสังคม/ด้านการศึกษา ซ่ึงกระจายตามอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
เช่น อําเภอโขงเจียม โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาก อําเภอเขื่องในมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพ
อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านยางน้อยเป็นต้น หากผู้ที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมหรือไปท่องเท่ียวเพื่อซ้ือสินค้าหรือติดต่อต้อง
ค้นหาในเว็บท่ัวไปซ่ึงยังไม่มีการเก็บเป็นแผนท่ีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ สถานท่ีต้ัง และเส้นทางการเดินทาง 

ดังน้ัน วิจัยน้ีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อ
แนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจให้สามารถค้นหาข้อมูลโครงการในอันเกิดจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า ด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อ
แนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   

2. เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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1) การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจและรวบรวมข้อมูลในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อนําข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในขั้นตอน

ต่อไป ในการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจะมีกระบวนการดังต่อไปน้ี  เร่ิมต้นจากการเก็บข้อมูล รายละเอียดของโครงการฯ จํานวน 10 
แห่ง ดังตารางด้านล่างน้ี 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ลําดับ โครงการ พระราชดาํริของ หมายเหต ุ

1 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านยางน้อย อําเภอเขืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ หมู่บ้านนักรบไทย                         
อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

3 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นปากลา อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

4 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเวินบึก อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

5 โครงการอ่างเก็บนํ้าหว้ยพลาญเสืออันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจังหวัดอุบลราชธานี  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

6 โครงการตามพระราชดําริ ป่าดงนาทาม                          
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาอาชีพและแหล่งนํ้า 

7 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น อ.โพธิ์ไทร  
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พัฒนาอาชีพ 

8 โครงการอ่างเก็บนํ้าหว้ยจันลา-ระบบส่งนํ้าห้วยจันลา                
อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอบุลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

9 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงนา                         
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

10 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ อําเภอบุณฑริก บา้นสมพรรัตน์ 
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอบุลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 
2) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน 
วิเคราะห์ระบบงาน เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานท่ีผู้ใช้ต้องการ พิจารณาขอบเขตของข้อมูลท่ีที่ต้องการของระบบโดยจะมีการ

ใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ในการออกแบบและอธิบายการทํางานโดยรวมของระบบท่ีนําเข้าข้อมูล 
3) พัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์ 
โดยจัดทําในรูปแบบของ Web Application on Mobile เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการ

ออกแบบโครงสร้างเว็บแอพพลิเคชันออนโมบาย ในการค้นหาข้อมูลโครงการฯ จะนําเอา Google Map API มาช่วยในการเพิ่มตําแหน่ง
ท่ีต้ังโครงการ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนาโปรแกรม jqueryMobile  และเก็บข้อมูลโครงการ ท่ีต้ัง (พิกัด) รายละเอียด
โครงการ สถานท่ี ระบบพิกัดตําแหน่งโครงการ และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ พีเอชพี (PHP) PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor คือ ภาษาคอมพวิเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเวบ็ไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี น้ันง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลัก
ของภาษาน้ี คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์ (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์, 2556) 
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 ฐานข้อมูล MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
รองรับคําส่ัง SQL เป็นเคร่ืองมือสําหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอื่นอยา่งบูรณาการ เพือ่ให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556) 

4) การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
ออกแบบส่วนของหน้าหลัก ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนํา

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 2 ส่วนของการค้นหาโครงการผ่านหน้าคอมพวิเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี  
 

5) การทดสอบโปรแกรม 
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing โดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจและรวบรวมเข้ามาทดสอบในระบบจากน้ัน

ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบ และนําระบบน้ีไปให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบ เพื่อทดสอบหาฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ และประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ 

กระบวนการทดสอบน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรมท่ีจัดทําขึ้น ให้มีความสามารถใน
การทํางานได้ตามท่ีได้ต้ังขอบเขตการทํางานไว้ และโปรแกรมท่ีจัดทําขึ้นน้ันควรมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและควรจะมีใน
ระบบ รวมถึงการออกรายงานของระบบท่ีจัดทําขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยระบบน้ีว่ามีประสิทธิภาพตามขีด
ความสามารถท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ 
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ผลการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีสนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เคร่ืองมือ

ทางการวิจัยคือแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด โดยเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มท่ี
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้วิจัยว่าต้องการสุ่มใครบ้างแล้วกําหนดลงไปได้เลย การสุ่มแบบเจาะจงผู้วิจัยมีความสนใจท่ีต้องการเก็บข้อมูลจากคน
กลุ่มน้ีเท่าน้ัน (ธานินทร์ ศิลปารุ, 2552) การสรุปผลการวิจัยแบ่งเน้ือหาเป็น  2 ส่วน คือ (1) สอบถามผู้เช่ียวชาญประเมิน (2) ผู้ใช้งาน
ระบบ 

 
ตารางที่ 2 ระดับเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินระบบ  
 

คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด 

 
ที่มา : ธานินทร์, 2552 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญท่ีทําการประเมินแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 2 ด้าน 1. ด้านประสิทธิภาพในการ

ทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) และ 2. ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability Test)   ได้
ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่านดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test)  

 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(#$) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความถูกต้องการจัดเก็บขอ้มูล 4.33 0.58 มาก 
2. ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
3. ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
4. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.00 1.00 มาก 
5. ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.33 0.58 มาก 

 รวม 4.13 0.43 มาก 

 
สรุปผลได้รายละเอียด  พบว่า ผลรวมของค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.13 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า  ความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี   ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูล และ ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล มีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 4.33 อันดับท่ีสอง ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.00 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4 ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability Test)  
 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(#$) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4.10 0.00 มาก 
2. ความสวยงามของหน้าระบบ 3.68 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมแสดงผลบนหน้าจอ 3.67 0.58 มาก 
4. การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5. การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

 รวม 3.87 0.23 มาก 

 
สรุปผลได้รายละเอียด  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบผลรวมท้ังหมดท่ีค่าเฉล่ีย 3.87 พบว่า  ความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.10 อันดับท่ีสอง การใช้
รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบมีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 3.68  ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามของผู้ใช้งานท่ัวไปหรือผู้ใช้งานระบบ  ได้ให้ผู้ใช้งานจํานวน 30 คน ในการใช้งานระบบ 
 

ตารางที่ 5 ประเมินระบบท่ีพัฒนาส่วนของการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน (Usability Test) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(#$) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 3.97 0.67 มาก 
2. ความสวยงามของหน้าระบบ 3.87 0.51 มาก 
3. ความเหมาะสมแสดงผลบนหน้าจอ 3.83 0.59 มาก 
4. การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม 3.87 0.63 มาก 
5. การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม 3.88 0.63 มาก 

 รวม 3.97 0.67 มาก 

 
 สรุปผลได้ดังน้ี ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบพบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถ

เรียงลําดับได้ดังน้ี   ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.97 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.88 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบ และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.87  ตามลําดับ 
 
สรุป 

สรุปผลการศึกษาเร่ือง ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี  

ผู้เช่ียวชาญประเมิน (1) ด้านประสิทธิภาพในการทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) ผลรวมของค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.13 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี   
ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูล และ ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.33 อันดับท่ีสอง ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล และ การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 ตามลําดับ (2) ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability 
Test) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบผลรวมท้ังหมดท่ีค่าเฉล่ีย 3.87 พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึง
สามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.10 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และ 
การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.00 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.68  ตามลําดับ 
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 ผู้ใช้งานระบบ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบพบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับได้ดังน้ี   ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.97 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.88 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบ และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.87  ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

  อภิปรายผล การศึกษาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี จุดประสงค์ ของการทําวิจัยคือ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนํา
เส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  2) เพื่อพัฒนาระบบ
แนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนการค้นหาข้อมูล จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ท่ีสนใจโครงการพระราชดําริจํานวน 30 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินถามความพึงพอใจ (2) โปรแกรม Google map API 
และ ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL โดยนําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดของโปรแกรม มาหาค่าเฉล่ีย (!̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 พบว่าผู้ใช้งานโปรแกรมมีความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนํา 
เส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและ การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา (หฤทัย อาษากิจ, 2558) ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจต่อระบบของผู้ใช้โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทําท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทําท้ังประเทศไทยจะได้เป็นแหล่งรวบรวมโครงการพระราชดําริ ท้ังหมด 
2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดทําเป็นส่ือมัลติมีเดียเสมือนจริง เพื่อท่ีจะเผยแพร่ โครงการพระราชดําริเสมือนจริง 
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองโครงการท่ีสําเร็จแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน หรือ ผู้สนใจได้ทราบถึงโครงการอื่นๆ 

เพิ่มเติม 
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ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556). จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ซิมพิลฟาย จํากัด. 
ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. (2556). คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP & AJAX+JQuery. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด. 
สุรศักด์ิ ปาเฮ. (2556). การพัฒนาครูทั้งระบบตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) วันท่ี 28-29 

ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่. แพร่: สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.   
หฤทัย อาษากิจ. (2558). การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อแนะนํา เส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการ

ประเมินผล. การฝึกสหกจิศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วารสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ. 11(2), (กรกฎาคม – ธันวาคม). 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

152 

การเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ Non - Big 4 กับคุณภาพกําไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ  

 

จารี ภาสะดา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
1
 

จินตนา เพ็งพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
2
 

สุนิสา เปาะมะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
3
 

อริศรา ทิพย์ยอและ๊, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
4
 

ฉัตรรัชฏา แก้วมงคล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
5
 

กาญจนา สวาภักดิ,์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
6
 

ธนวรรณ ศุขวัฒนา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตจัิงหวัดสกลนคร
7
 

ธีรพัฒน์ บุนนาคสีชัย, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
8
 

ปิยาภิศักดิต์ิโก เจียรสุคนธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
9
 

กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
10

 

กันยารัตน์ ดาษจันทึก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
11

 

พิชชานันท์ ภาโสภะ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
12

 

Email: Rsu_18@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ  
 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และ 

สํานักงานสอบบัญชี Non big 4 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จํานวน 100 บริษัท สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t – test Independent ซ่ึง สํานัก

งานสอบบัญชี Big 4 และ สํานักงานสอบบัญชี Non big 4  ได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อการวัด

คุณภาพกําไร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการสอบบัญชีท่ีวัดการบริหารกําไรโดยใช้รายการเกณฑ์คงค้าง 

(Discretionary Accrual : DA) ระหว่างสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ Big 4 และสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 

Non – Big 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  

คําสําคัญ: คุณภาพกําไร คุณภาพการสอบบัญชี Big 4  Non Big 4 
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ABSTRACT  
The objective of  this research to compaltive audit firm qulity between Big 4 and Non - big 

4 of firms listed in the Stock Exchange of Thailand and MAI 100 company. Statistics used for data 

analysis were t – test Independent. Big 4 and Non - big 4 was regarded as independent variable 

that have effect on earning quality. The results revealed the following findings : The results of T-

test show no statistically significant differnces in discretionary accrual (DA) between the companies 

audited by Big 4 and Non – Big 4.  

Keywords: Earning Quality Audit Quality Big 4 Non – Big 4  

 

บทนํา   
จากอดีตท่ีผ่านมาข้อมูลทางการบัญชีนับเป็นฐานข้อมูลท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวงจรการขับเคล่ือนของประเทศ เช่น 

ระบบการเมือง ระบบการขนส่ง ระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากจะเป็นข้อมูลท่ีสําคัญแล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหน่ึงท่ี

สําคัญต่อการพยากรณ์สุขภาพด้านการเงินของกิจการว่ากิจการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อสร้างความม่ังค่ังและสภาพคล่อง

ของกิจการ ซ่ึงความม่ังค่ังของกิจการก็สามารถวัดออกมาเป็นได้หลากหลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองความม่ังค่ังใน

มุมมองของการเพิ่มขึ้นของกําไร เน่ืองจาก นักลงทุนต่างมีความคิดเห็นว่า หากกิจการมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในการ

ดําเนินงานของกิจการได้มากเพียงใด ย่อมส่งผลทําให้กิจการมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ

เป็นการรักษาสภาพคล่องของกิจการได้เพียงน้ัน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารในองค์กรต่างนํา กลยุทธ์ หรือแผนงานต่างๆ ท่ีจะเข้ามาช่วยในการ

สนับสนุนผลการดําเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ น้ันก็คือ “ผลกําไรสูงสุด” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและระบบ

การตัดสินใจการลงทุนของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Graham, Harvey และ Rajagopal (2005) สํารวจความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงในฝ่ายการเงินในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้บริหารมองกําไร โดยเฉพาะกําไรต่อหุ้นเป็นปัจจัยผู้บริหารเองคาดหวัง

ผลลัพธ์จากการบรรลุเป้าหมายตัวเลขกําไร เป้าหมายแรกคือการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตลาดทุน รองลงมาคือการรักษาหรือเพิ่ม

ระดับราคาหุ้นของบริษัท เน่ืองจากตลาดมีมุมมองท่ีไม่พึงประสงค์ต่อการท่ีบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวเลขกําไรได้ โดยช้ีว่าการ

ไม่บรรลุเป้าหมายตัวเลขกําไรยังผลต่อความไม่เช่ือถือของตลาดท่ีมีต่อตัวเลขกําไรท่ีรายงานและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

บริษัทในหลายๆแง่มุม (สุทธิณี เทพปริยะพล, 2554, น. 1) ด้วยเหตุผลน้ีจึงทําให้นักลงทุนต่างมุ่งคาดหวังของตัวเลขกําไรของบริษัทเพื่อ

นํามาใช้ในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจกิจในอนาคตต่อการลงทุน จึงทําให้ผู้บริหารต่างตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนในการอาศัย

ผลการดําเนินเนินงานท่ีมุ่งเน้นไปการรายงานตัวเลขของผลกําไร ซ่ึงผลกําไรท่ีปรากฏในงบการเงินมาจาก 2 องค์ประกอบ คือ 1. กําไร

ส่วนท่ีเกิดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash flow from Operating Activities) และ 2. กําไรส่วนท่ีเกิดจากรายการคงค้าง 

(Accruals)  

ถึงแม้ว่า “กําไร” จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความม่ังค่ังต่อองค์กรและผู้บริหาร แต่ผู้บริหารจะต้อง

คํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินเป็นส่ิงสําคัญคือเพื่อให้สารสนเทศหรือข้อมูลท่ีมีประโยชน์แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในการ

ตัดสินเชิงเศรษฐกิจในอนาคต (Bushman and Smith, 2001) ซ่ึงข้อมูลท่ีรายงานออกไปน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

โปร่งใส่ ปราศจากข้อซ้อนเน้นต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบทําให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกรายงานต่อนักลงทุนมีการบิดเบียนอย่างมี

นัยสําคัญต่อระบบการตัดสินใจของนักลงทุน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงจําเป็นจ้องมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน (Brown, 

Beekes, and Verhoeven, 2011) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารอาจเข้าแทรกแซงกระบวนการจัดทํารายงานรายงานทางการเงินซ่ึงต้อง

นําเสนอต่อบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใช้้คือการบริหารกําไร (Earnings Management) อย่างไรก็ตาม 

กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินน้ัน ผู้บริหารอาจเข้าแทรกแซงเพื่อคาดหวังถึงผลประโยชน์ส่วนตัว Dechow and Skinner 

(2000) กล่าวว่า “ในสถานการณ์ที่กําไรหรือผลการดําเนินงานจริงของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจทําให้ผู้บริหารเกิดแรงจูงใจใน

การตกแต่งกําไรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายกําไรต่างๆ ได้โดยในการตกแต่งกําไรน้ันผู้บริหารสามารถทําได้ท้ังการใช้ดุลพินิจในการ

เลือกใช้นโยบายบัญชี (Accruals manipulation) และการใช้ดุลพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ (Real activities manipulation) 

โดยการตกแต่งกําไรผ่านการเลือกใช้นโยบายน้ันจะไม่ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท เช่น การประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ประมาณการหน้ีสิน การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากของสินทรัพย์ การเลือกนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคา เป็นต้น แต่สําหรับ

การตกแต่งรายการผ่านการสร้างรายการทางธุรกิจ จะกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทโดยตรง เช่น การขายสินทรัพย์เพื่อรับรู้กําไร

จากการขาย การให้ส่วนลดท่ีมากกว่าปกติหรือขยายระยะเวลาให้สินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขาย การผลิตสินค้าเกิดความจําเป็นเพื่อลดต้นทุน 

เป็นต้น จากการศึกษาของ Graham et al. (2005) พบว่า ในความคิดเห็นของ CFO ให้ความสําคัญอย่างมากต่อรายงานกําไรให้เป็นไป

ตามเป้าหมายและ CFO ยินดีท่ีจะตกแต่งกําไรผ่านการใช้ดุลพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจแม้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของกิจการท่ีติดลบ (เมลดา บุรพกุศลศรี, 2553, น. 15) ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็น
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ศูนย์กลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นผู้ให้บริการระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงแบ่งบริษัทท่ีจดทะเบียน 2 ประเภท 

คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดเอ็ม เอ ไอ  (Market for Alternative Investment : MAI) ตลาดเอ็ม เอ ไอ มี

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังตลาดเพื่อใช้เป็นช่องทางให้กับธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโต ได้มีโอกาสในการก้าวเข้ามาสู่การระดมเงินทุน

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจ ตลาดเอ็ม เอ ไอ  (Market for Alternative 

Investment : MAI) เข้ามาร่วมในการระดุมเงินทุนเพื่อขยายศักยภาพเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่ก็ยังมีข้อจํากัด

บางประการท่ีอาจเป็นผลอุปสวรรค์ต่อธุรกิจ ตลาดเอ็ม เอ ไอ  (Market for Alternative Investment : MAI)  เช่น ขนาดของกิจการ 

ผลประกอบการ ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เป็นต้น  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงทําให้เกิดการศึกษางานวิจัยท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างกันระหว่าง คุณภาพของกําไร และ 

คุณภาพการสอบบัญชี เน่ืองจาก กลไกลของการสอบบัญชีเป็นกลไกท่ีสําคัญหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมีความม่ันใจในข้อมูลทาง

การเงินท่ีวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการสอบบัญชีเป็นกระบวนการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นใน

รายงานการสอบบัญชีได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการมีการจัดทํางบการเงินในส่วนสาระสําคัญเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป ซ่ึงการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีน้ันมีผลกระทบต่อสาธารณะชนในการนํารายงานของผู้สอบบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต จึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสํานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จัก

ของนักลงทุนย่อมทําให้นักลงทุนมีความเช่ือม่ันในระดับหน่ึงต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของกิจการน้ันๆ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยท่ี

ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับขนาดสํานักงานสอบบัญชีจะแบ่งสํานักงานสอบบัญชีออกเป็น 2 ประเภทโดยใช้ขนาดของ

สํานักงานสอบบัญชีเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสํานักงานสอบบัญชี คือ Big 4 และ Non - Big 4 Choi et al (2010),  Lawrence et al 

(2011), กฤตยา จิรวาณิชไพศาล (2554), อรกานต์ ผดุงสัจจกุล (2554), และกนกอร แก้วประภา และคณะ (2556) อ้างอิงใน พลอย

ไพลิน      ตันติสกล (2559) งานวิจัยดังกล่าว พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานขนาดใหญ่จะดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาด

เล็ก เช่น Deangelo (1981) และ Lennox (1999) ได้นําทฤษฏีความมีช่ือเสียงเป็นการอธิบายความสะท้อนถึงคุณภาพการสอบบัญชี

ของสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดใหญ่ดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก เน่ืองจาก สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะคํานึงถึงช่ือเสียง

และภาพลักษณ์ของสํานักงานเป็นส่ิงสําคัญ อักท้ัง กฤตยา จิรวาณิชไพศาล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 

ระหว่างประเทศต่างๆ สืบเน่ืองจากท่ีผ่านมาน้ัน มีความเช่ือในกลุ่มผู้ใช้งบการเงินว่า Big 4 หรือกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชีข้ามชาติขนาด

ใหญ่ท่ีสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ PWC, DTT, EY และ KPMG น้ันมีคุณภาพการสอบบัญชีท่ีดีว่าบริษัทสอบบัญชีท่ัวไป สาเหตุสําคัญท่ี

งานวิจัยส่วนใหญ่พบคือ ช่ือเสียงของ Big 4 ท่ีมากกว่าทําให้บริษัทมีแนวโน้มจะแสดงความเห็นท่ีประนีประนอมน้อยกว่าบริษัทผู้สอบ

บัญชีทั่วไปเน่ืองจากมีความกังวลในด้านแรงกดดันท่ีจะถูกฟ้องร้องน้อยกว่าความกังวลในเร่ืองช่ือเสียงท่ีจะเสียหาย อีกท้ังยังเช่ือว่า Big 4 

น้ันมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน จุดประสงค์ของงานวิจัยช้ินน้ีจึงมีเพื่อพิสูจน์ว่าคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 จากท่ัวโลก แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มตามพื้นท่ีต้ังเป็นตัวแทนในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชี เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Choi et al. (2010) กล่าว

ว่ายืนยันของคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดแตกต่างกันว่าสํานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่มีคุณภาพการสอบ

บัญชีท่ีดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดเล็ก โดยการศึกษาวิจัยการวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และ

สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กด้วยรายการเกณฑ์คงค้างท่ีผิดปกติ (Abnormal Accruals) พบว่า ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชี นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอีกมากมายท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของสํานัก

งานสอบบัญชี เช่น Becker et al. (1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับการจัดการกําไร โดยอยู่บนสมมติฐาน

ท่ีว่าคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 6 ดีกว่า Non – Big 6 โดยตัวแทนท่ีใช้วัดคือ Discretionary Accrual (DA) ตามแนวคิดของ Jones 

(1991) แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการศึกษางานวิจัยท่ี พบว่า คุณภาพของการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็น Big 4 และ 

Non - Big 4 มีความไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น สํานัก

งานสอบบัญชีจะต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน Jeong and Rho (2004), Lawrence et al. 

(2011)  อรกานต์ ผดุงสัจจกุล (2554),  กนกอร แก้วประภา และคณะ (2556) พลอยไพลิน ตันติสกล (2559) ศึกษาการวัดคุณภาพการ

สอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีท่ีวัดการจัดการกําไรโดยวิธี DA ของ Big 4 และ Non – Big 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญ แต่เม่ือพิจารณาผลการวิจัยจากสมการถดถอยพหุเชิงเส้น พบว่า ค่า Discretionary Accrual  (DA)   มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับขนาดสํานักงานบัญชีนั้นแสดงว่าคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 และ Non - Big 4 แตกต่างกัน แต่ยังมีบางงานวิจัยก็ไม่พบความ

แตกต่างระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างกลุ่ม Big 4 ในการลดระดับการจัดการกําไร Rho (2004),  Saleh and Ismail (2008)  

Memis and Cetenak, (2012) Yasar, (2013) โดยใช้ตัวแบบจําลองของ Jones (1991) ทดสอบรายการพึงรับพึงจ่ายตามดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนของระดับการจัดการกําไรและใช้ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี เป็นตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชี 

ดังน้ัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์จะแสดงให้เห็นได้ว่าคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non - Big 

4 ยังมีทิศทางท่ีแตกต่างกัน โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงต้ังคําถามในงานวิจัยไว้ว่า ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีที่แตกต่างกันมี

คุณภาพการสอบบัญชีท่ีแตกต่างกันหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสํานักงานสอบบัญชีท้ัง Big 4 และ Non - Big 4 
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ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชีโดยวัดจากคุณภาพกําไร (Earnings of Quality) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีใช้ตอบสนองต่อนักลงทุนในการ

พิจารณาเลือกคุณภาพของสํานักงานบัญชีในการตัดสินใจลงทุน 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
 

   คุณภาพกําไรและคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ คุณภาพกําไร นักวิชาการได้ให้ความหมายและขอบเขตของการวัดคุณภาพกําไรท่ี

แตกต่างกันออกไป โดย ดังน้ี 1. Davidson, Stickney, and Weil 1987 (as cited in schipper, 1989) แสดงความเห็นว่าการบริหาร

กําไร คือ กระบวนการกระทําต่าง ๆอย่างมีเจตนาภายใต้ขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปเพื่อให้ระดับของกําไรท่ีรายงานเป็นไป

ตามท่ีต้องการ 2. Schipper (1989) ระบุว่าการบริหารกําไรคือการเข้าแทรกแซงกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีต้องนําเสนอ

ต่อบุคคลภายนอกอย่างต้ังใจเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสําคัญ 3. Healy and Wahlen (1999) อภิปรายว่าการบริหารกําไร

เกิดขึ้นเม่ือผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการรายงานทางการเงินและการจัดโครงสร้างรายการเพื่อเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงินและให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจผิดในผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจของกิจการหรือให้เกิดอิทธิพลต่อผลตามสัญญาใด ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับตัวเลขทาง

บัญชีท่ีรายงาน (นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร แลคณะ, 2555 น. 20 – 40) นอกจากน้ี Akers, Giacomino, and Bellovary (2007) ได้นิยาม

คุณภาพกําไรว่า หมายถึงความสามารถของตัวเลขกําไรในรายงานทางการเงิน ในการสะท้อนกําไรท่ีแท้จริงของบริษัทซ่ึงสามารถนําไป

พยากรณ์กําไรในอนาคตของบริษัทได้ ในขณะท่ี Dechow, Ge and Schrand (2010) ระบุว่า กําไรท่ีมีคุณภาพ หมายถึง ตัวเลขกําไรท่ี

สามารถแสดงข้อมูลท่ีแท้จริงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผู้ใช้งบการเงิน 

(นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร แลคณะ, 2555, น. 24) McKee (2005) ระบุว่า การจัดการกําไร หมายถึงการจัดการและการรายงานตัวเลขใน

รายงานทางการเงินอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีต้องการ ในขณะท่ี Akers et al. (2007) ระบุว่า การจัดการ

กําไร คือ ความพยายามของผู้บริหารในการจัดการตัวเลขกําไรในรายงานทางการเงินโดยการเลือกใช้นโยบาย หรือวิธีการทางการบัญชี 

การรับรู้รายการทางการเงินท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียวในวันเร่ิมต้นโครงการ (one - time non - recurring) และรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นซํ้า

ในระหว่างการดําเนินงาน การเล่ือน หรือเร่งค่าใช้จ่าย หรือ รายได้ หรือวิธีการใดๆ ท่ีส่งผลต่อกําไรระยะส้ันของบริษัท นอกจากน้ียังมี

งานวิจัยและนักวิชาการอีกหลายท่านยังได้นิยามของความหมายการจัดการกําไร เช่น Healy and Wahlen (1999) อธิบายว่า การัด

การกําไร (Earnings Management) คือ การตัดสินใจในการรายงานทางการเงินและการจัดโครงสร้างของรายการต่างๆ ท่ีแสดงในงบ

การเงิน ซ่ึงจะทําให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจคลาดเคล่ือนในเร่ืองของผลการดําเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เกิดตัวเลขทางการเงินท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่นเดียวกันกับ Mulford and Comiskey (2002) อธิบายว่า การจัดการกําไร 

(Earnings Management) คือ การตกแต่งผลการดําเนินงานด้วยความจงใจท่ีจะให้ผลการดําเนินงานแสดงเป็นไปตามท่ีต้องการ เช่น 

การทําให้กําไรงวดปัจจุบันเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีเป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายบริหาร การกําหนดช่วงเวลาท่ีจะ

ตัดสินใจกับการบริหารงาน พฤติกรรมการล้างบาง หรือท่ีเรียก Big Bath ดังน้ัน จะแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารกําไรเกิดขึ้นจากการ

บริหารงานของผู้บริหารในการมุ่งสู่ผลกําไรท่ีเกิดขึ้น จึงต้องมีการเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพการสอบบัญชีท่ีดีเพื่อใช้

ในการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึง คุณภาพการสอบบัญชีส่วนใหญ่มักวัดจาก คุณภาพกําไร ซ่ึงพลอยไพลิน ตันติสกล ได้กล่าวว่า โดย

ส่วนใหญ่คุณภาพของกําไรจะใช้วิธีการวัดจากค่ารายการเกณฑ์คงค้างท่ีอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร Discretionary Accrual  (DA)  ซ่ึง

รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารท่ีจะทําการบริหารกําไรท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปตามความต้องการและบรรลุ

วัตถุประสงค์ จากงานวิจัยของกษิฐา โสดามรรค (2554) พบว่า หากคุณภาพการสอบบัญชีสูงจะสามารถยับยั้งการเกิดการจัดการกําไร

ด้วย Discretionary Accrual  (DA) ได้ เช่นเดียวกันกับ สัจจวัฒน์ จันทร์หอม (2554) ได้กล่าวขยายความของกษิฐา               โสดา

มรรค ถึงองค์ประกอบของรายการเกณฑ์คงค้างประกอบด้วย รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่า

เส่ือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นต้น  

รายการเกณฑ์คงค้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งประเภทตามช่วงระยะเวลาและแบ่งประเภทตามการควบคุม

ของฝ่ายบริหาร (กนกกาญจน์ เรืองปลอด 2554) คือ รายการเกณฑ์คงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร Non - Discretionary 

Accrual (NDA) และรายการเกณฑ์คงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร Discretionary Accrual  (DA) จากการศึกษางานวิจัย

พบว่า ค่า Non - Discretionary Accrual (NDA) จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง และ

สามารถประเมินกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะท่ีค่า Discretionary Accrual  (DA) จะสะท้อนให้

เห็นถึงเจตนาท่ีผู้บริหารต้องการบิดเบือนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงโดยใช้วิธีการตกแต่งกําไรหรือการบริหารกําไร ผ่านการใช้นโยบาย

ทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชี เป็นต้น David F. Larcker, Scott A (2004) พบว่า การใช้รายงานคงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ผู้บริหารในการฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กับความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk) ท่ีถูก

ประเมินโดยผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี มีงานวิจัยหลากหลายการศึกษาได้กล่าวถึงการศึกษาและการสร้างต้นแบบ
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เพื่อใช้ในการประมาณการของรายการเกณฑ์คงค้างท่ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้บริหาร Non - Discretionary Accrual (NDA) เช่น 

Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991) เป็นต้น ในขณะท่ีตัวแบบท่ีใช้วัดรายการเกณฑ์คงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่าย

บริหาร Discretionary Accrual  (DA) เช่น The DeAngelo Model (1986), The Healy Model (1985), Jones (1991), Dechow 

et al. (1995) และ Kothari et al. (2005)    

1. The De Angelo Model (1986) จํานวนรายการเกณฑ์คงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหารจากตัวแบบน้ี จะเป็น

ผลต่างระหว่างยอดรวมของรายการคงค้างในปีปัจจุบันหารด้วยสินทรัพย์รวมของปีก่อนหน้ากับรายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นกับดุลพินิจของ

ผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals)  

 

NDA t = TA t-1 / A t-2 

เม่ือ NDA t = รายการเกณฑ์คงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้บริหาร 

      TA t-1 = รายการเกณฑ์คงค้างรวมในปีที่ผ่านมา 

       A t-2 = สินทรัพย์รวม ณ วันส้ินงวด ของสองปีที่ผ่านมา 

 

2. The Healy Model Healy (1985) คํานวณ NDA ปีปัจจุบัน จากค่าเฉล่ียของ Total Accruals (TAt ) หารด้วยทรัพย์สิน

ต้นปี(At – 1) Healy คํานวณ NDA โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ Mean Reverting Process ซ่ึงหมายถึงNDA น้ันจะลดลง (เพิ่มขึ้น) ในปี

ถัดมา หากค่าNDA สูงเกินไป(ตํ่าเกินไป) (ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสด์ิ 2555 39-42) 

 

  NDAt = 1/{n ∑t (TAt / At-1)] 

เม่ือ NDAt = รายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร 

      TAt = รายการคงค้างรวมของแต่ละปีในช่วงท่ีกําลังพิจารณา 

      At-1 = สินทรัพย์รวม ณ วันส้ินงวดของปีที่ผ่านมาของแต่ละปีในช่วงท่ีกําลังพิจารณา 

 

ข้อแตกต่างของ The Healy Model Healy (1985) กับ The De Angelo Model จะพิจารณาในลักษณะช่วงเวลา (Time 

– Sereis) แต่ในขณะท่ี The Healy Model Healy (1985) จะพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Cross Sectional)  

 3. The Jones Model (1991) ตัวแบบน้ีต้องการควบคุมผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของบริษัท ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อรายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals)  

 

NDAt = α1 (1 / At-1) + α2 (    REVt/At-1) + (PPEt/At-1) 

เม่ือ NDAt       =  รายการเกณฑ์คงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินจิของผู้บริหารปีปจัจุบัน 

              REVt =  การเปล่ียนแปลงรายได้ในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 

     At-1       =  สินทรัพย์รวม ณ วันส้ินงวดของปีที่ผ่านมา 

                   PPEt         =   ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาของปัจจุบัน 

                  α1-3       =   ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย  

  

 4. The Modified Jones Model (1995) เป็นต้นแบบท่ีถูกพัฒนามาจาก Jones Model ซ่ึง Jones Model มีความคลาด

เคล่ือนในการวัดค่ารายการเกณฑ์ท่ีเกิดจากการตัดสินใจโดยใช้นโยบายการรับรู้รายได้ จึงมีการพัฒนามาเป็นตัวแบบของ The 

Modified Jones Model (1991) ซ่ึงพัฒนาโดย Dechow, Sloan และ Sweeney (1995) โดยตัวแบบใหม่น้ีผู้บริหารสามารถใช้

ดุลพินิจท่ีจะส่งผลกระทบต่อยอดรายได้ของบริษัท เน่ืองจากในความเป็นจริงผู้บริหารสามารถใช้ดุลพินิจในด้านนโยบายการให้สินเช่ือ

กับลูกค้าในการขายสินค้าซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ดังน้ัน ตัวแบบน้ีจึงได้พัฒนาเปล่ียนแปลงของยอดลูกหน้ีมาปรับ

เปล่ียนแปลงของรายได้มาทําการวิเคราะห์  

    NDAt = α1 (1 / At-1) + α2 (    REVt -     RECt) / At-1) + α3 (PPEt/At-1)  

เม่ือ     REC =  ยอดลูกหน้ีสุทธิในปีปจัจุบัน หกัด้วยยอดลูกหน้ีสุทธิในปีที่ผ่านมา 

     NDAt    =  รายการเกณฑ์คงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของผู้บริหารปีปัจจบุนั  

     REVt     =  การเปล่ียนแปลงรายได้ในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา   

     At-1      =  สินทรัพย์รวม ณ วันส้ินงวดของปีที่ผ่านมา 

     PPEt     =   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ก่อนหักค่าเส่ือมราคาของปัจจุบัน 

    α1-3     =   ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
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5. The Industry Model (1991) ถูกพัฒนาโดย Dechow และ Sloan (1991) ซ่ึงท้ังสองมีแนวคิดท่ีว่า ยอดรายการเกณฑ์

คงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร (Non discretionary Accruals) ของบริษัทซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันควรท่ีจะมีค่าท่ี

เท่ากัน เน่ืองจากมีลักษณะการดําเนินธุรกิจคล้ายคลังกัน และถูกกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน ดังน้ัน 

ตัวแบบอุตสาหกรรมจึงใช้ค่าเฉล่ียของผลต่างระหว่างกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันเป็นเกณฑ์ในการประมาณระดับรายการคงค้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals) ทําให้ได้

สมการ ดังน้ี 

 

NDAt = β1 + β2 median; (TAt / At-1) 

โดย NDAt  = ค่าท่ีได้จากการคํานวณจาก The Jones Model 

Median; (TAt / At-1) = ค่ามัธยฐาน (Median value) ของรายการค้างค้างรวมของปัจจุบัน หารด้วยสินทรัพย์รวมของปีที่ ผ่านมาของ

บริษัทท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของแต่ละอุตสาหกรรม 

     β1 ,β2 = ค่าสัมประสิทธิความถอดถอยท่ีได้จากสมการถอดถอยเชิงเส้น 

 

นอกจากตัวแบบท้ัง 5 ตัวแบบท่ีใช้ในการประมาณค่ารายการเกณฑ์คงค้างแล้วน้ัน ยังคงมีต้นแบบอื่นๆ ท่ีนํามาใช้ในการ

ประมาณค่ารายการการเกณฑ์คงค้าง เช่น The Kang and Sivaramakrishnan Model, The Cross – Sectional jones Model 

(Defond and Jiambalvo 1994)  อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ The Modified Jones Model เป็น

ต้นแบบในการศึกษางานวิจัย  

 

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยัท่ีใช้ต้นแบบ The Modified Jones Model ในการศึกษาวัดคุณภาพการสอบบัญชี 

 

ลําดับ ผู้วิจัย 

 

 

ต้นแบบ ผลลัพธ์ที่ได้ 

The De 

Angelo 

Model 

The 

Healy 

Model 

The 

Jones 

Model 

The 

modifi

ed 

Jones 

Model 

The 

Industr

y 

Model 

1 Chen et al. (2005) and Balsam et. 

al. (2003) 

/ - - / - modified 

Jones Model 

2 Bartov Gull and Tsui (2001) 

 

/ / / / / modified 

Jones Model 

3 Dechow, Sloan and Sweeney 

(1995) 

 

/ / / /  modified 

Jones Model 

4 Kothari,Leone and Wasley (2005)  

 

- - / / - modified 

Jones Model 

5 Bartov et. Al. (2000)  / / / / / modified 

Jones Model 

ที่มา : การทบทวนวรรณกรรม 

 

คุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non – Big 4 

สํานักงานสอบบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทโดยใช้ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ สํานักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ประกอบด้วย บริษัท 1. ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ ไชยยศ จํากัด (Deloitte) 2. บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เดิมช่ือ 

Ernst & Young 3. บริษัทเคพี เอ็มจี (KPMG) และ 4. ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด (PwC) และอีก 1 ประเภทคือสํานัก

งานสอบบัญชีขนาดเล็ก (Non – Big 4) Choi et al. 2010 and Lawrence et al. (2011), กฤตยา จิรวาณิชไพศาล (2554), อรกานต์ 

ผดุงสัจจกุล (2554), กนกอร แก้วประภา และคณะ (2556) และพลอยไพลิน ตันติสกล (2559) จากการศึกษางานวิจัยเหล่าน้ี พบว่า 

คุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานขนาดใหญ่ (Big 4) จะดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก (Non – Big 4) เช่น งานวิจัยของ 

DeAngelo (1981) Lennox (1999) เสนอทฤษฏีพื้นฐานของความมีชื่อเสียง (Reputation Theory) อธิบายถึงคุณภาพการสอบบัญชี
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ของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก เน่ืองจาก สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีแรงจูงใจในการ

หลีกเล่ียงการถูกทําลายช่ือเสียงจากการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีจึงมีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ อีกท้ังสํานักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ่ยังมีงบประมาณในการสนับสนุนให้บุคลากรมีการฝึกอบรมและการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ดีกว่าสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Dye (1993), Choi et al (2010), Becker et al (1998), Jones 

(1991), Zuo and Guan (2014) ยังกล่าวสนับสนุนผลงานวิจัยข้างต้นว่า สํานักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมมีศักยภาพมากกว่า

สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยท่ีกล่าวขัดแย้งว่าคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสํานักงานสอบบัญชี

แต่ละประเภท เน่ืองจาก ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กย่อมยึดถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

กําหนดเป็นไปทิศทางเดียวกัน เช่น Jeong and Rho (2004) ได้ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของประเทศเกาหลี โดยใช้ค่า 

Discretionary Accrual  (DA) เป็นตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชี พบว่า บริษัทท่ีเปล่ียนแปลงสํานักงานสอบบัญชีไม่มีความ

แตกต่างของค่า Discretionary Accrual  (DA) อย่างมีนัยสําคัญระหว่างก่อนและหลังการเปล่ียนแปลงสํานักงานสอบบัญชี แสดงว่า 

คุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และขนาดเล็กเล็กไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Lawrence et 

al (2011) ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างสํานักงานสอบบัญชีท้ัง 2 ประเภท โดยใช้ 3 ลักษณะในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1. 

Discretionary Accrual (DA) 2. ต้นทุนท่ีคาดหวังในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ 3. การวิเคราะห์ความถูกต้องในการ

พยากรณ์ของนักลงทุน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน   

จากการทบทวนวรรณกรรมจะแสดงให้เห็นได้ว่าการวัดคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชียังมีทิศทางท่ียังไม่สรุปเป็นเชิง

ประจักษ์ถึงศักยภาพในการตรวจสอบการจัดการกําไรของบริษัท ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของสํานัก

งานสอบบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชี Big 4 และสํานักงานสอบบัญชี Non – Big 4 ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงในการศึกษางานวิจัย

คร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้ตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชีโดยวัดจากคุณภาพกําไร โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามแนวคิดของ The modified 

Jones Model ท่ีเป็น Model ท่ีนิยมมากท่ีสุดในการวัดคุณภาพการสอบบัญชี Krishnan (2003), Jeong and Rho (2004), Gerayli 

et al. (2011) โดยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงรูปภาพประกอบ 1  

 
 
 
 
 

สมมติฐาน : สํานักงานสอบบัญชี Big 4 มีคุณภาพการสอบบัญชีที่แตกต่างกันกบั Non - Big 4  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัผลกระทบของการเปรียบเทียบสํานักงานสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพกาํไร 

 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non - Big 4  

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินท่ีรวบรวมได้จากงบการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 100 บริษัท ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ (Market for 

Alternative Investment: MAI) 50 บริษัท และบริษัทจําทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 บริษัท รวมเป็น 100 บริษัท 

ท่ีรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทต้ังแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2558 

เป็นระยะเวลา 5 ปี  

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

การวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีจากการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้รายการเกณฑ์คงค้างเป็น

ตัวแปรในการศึกษา เน่ืองจาก รายการเกณฑ์จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเลือกวิธีทางการบัญชีรวมถึงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

ในการบันทึกหรือรับรู้รายการคงค้าง (Discretionary Accrual : DA) ดังน้ัน รายการเกณฑ์คงค้างจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการศึกษา

งานวิจัยในคร้ังน้ี โดยใช้ตามแนวคิดของ The modified Jones Model ท่ีเป็น Model ท่ีนิยมมากท่ีสุดในการวัดคุณภาพการสอบบัญชี 

(Krishnan 2003, jeong and Rho 2004, Gerayli et al. 2011)    

 

คุณภาพการสอบบัญชี 

ของสํานักงานสอบบัญชี 

Big 4 และ Non - Big 4 

คุณภาพกําไร 
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ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบสํานักงานสอบบัญชีที่มีประเภทแตกต่างกัน (t-test) 

 

ตัวแปร 
Big 4 Non – Big 4 

t p-value X  S.D. X  S.D. 

คุณภาพกําไร 1.9811 1.9811 0.3939 6.82391 1.656 0.101 

 

 จากตารางท่ี  2 พบวา่ สํานักงานสอบบญัชีที่มีประเภทแตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยวัดจากคุณภาพกําไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์MAI ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

  

สรุป  

สํานักงานสอบบัญชีที่มีประเภทแตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก การวัดคุณภาพการสอบบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่อย่าง Big 4 หรือสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก Non – Big 4 จะต้องยึดปฏิบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบท่ีเพียงพอและครบถ้วน การท่ีจะทราบได้ว่าบริษัทมีการ

บริหารกําไรมากหรือน้อยเพียงใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนน้ัน ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ของข้อมูลท่ีได้มาอย่าง

สมเหตุและสมผล มีความเปรียบเทียบของทิศทางของข้อมูลในการใช้นโยบายหรือการประมาณการท่ีเกิดขึ้นจากดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงข้อกําหนดดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวท่ัวไป โดยผู้วิจัยต้องการท่ี

จะส่ือให้เห็นว่า คุณภาพการสอบบัญชี ไม่ได้วัดจากการบริหารกําไรแต่เพียงอย่างเดียว คุณภาพการสอบบัญชียังสามารถวัดได้จากการ

สนับสนุนของผู้บริหารสํานักงานสอบบัญชีที่จะส่งเสริม พัฒนาให้ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญอยู่ตลอดเวลา มีการติดตาม

มาตรฐานทางการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องต่อการรายงานทางการเงิน ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการนํารายงานของผู้สอบบัญชีไปใช้ใน

การตัดสินใจในเบื้องต้น นอกจากน้ีสํานักงานสอบบัญชียังสามารถคงไว้ซ่ึงลูกค้าของสํานักงานจากความไว้วางใจต่อผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบ รวมถึงการสร้างช่ือเสียงแก่สํานักงานและการเจริญเติบโตได้ในอนาคต โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างขนาดของสํานัก

งานสอบบัญชี สอดคล้องกับการศึกษาของ Jeong and Rho (2004) ได้ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของประเทศเกาหลี โดยใช้ 

Discretionary Accrual  (DA) เป็นตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชี และศึกษาว่า บริษัทท่ีเปล่ียนแปลงสํานักงานสอบบัญชีจากสํานัก

งานสอบบัญชีขนาดใหญ่เป็นสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก และบริษัทท่ีเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก

เป็นสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่น้ันจะมี Discretionary Accrual (DA) เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ พบว่า บริษัทท่ีมีการเปล่ียนแปลง

สํานักงานสอบบัญชีไม่มีความแตกต่างของค่า Discretionary Accrual (DA) อย่างมีนัยสําคัญระหว่างก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง

สํานักงานสอบบัญชี แสดงว่า คุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญ Lawrence et al (2011) ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และสํานักงานสอบบัญชี

ขนาดเล็กโดยใช้ตัวแทนในการวัดคุณภาพการสอบบัญชี 3 ลักษณะ คือ Discretionary Accrual (DA), ต้นทุนท่ีคาดหวังในส่วนของผู้ถือ

หุ้นหรือส่วนของเจ้าของ และการวิเคราะห์ความถูกต้องในการพยากรณ์ของนักลงทุน จากการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนับ

สําคัญระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี อรกานต์ ผดุงสัจจกุล (2554) ศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของสํานัก

งานสอบบัญชีขนาดใหญ่และสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่า ไม่

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ และงานวิจัยของกนกอร แก้วประภา และคณะ (2556) ศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการสอบบัญชีของ

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กท่ีมีต่อการจัดการกําไร โดยใช้รายการพึงรับพึงจ่ายจากดุลพินิจของฝ่าย

บริหารผลการศึกษา พบว่า สํานักงานสอบบัญชีท้ัง 2 ประเภทมีการยับยั้งการจัดการกําไรไม่แตกต่างกัน คุณภาพการสอบบัญชีของ

สํานักงานสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็น Big 4 และ Non - Big 4 มีความไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเพื่อแสดง

ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น สํานักงานสอบบัญชีจะต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน 

Jeong and Rho (2004)ม Lawrence et al (2011), อรกานต์ ผดุงสัจจกุล (2554), กนกอร แก้วประภา และคณะ (2556), พลอย

ไพลิน ตันติสกล (2559)  
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ข้อเสนอแนะ  

การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนตลาด 

MAI จํานวน 100 บริษัท ดังน้ัน เพื่อให้ข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอนาคตได้ข้อมูลท่ีเชิงกว้างและสามารถเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จึงมี

การขยายขอบเขตการศึกษาท้ังบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ัง 2 ประเภทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมท้ังแยก

ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมของแต่ละประเภท รวมถึงลงพื้นท่ีในการสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลมีความ

ชัดเจนและเชิงลึกมากยิ่งขึ้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากอาจารย์ปิยาภิศักด์ิติโก เจียรสุคนธ์ 

ท่ีได้สอนกระบวนการทําวิจัยทางการบัญชี ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบบทความวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และได้มอบ

ประสบการณ์ในการนําเสนอบนเวทีนานาชาติในคร้ังน้ี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตสาขาบัญชีในอนาคต 

 คุณค่าและประโยชน์จากบทความวิจัยฉบับน้ี นิสิตขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้มีพระคุณท่ีมีส่วนทํา

ให้นิสิตประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชาสัมมนาการรายงานทางการเงิน ซ่ึงผู้วิจัยจะนําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาการทํางานให้ดี

ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติสืบไป 
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ความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การจัดการกําไรท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  
 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการกับดูแลกิจการท่ีดี การจัดการ
กําไรท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทท่ีผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก (SET 50) สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี การจัดการกําไร ได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ ผลการวิจับพบว่า 1) การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้านโครงสร้างของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการบริหารกําไร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้านขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อมูลค่า
กิจการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) การบริหารกําไรไม่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่ากิจการ  
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารกําไร มูลค่ากิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ABSTRACT  

The objective of  this research to relationship between Good Corporate Governance  
Earnings Management firm value of of firms listed in the Stock Exchange of Thailand (SET 50). 
Statistics used for data analysis were Correlation and  Regression Analysis. Good Corporate 
Governance and Earnings Management was regarded as independent variable that have effect on 
firm value. The results revealed the following findings : 1) Good Corporate Governance have 
relationships and positive effects on Earnings Management. 2) Good Corporate Governance, Size 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
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have relationships and positive effects on firm value and Earnings Management no have 
relationships and positive effects on firm value. 
Keywords: Good Corporate Governance  Earnings Management firm value 
 
บทนํา   

 
วิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังการล้มละลายของสถาบันการเงินตลอดจนภาคธุรกิจท้ังในภูมิภาคเอเชีย 

และภูมิภาคอื่น   ท่ัวโลก อันเป็นผลมาจากการสืบเน่ืองจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัท ได้ส่งผลเสียหายต่อบุคคลหลาย
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นสถาบันการลงทุน กองทุนสําหรับเล้ียงชีพ หรือแม้กระท่ังพนักงานของบริษัทเอง ดังน้ัน 
หัวใจของกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงกลายเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบันท่ีเช่ือว่าหากมีบริษัท “การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี” ก็จะทําให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างยุติธรรม และส่งผลให้กิจการมีภาพพจน์ท่ี
ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นในสายตาผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงคู่ค้าของบริษัท (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์, 2548) ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดท่ีน่าลงทุนมากตลาดหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย ดังน้ัน การสร้าง
ความเช่ือม่ันให้นักลงทุนโดยการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน (ฉวีวรรณ ชูสนุก, 
2555) และมีประสิทธิภาพแล้วย่อมสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก็จําเป็นท่ีต้องประเมินองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน ดังน้ัน การกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึง
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถช้ีวัดประสิทธิภาพ หรือเป็นส่ิงท่ีผลักดันให้เกิดมูลค่ากิจการ (Firm Value) อีกด้วย ในขณะเดียวกัน การกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีไม่ได้มุ่งเน้นในการบริหารองค์ท่ีมีความโปร่งใสแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน การกํากับดูแลกิจการท่ีดียังสามารถลดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในและภายนอกองค์กรท่ีดีด้วย เพิ่มความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากน้ีแล้วยัง
สามารถยับยั้งการนําไปสู่การจัดการกําไรภายในองค์เช่นเดียวกันท่ีเป็นผลมาจากการแทรกแซงของฝ่ายบริหารในการนําเสนอการ
รายงานทางการเงินต่อบุคคลภายนอก จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบถึงความเกี่ยวข้องของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับการจัดการ
กําไร เช่น จีรณา โฉมจันทร์ 2550 “กล่าวว่าบทบาทของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตรวจสอบมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการกําไร โดยใช้แบบจําลองของ Jones (1991) โดยใช้วิธีผลรวมของรายการเกณฑ์คงค้างในการวัดขนาด
ของกําไร ไพริน ใจทัด (2555) กล่าวว่า การกํากับดูแลกิจการกับการจัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการกําไร นอกจากน้ีผลการวิจัยในต่างประเทศยังพบว่า การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี จะช่วยลดปัญหาตัวแทน และตลอดจนช่วยลดการจัดการกําไรท่ีเกิดจากพฤติการณ์ของฝ่ายบริหารอีกด้วย Wysocki, 
(2003) Chen, Elder and Hsieh, (2007), Liu and Lu (2007), henry (2010) การท่ีจะประเมินการจัดลําดับของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีน้ันจึงจําเป็นต้องอาศัยตัวช้ีผลการดําเนินงาน (Performance Measures) ท่ีสามารถเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และเป็นส่ิงผลักดันให้เกิดมูลค่ากิจการ (อัจฉรา เรืองสุวรรณ, 2549) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้คิดค้นเทคนิคและวิธีต่างๆ ท่ี
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน ท่ีเน้นเฉพาะตัวเลขทางบัญชีจากงบการเงิน 
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางการตลาดเข้าด้วยกันท่ีเรียกว่า แนวคิด Tobin’s Q เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่นํามาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือวัดมูลค่ากิจการ ซ่ึง แนวคิด Tobin’s Q เป็นแนวคิดท่ีนําเสนอโดย Professor James T. Tobin 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Yale แนวคิด Tobin’s Q เป็นตัววัดผลงานท่ีเกิดจากแนวคิดการผสมผสานข้อมูลจากงบการเงินและ
มูลค่าทางการตลาดของหุ้นท่ีอยู่ในมือของผู้บริหาร Professor James T. Tobin เช่ือว่าโมเดล Tobin’s Q เป็นตัววัดท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงมูลค่ากิจการ เพราะอัตราส่วนน้ีสามารถใช้การคาดการณ์ตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนในอนาคต  โดยตัวเลขจะอยู่ในรูปของ Ratio ซ่ึง
คํานวณจากการหารค่าตลาด (Market Value) ของสินทรัพย์ขององค์กรด้วยราคาเปล่ียนแทน (Replacement Cost) ของสินทรัพย์นั้น 
แนวทางในการคํานวณ Tobin’s Q ท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย  การคํานวณค่า Tobin’s Q ตามแนวทางของ Lindenberg and 
Ross ได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องตามหลักทฤษฎี Chung และ Pruitt จึงทําการวิจัยเพื่อทดสอบว่าค่า  Tobin’s Q ท่ีคํานวณได้
จะมีค่าใกล้เคียงกันมาก (มีความคล้ายคลังกันอย่างน้อย 96%)  (สิรินทร์ ศรีมงคลพิทักษ์, 2557)  จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารด้านการกํากับดูแลกิจการ กลุ่มประชากรครอบคลุมอเมริกาเหนือ และยุโรป ผลการสํารวจพบว่ากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ตระหนักว่าการกํากับดูแลกิจการมีความสําคัญมากขึ้นเน่ืองมาจากความกดดันท่ีต้องการจะลดความผันผวนท่ีองค์กรไม่ได้คาดหวงัไวข้อง
กําไร การต้องปฏิบัติตามคําส่ังของ Sarbanes-Oxley Act และกฎหมายอื่นท่ีคล้ายคลึงกันระดับโลก รวมท้ังแรงกดดันจากนักลงทุนเร่ิม
ให้ความสําคัญกับนโยบายและกระบวนการขององค์กรมากขึ้น (PricewterhouseCoopers, 2004)  ในทํานองเช่นเดียวกันได้ศึกษา
ระดับของการนําเอากรอบการกํากับดูแลกิจการมาใช้ในองค์กรโดยศึกษาตามแนวคิดของ COSO ERM “Enterprise Risk 
Management” พบว่า องค์ประกอบของการกํากับดูแลกิจการในแต่ละองค์ประกอบได้ถูกนํามาใช้ปฏิบัติไม่เท่ากัน โดยองค์ประกอบท่ี
นํามาใช้สูงสุดก็คือ กิจกรรมการควบคุม การติดตามผล และการประเมินความเส่ียง ตามลําดับ 
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ดังน้ัน ในการศึกษางานวิจัยจึงได้นําเสนอในส่วนของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนําการกํากับดูแลกิจการมาใช้ในการประเมินท่ีจะส่งผลต่อ การจัดการกําไร และมูลค่ากิจการ  ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาว่า การท่ีกิจการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะมีผลกระทบกับการจัดการกําไร และมูลค่ากิจการหรือไม่ และเป็นไป
ทิศทางใด และสามารถเพิ่มความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุนได้หรือไม่ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยสามารถนําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดให้มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานท่ี 1 การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อการจัดการกําไร 
สมมติฐานท่ี 2 การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ 
สมมติฐานท่ี 3 การจัดการกาํไรมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ  
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัผลกระทบของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีที่มีต่อการจัดการกาํไรและมูลค่ากิจการ  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาการกํากับดูแลกจิการท่ีดี การจัดการกาํไรท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ 
 2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับการจัดการกําไร 
 3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับมูลค่ากจิการ 
 4. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับมูลค่ากิจการ 
 5. เพื่อทดสอบผลกระทบของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีที่มีต่อการจัดการกาํไร 
 6. เพื่อทดสอบผลกระทบของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีที่มีต่อมูลค่ากิจการ 
 7. เพื่อทดสอบผลกระทบของการจัดการกําไรกับท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
เป็นข้อมูลงบการเงินรายปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทท่ีผ่านการคัดเลือก 50 

อันดับแรก (SET 50) โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของงบการเงิน การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยฐานข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีจะได้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (Setsmart) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลา พ.ศ. 
2559 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ดังน้ี  ตัวแปรอิสระ คือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการจัดการกําไร ตัวแปรตาม คือ มูลค่ากิจการ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทิศทางของตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม ซ่ึงเขียนเป็นสมการ ดังน้ี 

 
Earnings Management  = β0 + β1 (RE) + β2 (ST) + β1 (WT) + ε  (1) 
Value  = β0 + β1 (RE) + β2 (ST) + β1 (WT)  +  ε  (2) 
Value  = β0 + β1 (Earnings Management)  +  ε  (3) 

 

การจัดการกําไร มูลค่ากิจการ 

การกํากับดูแลกิจการที่ด ี
อัตราผลตอบแทน 
โครงสร้างผู้บริหาร 
จํานวนคร้ังของการประชุม 
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เม่ือ Earnings Management      แทน  การจัดการกําไร 
        RE แทน  อัตราผลตอบแทน 
        ST แทน  โครงสร้างผู้ถือหุ้น   
        WT แทน  ขนาดของกิจการ 
        ε แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 
        β แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย   
 

ผลการวิจัย  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกจิการกับการจัดการกําไร 
 

Valuable EM** RE ST WT VIF 

EM - 0.164 0.362* 0.261*  
RE  - 0.014 0.041 1.002 
ST   - 0.014 1.011 
WT    - 1.013 

*  มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ** หมายถึง Earnings Management   
 

จากตาราง  1  พบว่า  การกํากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น (ST) และขนาดของกิจการ (WT) มีความสัมพันธ์กันซ่ึง
อาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปร
อิสระ มีค่าต้ังแต่ 1.002 – 1.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับท่ีไม่ทําให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity (Black แบลค์. 2006 : 585) 

  
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้การจัดการกาํไร 
. 

Corporation Governance 
Earnings Management  

t 
 
p-valueB Standard Error 

constant                                                            1.157 0.891 1.298 0.201 
Rate of Return (RE) -0.039 0.034 -1.146 0.259 
ownership structure (ST)  0.073 0.030 2.445 0.019* 
Size (WT) - 0.230 0.147 -1.567 0.125 
F  = 3.573   p = 0.022     Adj R2  = 0.149 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตาราง  2  พบว่า  การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการจัดการกําไร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 การกํากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบกับการจัดการกําไร จากน้ันผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์การจัดการกําไร ดังน้ี 

Earnings Management  = 1.157+ 0.073 (ST) 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกจิการกับมูลค่ากจิการ  
 

Valuable Value RE ST WT VIF 

Value - 0.139 0.006 0.645*  
RE  - 0.014 0.041 1.002 
ST   - 0.104 1.011 
WT    - 1.013 
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จากตาราง  3  พบว่า  การกํากับดูแลกิจการ ด้านขนาดของกิจการ (WT)  มีความสัมพันธ์กันซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าต้ังแต่ 1.002 – 
1.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับท่ีไม่ทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black แบลค์. 2006 : 585) 

  
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้มูลค่ากิจการ 
 

Corporation Governance 
Value  

t 
 
p-value B Standard Error 

constant                                                            12.193 2.113 5.769 0.000 
Rate of Return (RE) 0.077 0.082 -0.948 0.349 
ownership structure (ST)  -0.036 0.071 -0.500 0.619 
Size (WT) 1.900 0.348 -5.466 0.000* 
F  = 10.424   p = 0.000     Adj R2  = 0.391 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตาราง  4  พบว่า การกํากับดูแลกิจการด้านขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับกับมูลค่ากิจการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับ
การจัดการกําไร จากน้ันผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์มูลค่ากิจการ ดังน้ี 

Value  = 12.193+ 1.900 (WT) 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการจัดการกําไรกับมูลค่ากิจการ  
 

Valuable Value EM 

Value - 0.203 
EM  - 

                                
จากตาราง  5  พบว่า  การกํากับดูแลกิจการ ด้านขนาดของกิจการ (WT) มีความสัมพันธ์กันซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าต้ังแต่ 1.002 – 1.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 
10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับท่ีไม่ทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black แบลค์. 2006 : 585) 

 
ตารางที่  6  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้มูลค่ากิจการ 
 

Earnings Management 
Value  

t 
 
 p-valueB Standard Error 

constant                                                           1.119 0.399 2.805 0.008 
Earnings Management 0.568 0.419 1.358 0.182 
F  = 1.844   p = 0.000     Adj R2  = 0.019 

                   
จากตาราง  6  พบว่า การจัดการกําไรไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 การ

กํากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการจัดการกําไร  
 
สรุป  

จากการศึกษางานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์และผลกระทบของการกับดูแลกิจการท่ีดี การจัดการกําไรท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของ
บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการบริหารกําไร สอดคล้องกับ Bonazzi and islam (2007) แนวคิดของทฤษฏีตัวแทน (agency 
theory) กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายในกิจการด้านตัวแทน และตัวการ กล่าวคือตัวการ คือ ผู้ถือหุ้น
ต้องการท่ีจะว่าจ้างให้ตัวแทน คือ ผู้จัดการ หรือประธานฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยตัวการ
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จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนตามสัญญาและผลการดําเนินงาน (Intakhan and Ussahawanitchakit, 2009) แต่อย่างไรก็ตาม 
Jensen and Meckling, (1976) อ้างอิงในภาณุพงษ์ โมกไธสง, (2557) กล่าวว่า การบริหารงานของกิจการอาจเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับ
ตัวแทนหรือเกิดความขัดแย้งในการบริหารงานจากการมีความเห็นแตกต่างกันในเร่ืองผลประโยชน์ ระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าของ
กิจการ โดยหากฝ่ายประธานบริหารต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดด้วยการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของกิจการให้เกิดผลตอบแทนซ่ึง
อาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการของบรรดาเจ้าของ Limpaphayom and Manmettakul (2013) พบว่า เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหาร
มีผลกระทบในทิศทางบวกกับความต้องการใช้รายการคงค้างท่ีอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงแสดงถึงฝ่ายบริหารของกิจการเลือกใช้
นโยบายทางบัญชีเพื่อจัดการกําไร ท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) กล่าวว่าเม่ือตัวการจ้างตัวแทนมา
ปฏิบัติงานในนามของตนและมอบอํานาจการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานเพื่อให้ตัวการได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวการจะสร้าง
แรงจูงใจและระบบตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจะปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของตัวการเป็นหลัก แต่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมทํา
เพื่อประโยชน์ของตนเองก่อนประโยชน์ของผู้อื่นจึงเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Jensen &Meckling, (1976), Watts and 
Zimmerman (1986) นอกจากน้ีแนวคิดตาม Bonus plan hypothesis กล่าวถึงวิธีท่ีตัวการใช้สร้างแรงจูงใจให้ตัวแทนดําเนินงาน
เพื่อให้ตัวการได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นแผนการจ่ายโบนัส คือจํานวนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยมีสมมติฐานว่าปีใดผลกําไรใกล้
ถึงเป้าท่ีจะได้รับโบนัส ผู้บริหารจะรับรู้กําไรของรอบบัญชีหน้าไว้รอบปัจจุบันเพื่อให้ตนได้รับโบนัส แต่ถ้าปีใดมีแนวโน้มว่ากําไรไม่ถึงเป้า
ผู้บริหารจะเล่ือนการรับรู้รายได้รอบบัญชีปัจจุบันไปไว้รอบหน้า และรับรู้ค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีหน้าไว้รอบปัจจุบัน เพื่อเพิ่มกําไรใน
รอบบัญชีหน้าให้สูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารกับการจัดการกําไรเป็นบวก  2) การกํากับดูแลกิจการ ด้านขนาดของ
กิจการมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับกับมูลค่ากิจการ กนกกาญจน์ เรืองปลอด (2555)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
จัดการกําไรผ่านรายการคงค้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้างกับผลตอบแทน
ผู้บริหาร ขนาดกิจการ ขนาดสํานักงานสอบบัญชีสัดส่วนการก่อหน้ีการ สุณัฏฐนันท์ ธีระวณิชตระกูล (2553)  ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารและโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับรายการคงค้างซ่ึงใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับ
ของตัวแปรควบคุม ได้แก่อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตาม
บัญชีอยู่ในศึกษาเร่ืองการจัดการกําไรเม่ือมีการละเมิดข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้ ใช้ขนาดกิจการเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ขนาดกิจการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการกําไร Kate (2007) และกฤษณา กัมปนาทโกศล (2551) พบว่า  ขนาดของกิจการมีสัมพันธ์กับผล
การดําเนินงานทางการเงินต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุยพินิจของฝ่ายบริหารท่ีจะสามารถเป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ี
จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุนสามารถนํามาวิเคราะห์การจัดการกําไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารได้ 
Aharony et al. (1993) และ จิรบุษ สันโดษ(2548) แสดงให้เห็นว่า บริษัทท่ีมีขนาดเล็กจะพยายามเพิ่มกําไรโดยการจัดการกําไรผ่าน
รายการพึงรับพึงจ่ายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนกับบริษัทเพื่อหวังผลระดมทุนในอนาคตมากกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่  

  
ข้อเสนอแนะ  

การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 50 SET ท่ีจัดอันดับแรก 
ดังน้ัน เพื่อให้ข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอนาคตได้ข้อมูลท่ีเชิงกว้าง อาจจะศึกษางบการเงินย้อนหลัง 5 – 10 ปี เพื่อให้ข้อมูลด้าน
การเงินมีความเชิงลึกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท่ีสามารถเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ พร้อมท้ังแยกประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมของแต่ละ
ประเภท รวมถึงลงพื้นท่ีในการสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเชิงลึกมากยิ่งขึ้นท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากอาจารย์ปิยาภิศักด์ิติโก เจียรสุคนธ์ 
ท่ีได้สอนกระบวนการทําวิจัยทางการบัญชี ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบบทความวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และได้มอบ
ประสบการณ์ในการนําเสนอบนเวทีนานาชาติในคร้ังน้ี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตสาขาการบัญชีในอนาคต 
 คุณค่าและประโยชน์จากบทความวิจัยฉบับน้ี นิสิตขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้มีพระคุณท่ีมีส่วนทํา
ให้นิสิต ประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชาสัมมนาการรายงานทางการเงิน ซ่ึงนิสิตจะนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการทํางานให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติสืบไป 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัดสินใจผลิต จําหน่ายและเก็บรักษาข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของเกษตรกร 

รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจํากัดของเกษตรกรในการตัดสินใจขายข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่ม
นํ้าปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกสู่ตลาด โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ได้แก่ ปากแพรก 
ท่าพยา บ้านเพิง และขนาบนาก จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบโควตา ตําบลละ 100 ตัวอย่าง       
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธ์ุข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญ
กับวัตถุประสงค์ในการผลิตเช่น บริโภคเอง/ขายมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.75) 
รองลงมาคือ ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพ้ืนเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.40, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.79) และ
รสนิยมหรือความช่ืนชอบในการบริโภค(ค่าเฉลี่ย = 4.28, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.95) ตามลําดับ ปัจจัยหลัก                
3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจจําหน่ายข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการผลิตมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.46, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.83)รองลงมาคือ สายพันธ์ุข้าว (ค่าเฉลี่ย = 4.27, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน= 0.91) และความต้องการของตลาด(ค่าเฉลี่ย = 3.89, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.24) ตามลําดับ ปัจจัย
หลัก 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจเก็บรักษาข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญกับปริมาณความช้ืนและ
ลักษณะภูมิอากาศมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.14, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.91) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ในการ
ผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.18, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.82)  และปริมาณผลผลิต(ค่าเฉลี่ย = 3.90, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน= 0.75) 
คําสําคัญ: ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง  การเก็บรักษาข้าว การตดัสินใจผลติ 
 

ABSTRACT  
The objective of this research is study decision to produce. Distribution and storage of 

native rice farmer. Including constraints of farmers in the decision to sell native rice varieties. The 
study was carried out in 4 subdistricts of Pak Panang district, Pak Prak, Tha Phaya, Ban Pong, and 
Kanab Nak. And quota for each 100 samples. The study found that the selection of rice strains was 
the top three factors influencing decision-making. Rice farmers emphasized the importance of 
production objectives. The average selling price (average = 4.54, standard deviation = 0.75) was 
followed by the indigenous landscape (average = 4.40, standard deviation = 0.79) and tastes of 
consumption (mean = 4.28, standard deviation = 0.95), respectively. The top three factors 
influencing the rice distribution were the farmers' focus on the production objectives (mean = 4.46, 
                                                 
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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standard deviation = 0.83). Rice varieties (mean = 4.27, standard deviation = 0.91) and market 
demand (mean = 3.89, standard deviation = 1.24), respectively. The top three factors affecting the 
decision to keep rice were the most important factors (average = 4.14, standard deviation = 0.91), 
followed by production objective (Average = 4.18, standard deviation = 0.82) and yield (mean = 
3.90, standard deviation = 0.75) 
Keywords: Native rice, Rice storage, Rice produce decision 
หมายเหตุ งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและความเห็นในรายงานผลการวิจัย
เป็นของผู้วิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจํ่าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
 
บทนํา  

ในกระบวนการผลิตข้าวน้ัน เกษตรกรนับได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อระบบการค้าข้าวในฐานะผู้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ตอบคําถามเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ คือ ผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร อีกท้ัง
เป็นเจ้าของทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตจึงมีส่วนสําคัญในการกําหนดปริมาณและชนิดของผลผลิตข้าวซ่ึงออกสู่ตลาดแต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรผู้เป็นผู้ตัดสินใจกําหนดอุปทานน้ัน ยังขาดข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นปัญหาหลักท่ีทําให้ตลาด
สินค้าเกษตรไม่สามารถเกิดการแข่งขันท่ีสมบูรณ์ได้ และกลไกราคาไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มท่ี 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตเป็นดินแดนท่ีสมบูรณ์ เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ํา และเคยเป็นพื้นท่ีหลัก
ในการผลิต และค้าข้าวเพื่อหล่อเล้ียงคนในพื้นท่ี รวมท้ังสามารถส่งออกสร้างความม่ังค่ังให้กับชาวลุ่มนํ้าได้เป็นอย่างดี แม้ปัจจุบันผืนนา
เปล่ียนแปลงไปตามฐานเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป  แต่พื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังยังคงเป็นบริเวณท่ีมีการปลูกข้าวมากท่ีสุดในภาคใต้ปัจจุบัน จาก
ภาพท่ี 1 แสดงพื้นท่ีปลูกข้าวรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นท่ีปลูกข้าวประมาณ 1 ใน 
3 ของพื้นท่ีปลูกข้าวท้ังหมดในภาคใต้  และมีแนวโน้มพื้นท่ีเพาะปลูกลดลงท้ังในระดับจังหวัดและระดับภาค โดยพื้นท่ีปลูกข้าวท้ังหมดน้ี
ประกอบด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ส่งเสริม  

 
ภาพที่ 1  สถิติพื้นท่ีปลูกข้าวภาพรวมในภาคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) 
 

ลุ่มนํ้าปากพนังครอบคลุมพื้นท่ี ในเขตอําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอชะ
อวด อําเภอจุฬาภรณ์ อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอพระพรหม และพื้นท่ีบางส่วนของอําเภอลานสกา และอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมถึงบางส่วนของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และบางส่วนของอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ีรวมกัน
ประมาณ 1.90 ล้านไร่ ในจํานวนน้ีเป็นพื้นท่ีนาท้ังส้ิน0.61 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 26 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าท้ังหมด และมีประชากร
อาศัยอยู่รวมกันกว่า 600,000 คน  

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกข้าวเน่ืองด้วยลักษณะสภาพพื้นท่ีท่ีเอื้ออํานวยต่อการปลูกข้าว 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาแต่อดีต ด้วยอาณาเขตของพื้นท่ีท่ีกว้างใหญ่ และสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม รวมท้ังลักษณะทางกายภาพซ่ึงเป็นท่ีลุ่มทําให้ที่ดิน บริเวณน้ัน มีศักยภาพเต็มท่ีในการทําการเกษตรกรรม จนมี
สถานะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่นํ้าสําคัญแห่งหน่ึงของภาคใต้ ดังภาพท่ี1.2 1.3 และ แสดง แสดงความเหมาะสมของดินท่ีปลูกข้าว ระดับ
ผลผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และระดับศักยภาพการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่าพื้นท่ีอําเภอปากพนังมีความเหมาะสมของดินอยู่ในระดับมาก ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสูงและผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง 
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ภาพที่ 2  แสดงความเหมาะสมของดินท่ีปลูกข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: http://rice.gistda.or.th/ ข้อมูล ณ 1-15 ธันวาคม 2559 

 
ภาพที่ 3   แสดงระดับผลผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: http://rice.gistda.or.th/ ข้อมูล ณ 1-15 ธันวาคม 2559 

 
ภาพที่ 4  แสดงระดับศักยภาพการผลิตขา้วจากการใช้เทคโนโลยีในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: http://rice.gistda.or.th/ ข้อมูล ณ 1-15 ธันวาคม 2559 
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สําหรับการศึกษาศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นการศึกษาในพื้นท่ีอําเภอปากพนัง 4 ตําบล ได้แก่ ปากแพรก ท่าพยา บา้นเพิง และ
ขนาบนาก โดยในปี พ.ศ 2559 มีการกระจายพื้นท่ีเพาะปลูกดังภาพ 

(ก) 

 
(ข) 

 
 

(ค) 

 
(ง) 

 
 

ภาพที่ 5   พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวในพื้นท่ีตําบลต่าง (ก) ตําบลขนาบนาก (ข) ตําบลท่าพยา (ค) ตําบลบ้านเพิง (ง) ตําบลปากแพรก  
ที่มา: http://rice.gistda.or.th/ ข้อมูล ณ 1-15 ธันวาคม 2559 

 
เม่ือพิจารณาสายพันธุ์ข้าวท่ีมีการปลูกในพื้นท่ีภาคใต้ พบว่าได้มีวิวัฒนาการปรับเปล่ียนสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นสายพันธุ์

ข้าวส่งเสริมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐพันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูก คือ พันธุ์ชัยนาท ปทุมธานี พิษณุโลก ซ่ึงเป็นข้าวพันธุ์
ส่งเสริมท่ีเหมาะกับพื้นท่ี โดยการปลูกมุ่งเน้นเพื่อจําหน่ายตามนโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล นอกจากข้าวพันธุ์ส่งเสริมแล้ว  ยังพบว่า
เกษตรกรบางส่วนยังคงนิยมปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง  โดยข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีนิยมปลูก คือ ข้าวกาบดํา ข้าวไข่มดร้ิน ข้าวเข็มทอง ข้าวเล็บ
นก ข้าวสังข์หยด ข้าวหัวนา ท่ีปลูกมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ในเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง นครศรีธรรมราช และใกล้เคียง  

การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง เป็นลักษณะข้าวนาปีท่ีพึ่งพาธรรมชาติ คือ นํ้าฝนเป็นหลัก การกําหนด
ช่วงเวลาเพาะปลูกจึงขึ้นกับปริมาณนํ้าฝนในปีน้ัน ๆ จึงเป็นการยากท่ีจะกําหนดช่วงการผลิตให้สินค้าออกสู่ตลาดได้ในช่วงท่ีมีอุปทาน
น้อย ราคาสูง แต่อย่างไรก็ตาม ข้าวนับได้ว่าเป็นพืชท่ีมีกระบวนการเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการออกสู่ตลาดได้ ซ่ึงสามารถช่วยให้
เกษตรกรนําสินค้าออกสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยรูปแบบการเก็บรักษาน้ันมีท้ังรูปแบบภูมิปัญญาด้ังเดิม และการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ซ่ึงแต่ละรูปแบบน้ันล้วนมีต้นทุนและประสิทธิภาพในการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน 

งานวิจัยช้ินน้ีจึงสนใจศึกษาการตัดสินใจผลิต จําหน่ายและเก็บรักษาข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปข้าวเปลือกและการแปรรูปเป็น
ข้าวสารในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  อีกท้ังรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นข้อจํากัดของเกษตรกรในการตัดสินใจขายข้าวออกสู่ตลาด 
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วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาการตัดสินใจผลิต จําหน่ายและเก็บรักษาข้าวพันธุพ์ื้นเมืองของเกษตรกรพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ดังน้ันจึงได้นําแนวคิดเร่ืองปัจจัยกําหนดอุปทานเป็นแนวคิด                
ต้ังต้นในการศึกษา 
            นราธิป ชุติวงศ์.(2545) การท่ีผู้ผลิตจะนําสินค้าออกมาเสนอขายมากน้อยเพียงใดน้ัน นอกจากราคาของสินค้าชนิดจะเป็น
ปัจจัยท่ีกําหนดแล้วยังมีอีกหลายปัจจัย ดังน้ี 
             ต้นทุนการผลิต การตัดสินใจในปริมาณการผลิตผู้ผลิตจะเปรียบเทียบระหว่างรายได้จากการขายสินค้ากับต้นทุนในการผลิต 
ต้นทุนการผลิตมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
             ราคาของสินค้าชนิดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การเปล่ียนแปลงในราคาสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงใดอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อปริมาณ
เสนอขายสินค้าอีกชนิดหน่ึงได้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสินค้า เช่น สินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเปล่ียนแปลงจะส่งผลต่อการ
ผลิตสินค้าเปล่ียนแปลงไปด้วย 
             สภาพดินฟ้าอากาศ   สภาพดินฟ้าอากาศมีผลกระทบต่อปริมาณการเสนอขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้า
อากาศท่ีเอื้ออํานวยจะส่งผลให้อุปทานสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
             เทคโนโลยี ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการผลิตมาก การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตด้วย 
             นโยบายรัฐบาล  ปริมาณเสนอขายสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐ เช่น ถ้าจัดเก็บภาษีการค้า
เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตอาจลดการผลิตลงเน่ืองจากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น 

สําหรับสินค้าเกษตรน้ัน ปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดอุปทานจะขึ้นกับ 
1. สภาพดินฟ้าอากาศและฤดูกาลสภาพอากาศมีผลต่อปริมาณผลผลิตของสินค้าเกษตร เช่น หาก สภาพอากาศ

เอื้ออํานวยผลผลิตการเกษตรท่ีออกมาจะมีมาก นอกจากน้ี สินค้าเกษตรหลายชนิดออกเป็นฤดูกาล (Seasonality) ซ่ึงจะมีผลต่อ
อุปทานสินค้าเกษตรในช่วงน้ันๆ เช่น ผลผลิตข้าวนาปี จะออกมามากในช่วงปลายปี เป็นต้น 

2. จํานวนพื้นท่ีเพาะปลูกการเพิ่ม/ลดพื้นท่ีเพาะปลูกจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น/ลดลง 
3. ผลผลิตต่อไร่ (Yield)ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช ช่วยให้สามารถผลิต สินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้น

โดยใช้พื้นท่ีเท่าเดิม หรือมีต้นทุนตํ่าลง 
4. ราคาผลผลิตชนิดอื่นการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าชนิดหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต หรืออุปทานของสินค้า

อีกชนิดหน่ึงได้ เช่น หากราคายางพาราสูงขึ้นมาก อาจจูงใจให้เกษตรกร ท่ีปลูกสินค้าอื่น เช่น ข้าวโพด หันมาปลูกยางพาราแทน ส่งผล
ให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผลผลิตข้าวโพดลดลง เป็นต้น 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้วิธีผสม (Mixed Method) มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีรวมถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในตลาดข้าว เพื่อศึกษาการให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจผลิตและเลือกสายพันธุ์ข้าวท่ีปลูก ปัจจัยในการเลือก
จําหน่ายข้าว รวมท้ังปัจจัยท่ีเกษตรกรตัดสินใจเก็บรักษาข้าว จํานวน 424 ตัวอย่าง 

นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In dept interview) เกษตรกรในพื้นท่ีรวมท้ังปัญหาและอุปสรรคของการจําหน่ายข้าว
ออกสู่ตลาดของเกษตรกรนอกฤดูเก็บเกี่ยว จํานวน 20 คน 

ประชากร (Population)คือ  เกษตรกรท่ีปลูกข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังท่ีปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์
ส่งเสริมในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ เขตพื้นท่ี 4 ตําบลต่อไปน้ี ตําบลขนาบนาก ตําบลปากแพรก ตําบลบ้านเพิง ตําบลท่าพญา อําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

คํานวณตัวอย่างโดยไม่ทราบจํานวนประชากร จํานวน 424 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบโควตา ตําบลละ 106 
ตัวอย่าง  ซ่ึงนอกจากปรกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปในการปลูก จําหน่ายและทําแห้งข้าวแล้ว  ยังมีการถามการให้ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเลือกสายพันธุ์ เลือกผลิตและเลือกจําหน่ายโดยการใช้ลําดับขั้น Likert Scale ด้วย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึงระบบการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกสายพันธุ์ จําหน่าย และ            

เก็บรักษาข้าวว่ามีปัจจัยใดและเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง  การออกแบบแบบสัมภาษณ์จึงเร่ิมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เกี่ยวข้าว
จํานวน 4 พื้นท่ี พื้นท่ีละ 5 คน เพื่อสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าว  จําหน่ายข้าว และเก็บรักษาข้าว โดยสามารถ
สรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าว จําหน่ายข้าว และเก็บรักษาข้าว 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกพันธุ์ข้าว ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจจําหน่ายขา้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเก็บรักษาข้าว 
วัตถุประสงค์ในการผลิต วัตถุประสงค์ในการผลิต วัตถุประสงค์ในการผลิต 
ลักษณะพื้นท่ี ความลุ่มดอน ปริมาณนํ้า ปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิต 
ความคุ้นเคย/ความเคยชินในการเพาะปลูก ราคารับซ้ือ ราคารับซ้ือ 
รสนิยม หรือความช่ืนชอบในการบริโภค สายพันธุ์ข้าว สายพันธุ์ข้าว 
ราคาตลาด ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุนการเก็บรักษา 
ความต้องการของตลาด รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและ

สะดวก 
รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและ
สะดวก 

การแนะนําส่งเสริมจากนักวิชาการ/ภาครัฐ ความต้องการของตลาด ความต้องการของตลาด 
คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ 
เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น 
คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพาะปลูก(ช่วงเวลา
กว่าจะให้ผลผลิต) 

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง 

ความยากง่ายในการดูแลรักษา คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี 
ต้นทุนการดูแลรักษา ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ 
ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน ความพอเพยีงของพื้นท่ีตากข้าว 
จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน  ความพร้อมของพื้นท่ีเกบ็รักษา 
ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพื้นเมือง  ความเร่งด่วน จําเป็นในการใช้เงิน 

  ความพอเพยีงของแรงงานในครัวเรือน 
  ความพร้อมของการลงทุนเพื่อซ้ือเทคโนโลยี

ในการเก็บรักษา 
  องค์ความรู้ในการเก็บรักษา 
  ความแน่นอนของตลาดรองรับเม่ือเก็บรักษา 
  ความแน่นอนของราคาท่ีคาดหวังเม่ือมีการ

เก็บรักษา 
  ปริมาณความช้ืน และลักษณะภูมิอากาศ 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีมผีลต่อการตัดสินใจของเกษตรในการเลือกพันธุ์ขา้ว ได้แก่  
1. วัตถุประสงค์ในการผลิต ว่าเกษตรกรมีความต้ังใจปลูกเพื่อจําหน่าย หรือเพื่อบริโภคเป็นหลัก  หากปลูกเพื่อจําหน่าย

เกษตรกรมักจะเลือกสายพันธุ์ที่ราคาดี แต่ถ้าต้องการปลูกเพื่อบริโภคมักจะเลือกพันธุ์ที่ค้นเคยในการบริโภคของครัวเรือน 
2. ลักษณะพื้นท่ี ความลุ่มดอน ปริมาณนํ้า การตัดสินใจในประเด็นน้ีเป็นเหมือนข้อจํากัดท่ีต้องเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับ

พื้นท่ี  โดยการตัดสินใจในเร่ืองน้ีเกษตรกรมักตัดสินใจจากภูมิปัญญา และประสบการณ์การเพาะปลูกท่ีผ่านมา รวมท้ังการแนะนําของ
คนท่ีเกษตรกรเช่ือถือในท้องถิ่น 

3. ความคุ้นเคย/ความเคยชินในการเพาะปลูก เป็นปัจจัยท่ีเกษตรกรให้ข้อมูลว่า เคยทําอย่างไรมาก็ทําไปแบบน้ัน เพราะการ
ปลูกข้าวท่ีทํามาน้ันเป็นเสมือนวัฒนธรรมข้าวท่ีสืบทอดกันมา 

4. รสนิยม และความช่ืนชอบในการบริโภค  เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภคเอง จึงมักเลือกสายพันธุ์ท่ีเขาช่ืน
ชอบ ท้ังกล่ินของข้าว ลักษณะเมล็ด รสชาติ และความแข็งความนุ่มท่ีชื่นชอบ 
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5. ราคาตลาด ราคาตลาดของข้าวในปีท่ีผ่านมา  เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเกษตรกรนํามาใช้ในการเลือกสายพันธุ์ในการปลูกในปี
เพาะปลูกปัจจุบน โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ัวไปซ่ึงเป็นข้าวเมล็ดส้ัน กับข้าวอ้ายเฉี้ยง และข้าวพันธุ์เล็บ
นก 

6. ความต้องการของตลาด โดยในสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเองจะมีกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการข้าว ท้ังเป็นลูกค้าในชุมชน 
และลูกค้าจากภายนอกชุมชน 

7. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีข้างเคียง เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน  เน่ืองจากพื้นท่ีวิจัยเป็นสังคมชนบทท่ีมี
การแลกเปล่ียนความคิดกันของคนในชุมชน  หากคนในชุมชนช้ีให้เห็นข้อดีของสายพันธุ์ใด จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกษตรกร              
รายอื่นๆ 

8. คําแนะนําจากพ่อค้าคนกลาง/โรงสี เน่ืองจากพื้นท่ีวิจัยผลิตเพื่อส่งโรงสีในพื้นท่ี  ดังน้ันเกษตรกรมีความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงสี รวมท้ังนายหน้าซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ี จึงมีการแลกเปล่ียนข้อมูลโดยเฉพาะเร่ืองสายพันธุ์จากโรงสีต่าง ๆ ด้วย 

9. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพาะปลูก เพราะการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองต้องพึ่งพิงนํ้าฝนเป็นหลัก ดังน้ันระยะเวลาการเพาะปลูก
ของแต่ละสายพันธุ์จึงเป็นปัจจัยท่ีเกษตรกรใช้ในการตัดสินใจด้วย  ว่าจะเพาะปลูกข้าวเมล็ดส้ันหรือข้าวพันธุ์อ้ายเฉี้ยงซ่ึงใช้ระยะเวลา
เพาะปลูกส้ันกว่า 

10. ความยากง่ายในการดูแลรักษา  แม้ข้าวบางสายพันธุ์จะราคาดี  และเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่หากมีดารดูแลรักษาท่ีมี
ขั้นตอนละเอียดจะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเกษตรกรใช้ตัดสินใจในการเพาะปลูกด้วย  

11. ต้นทุนการดูแลรักษา  ในเร่ืองของการจ้างแรงงานคน และการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเป็นปัจจัยหน่ึงซ่ึงเกษตรกรต้อง
ใช้พิจารณาในการเลือกสายพันธุ์ 

12. ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์  บางสายพันธุ์แม้จะมีราคาดี เช่นข้าวเฉี้ยง แต่ต้องซ้ือเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกคร้ังท่ีปลูก จึงเพิ่มต้นทุน
ให้กับเกษตรกร 

13. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน  ความพร้อมของแรงงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับกําลัง
ท่ีสามารถดูแลผลิตได้ 

14. ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาตัวหน่ึง ซ่ึงเกษตรกรเลือกท่ีจะปลูก เพราะเป็น
ความรักความผูกพัน กลัวว่าหากเม่ือไหร่หยุดปลูกสายพันธุ์พื้นเมืองท่ีเคยปลูกจะหายไป  จากการสัมภาษณ์พบว่าข้าวหลาย ๆ สายพันธุ์
ของพื้นท่ีวิจัย เคยสูญหายไปเม่ือเกิดนํ้าท่วมใหญ่ปีพ.ศ.2532-2534 ทําให้เกษตรกรกลัวว่า หากเม่ือไหร่ท่ีเลิกปลูกจะทําให้ขาดคนท่ีจะ
สืบทอด เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองท่ีตัวเองมีจะสูญหายไปในท่ีสุด 

ในประเด็นท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจําหน่ายผลผลิต ว่าจะเลือกจําหน่ายให้ใคร ท่ีไหน และใน
รูปแบบผลผลิตแบบใดน้ัน ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออกมาได้ดังต่อไปน้ี 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิต ว่าเกษตรกรมีความต้ังใจปลูกเพื่อจําหน่าย หรือเพื่อบริโภคเป็นหลัก  การตัดสินใจเร่ือง
ปริมาณจําหน่ายจึงต้องมีการกันข้าวไว้ส่วนหน่ึงเพื่อการบริโภคและเก็บเพื่อทําเมล็ดพันธุ์ด้วย   

2. ปริมาณผลผลิต เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเกษตรกรใช้ในการตัดสินใจว่าจําหน่ายอย่างไร  หากผลิตในปริมาณน้อยมักจะ
จําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง  แต่หากผลิตในปริมาณท่ีมากเกษตรกรบางรายจะเลือกจําหน่ายตรงให้แก่โรงสี 

3. ราคารับซ้ือ เกษตรกรเลือกตัดสินใจจําหน่ายจากราคารับซ้ือด้วยเช่นกัน มีการส่ือสารเปรียบเทียบราคารับซ้ือของ             
แต่ละโรงสีในพื้นท่ีก่อนท่ีเกษตรกรจะตัดสินใจจําหน่าย 

4. สายพันธุ์ข้าว เป็นปัจจัยท่ีเกษตรกรใช้ตัดสินใจว่าจะจําหน่ายข้าวในรูปแบบใด โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า              
หากเป็นสายพันธุ์ข้าวท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เกษตรกรบางรายจะเลือกท่ีจะสีและขายข้าวสารโดยตรง 

5. ต้นทุนการเก็บรักษา การตัดสินใจจําหน่ายข้าวเปลือกทันทีท่ีเก็บเกี่ยว  หรือการรอให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น                   
เกิดต้นทุนในการเก็บรักษาขึ้นกับเกษตรกร  ต้ังแต่เร่ืองการขนย้ายข้าวจากแปลงสู่โรงเก็บ การตากเพื่อลดความช้ืน   

6. รูปแบบการบริการความสะดวกของผู้ซ้ือ เป็นปัจจัยท่ีทําให้เกษตรกรจําหน่ายข้าวให้แก่ผู้ซ้ือ โดยเฉพาะนายหน้าท่ี
บริการรถเกี่ยวและรถบรรทุกข้าวให้ เน่ืองจากลดความยุ่งยากในกระบวนการขายให้แก่เกษตรกรได้   

7. ความต้องการของตลาด หรืออุปสงค์ของตลาด ณ เวลาน้ัน ๆ ว่ามีความต้องการข้าวแบบใด มากน้อยเพียงใด 
8. การทําข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้ซ้ือ เกษตรกรบางรายมีพันธะสัญญากับผู้ซ้ือซ่ึงมักเป็นนายหน้าในท้องถิ่น ท่ีจะขายข้าวให้ 
9. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่นซ่ึงเกษตรกรให้ความนับถือ หรือเช่ือม่ันในแนวคิด 
10. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีข้างเคียงเป็นอีกกลุ่มซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกษตรกร “คนอื่นเขาขาย เลยขายตาม” 

เป็นคําบอกเล่าซ่ึงยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจตามกัน 
11. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง หากเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะส่งผลต่อระยะเวลาเก็บเกี่ยวของเกษตรกร และ

ส่งผลต่อการรับซ้ือของนายหน้า 
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12. คําแนะนําจากพ่อค้าคนกลาง/โรงสี โดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านราคาเชิงเปรียบเทียบได้อย่างดี             
ว่าเกษตรกรควรขายข้าวให้กับเจ้าใด 

13. ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ เน่ืองจากมีการซ้ือขายกันต่อเน่ืองทุกปี จึงกลายเป็นความผูกพันและทําให้เกษตรกร            
ไม่สนใจแสวงหาผู้ซ้ือรายใหม่ 

14. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน ว่าจะตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ทันที หรือเลือกสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตแต่
กระบวนการจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้น 

ส่วนในประเด็นท่ี 3 ในประเด็นของการเก็บรักษาข้าวไว้เพื่อจําหน่ายเป็นข้าวแห้งน้ัน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเพิ่มเติมมาจากการตัดสินใจขายข้าว ดังต่อไปน้ี 

1. ความพอเพียงของพื้นท่ีตากข้าว เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทําให้เกษตรกรต้องจําหน่ายข้าวในทันที เน่ืองจากลานตาก             
ไม่เพียงพอ  บางบ้านท่ีไม่มีลานบ้านต้องนําข้าวท่ีต้องการเก็บไว้ไปตากบนถนน 

2. ความพร้อมของพื้นท่ีเก็บรักษา พื้นท่ีเก็บรักษา หรือห้องข้าว เกษตรกรจะสร้างขึ้นติดกับห้องครัว  หรือเป็นส่วนหน่ึง
ของห้องครัว  ต้องเป็นห้องท่ีอากาศถ่ายเทไม่มีความช้ืน และเป็นพื้นท่ีกว้างเพียงพอให้สามารถวางกระสอบข้าวได้ 

3. ความเร่งด่วน จําเป็นในการใช้เงิน เกษตรกรบางรายมีความจําเป็นต้องใช้เงินทันทีหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อ
ชําระต้นทุนในการเพาะปลูก ชําระหน้ีสิน รวมท้ังส่งให้ลูกหลานและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน   

4. ความพอเพียงของแรงงานในครัวเรือน การทําข้าวแก้งต้องอาศัยแรงงานช่วยในขั้นตอนการขนย้ายข้าวจากท่ีนา               
กลับบ้าน  การตากข้าวในพื้นท่ีลานตาก และเก็บใส่กระสอบและนํามาเก็บในห้องข้าว  ดังน้ันเกษตรกรจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อม
ของแรงงานท่ีจะมาช่วยในด้านน้ีด้วย 

5. ความพร้อมของการลงทุนเพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการเก็บรักษา กรณีท่ีไม่มีลานตากส่ิงท่ีทดแทนคือเคร่ืองอบ  ซ่ึงต้อง
อาศัยเงินลงทุน 

6. องค์ความรู้ในการเก็บรักษา เกษตรกรบางรายไม่เคยทําข้าวแห้ง จึงไม่มีองค์ความรู้ในการทําข้าวแห้งและการเก็บ
รักษา 

7. ความแน่นอนของตลาดรองรับเม่ือเก็บรักษา เกษตรกรมีความกังวลในการนําข้าวแห้งไปขายโรงสีในช่วงนอกฤดูเก็บ
เกี่ยว ว่าโรงสีจะรับซ้ือหรือไม่  เพราะหากโรงสีมีข้าวเพียงพอแล้ว อาจปฏิเสธการรับซ้ือได้ 

8. ความแน่นอนของราคาท่ีคาดหวังเม่ือมีการเก็บรักษา แม้จะทําข้าวแห้งไปขายนอกฤดูกาล แต่เกษตรกรต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนของราคา  จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ราคาท่ีขายได้จะคุ้มค่ากับต้นทุนการทําข้าวแห้ง และนํ้าหนักข้าวท่ีลดลงได้
หรือไม่ 

9. ปริมาณความช้ืน และลักษณะภูมิอากาศ เน่ืองจากพื้นท่ีวิจัยมีฝนตกตลอดท้ังปี  ทําให้ข้าวท่ีเก็บรักษาไว้มีความช้ืนสูง 
และบางปีประสบกับปัญหานํ้าท่วม ทําให้ข้าวท่ีเก็บไว้ได้รับความเสียหาย  เหมือนเม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมา เกษตรกรได้รับผลกระทบ
จากนํ้าท่วมทําให้ข้าวท่ีเก็บรักษาไว้ได้รับความเสียหายจํานวนมาก 

เม่ือผู้วิจัยได้ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลจากการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าว  จําหน่ายข้าว และเก็บรักษาข้าวจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   
ได้นําข้อมูลท่ีได้มาจัดทําแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรในพื้นท่ี จํานวน 424 คน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) (N=424) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 199 46.93 
 หญิง 225 53.07 
2. อาย ุ 25 - 37 ปี 15 3.54 
 38 - 50 ปี 103 24.29 
 51 - 62 ป ี 134 31.60 
 63 – 75 ป ี 136 32.08 
 76 ปีขึ้นไป 36 8.49 
3. สถานภาพการสมรส โสด 18 4.25 
 สมรส 376 88.68 
 หย่าร้าง 30 7.08 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) (N=424) ร้อยละ 
4. สมาชิกในครอบครัว 1 - 3 คน  182 42.92 
 4 - 6 คน 220 51.89 
 7 - 10 คน 22 5.19 
5. รายได้หลัก รับราชการ 22 5.19 
 ธุรกิจ 3 0.71 
 รับจ้าง 141 33.19 
 ทํานา 150 35.38 
 สวนยาง 0 0 
 สวนปาล์ม 34 8.02 
 อื่น ๆ 74 17.45 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังโดยวิเคราะห์จากการแจกแจงความถี่  

(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดมีจํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 53.07และเพศชายมีจํานวน 199 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.93  
อายุ พบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนัง มีอายุ 63 – 75 ปี มากท่ีสุด จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 รองลงมา 

คือ อายุ 51 - 62 ปี จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60อายุ 38 - 50 ปีจํานวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 24.29 อายุ 76 ปีขึ้นไป 
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49 และ อายุ 25 - 37 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 ตามลําดับแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังส่วนใหญ่มีอายุ 63 – 75 ปี 

สถานภาพการสมรส พบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังสมรสมากท่ีสุด จํานวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68รองลงมา 
คือหย่าร้าง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08และ เป็นโสดจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 

สมาชิกในครอบครัวพบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังมีสมาชิก 4 - 6 คน มากท่ีสุด จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.89รองลงมา คือ มีสมาชิก 1 - 3 คน จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 42.92และ มีสมาชิก 7 - 10 คน จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.19 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน 4 - 6 คน 

รายได้หลัก พบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังมีรายได้หลักจากการทํานามากท่ีสุด จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.38รองลงมา คือ รับจ้าง จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19อื่น ๆ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45ทําสวนปาล์ม จํานวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.02รับราชการ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19และ ทําธุรกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามลําดับ 
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการทํานา 

 
ตารางที่ 3 พันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังเพาะปลูก 
 

พันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก จํานวน (คน) (N=424) ร้อยละ 
1. เหลือง 66 15.57 
2. เล็บนก 12 2.83 
3. กาบดํา 32 7.55 
4. อ้ายเฉีย้ง 198 46.70 
5. ศรีรักษ์หัวไทร 4 0.94 
6. ช่อนางงาม 2 0.47 
7. ยาโค 18 4.25 
8. อีโข ้ 12 2.83 
9. ลูกลาย 20 4.72 
10. ช่อหลุมพ ี 38 8.96 
11. กข 25 18 4.25 
12. ร้ิน ยุมหนุน 4 0.94 
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จากตารางท่ี 3 แสดงพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังเพาะปลูกโดยวิเคราะห์จากการแจกแจงความถี่  
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

พันธุ์ข้าวท่ีเพาะปลูก พบว่า พันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังปลูกมากท่ีสุด คืออ้ายเฉี้ยง จํานวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.70 รองลงมา คือ เหลือง จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57ช่อหลุมพี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 กาบดํา 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55ลูกลาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ยาโค จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25กข.25 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25อีโข้ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83เล็บนก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83ศรีรักษ์หัวไทร 
จํานวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 0.94ร้ิน ยุมหนุน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 และ ช่อนางงาม จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนังปลูกส่วนใหญ่ คือ อ้ายเฉี้ยง 

 
ตารางที่ 4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 

N=424 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าว 

ของเกษตรกร 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standardization) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิตเช่น บริโภคเอง/ขาย 4.54 0.75 มากที่สุด 
2. ลักษณะพื้นท่ี ความลุ่มดอน ปริมาณนํ้า 3.49 0.77 มาก 
3. ความคุ้นเคย/ความเคยชินในการเพาะปลูก 4.11 0.61 มาก 
4. รสนิยม หรือความช่ืนชอบในการบริโภค 4.28 0.95 มาก 
5. ราคาตลาด 2.44 0.70 ปานกลาง 
6. ความต้องการของตลาด 2.95 0.60 ปานกลาง 
7. การแนะนําส่งเสริมจากนักวิชาการ/ภาครัฐ 2.89 1.20 ปานกลาง 
8. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น 3.10 1.26 ปานกลาง 
9. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง 3.13 1.18 ปานกลาง 
10. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี 2.45 0.78 ปานกลาง 
11. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพาะปลูก(ช่วงเวลากวา่จะให้ผลผลิต) 2.97 0.52 ปานกลาง 
12. ความยากง่ายในการดูแลรักษา 3.68 0.78 มาก 
13. ต้นทุนการดูแลรักษา 3.65 0.84 มาก 
14. ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ 3.14 0.92 ปานกลาง 
15. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 2.55 0.76 ปานกลาง 
16. ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพืน้เมือง 4.40 0.79 มาก 

ระดับความสําคัญโดยภาพรวม 3.36 0.84 ปานกลาง 
 

เกษตรกรมักจะมีความผูกพันในสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท่ีนํามาเพาะปลูก โดยเฉพาะเมล็ดพันธ์ท่ีเก็บไว้ ความคุ้นชินในการ
บริโภคจากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าวของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรให้
ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการผลิตเช่น บริโภคเอง/ขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.75) รองลงมาคือ 
ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพื้นเมือง (ค่าเฉล่ีย = 4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.79) และรสนิยมหรือความช่ืนชอบในการบริโภค
(ค่าเฉล่ีย = 4.28, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.95) ตามลําดับ  

หากให้สถิติ One Way ANOVA และ t-test พิจารณาถึงเง่ือนไขส่วนบุคคลซ่ึงสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธ์ข้าวของ
เกษตรกร ท่ีให้ความสําคัญ ในสามลําดับแรก สามารถอธิบายได้ว่า 

1. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง เพศ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลักของครัวเรือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้ความสําคัญในปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการผลิตแตกต่างกัน 

2. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง เพศ สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพื้นเมือง โดย
เพศชายท่ีมีสถานภาพเป็นหม้ายจะให้ความสําคัญกับปัจจัยน้ีสูง 

3. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง เพศ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลักของครัวเรือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยรสนิยมหรือความช่ืนชอบในการบริโภค โดยเพศชายให้ความสําคัญกับปัจจัยข้อน้ีมากกว่าเพศหญิง และผู้มี
สมาชิกในครอบครัวมากจะให้ความสําคัญในเร่ืองน้ีน้อย 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสถิติ t-test และ One Way ANOVA  
สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพนัธุ์ข้าวของเกษตรกร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

รายได้
หลัก 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิตเช่น บริโภคเอง/ขาย !  ! ! ! 
2. ลักษณะพื้นท่ี ความลุ่มดอน ปริมาณนํ้า ! ! !  ! 
3. ความคุ้นเคย/ความเคยชินในการเพาะปลูก      
4. รสนิยม หรือความช่ืนชอบในการบริโภค !   ! ! 
5. ราคาตลาด   !  ! 
6. ความต้องการของตลาด    !  
7. การแนะนําส่งเสริมจากนักวิชาการ/ภาครัฐ   ! ! ! 
8. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น   ! ! ! 
9. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง   !  ! 
10. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี     ! 
11. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพาะปลูก(ช่วงเวลากวา่จะให้ผลผลิต)      
12. ความยากง่ายในการดูแลรักษา      
13. ต้นทุนการดูแลรักษา      
14. ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์      
15. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน   !   
16. ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพืน้เมือง !  !   

หมายเหต ุ! มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจําหน่ายข้าว  
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจําหน่ายข้าว  
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standardization) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิต 4.46 0.83 มากที่สุด 

2. ปริมาณผลผลิต 3.23 0.53 ปานกลาง 
3. ราคารับซ้ือ 2.54 0.78 ปานกลาง 
4. สายพันธุ์ข้าว 4.27 0.91 มาก 
5. ต้นทุนการเก็บรักษา 3.76 0.71 ปานกลาง 
6. รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและสะดวก 3.05 0.62 ปานกลาง 
7. ความต้องการของตลาด 3.89 1.24 ปานกลาง 
8. การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ 2.53 0.78 ปานกลาง 
9. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น 3.09 1.13 ปานกลาง 
10. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง 3.14 1.08 ปานกลาง 
11. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง 2.83 0.61 ปานกลาง 
12. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี 2.52 0.77 ปานกลาง 
13. ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ 2.95 0.64 ปานกลาง 
14. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 2.59 0.85 ปานกลาง 
15. ปัจจัยอื่น ๆ 2.00 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นถึง เกษตรกรให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการผลิตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.56, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.83)รองลงมาคือ สายพันธุ์ข้าว (ค่าเฉล่ีย = 4.27, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.91) และความต้องการของตลาด
(ค่าเฉล่ีย = 3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.24) ตามลําดับ  

หากพิจารณาถึงเง่ือนไขส่วนบุคคลซ่ึงสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจจําหน่ายข้าว ของเกษตรกร ท่ีให้ความสําคัญ 
ในสามลําดับแรก สามารถอธิบายได้ว่า 

1. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลักของครัวเรือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้ความสําคัญในปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการผลิตแตกต่างกัน โดยกลุ่มคนท่ีมีอายุมากกว่า 76 ปี                 
ให้ความสําคัญในเร่ืองวัตถุประสงค์การผลิตน้อยกว่ากลุ่มคนท่ีอายุน้อยกว่า 

2. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลัก ส่งผลต่อการให้
ความสําคัญในเร่ืองปัจจัยในเร่ืองสายพันธุ์ข้าวท่ีแตกต่างกัน โดย ชาวนาท่ีมีสถานภาพหม้ายให้ความสําคัญกับปัจจัยสายพันธุ์ข้าว
มากกว่า ชาวนาท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก ให้ความสําคัญกับปัจจัยว่าสายพันธ์ข้าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจจําหน่ายน้อยกว่า
ชาวนาท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า   

3. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลักของครัวเรือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้ความสําคัญในปัจจัยด้านความต้องการของตลาดโดยคนท่ีเป็นหม้ายให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน                   
ความต้องการตลาด มากกว่าคนท่ีโสดและสมรส ชาวนาท่ีสมาชิกในครอบครัวมาก จะให้ความสําคัญต่อความต้องการตลาดน้อยกว่า
ชาวนาท่ีมีคจํานวนสมาชิกในครอบครัวน้อย 
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบสถิติ t-test และ One Way ANOVA  
สมมติฐานที ่2 ปจัจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจจําหน่ายขา้วของเกษตรกร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 
เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

รายได้หลัก 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิต  ! ! ! ! 
2. ปริมาณผลผลิต !     
3. ราคารับซ้ือ !  !  ! 
4. สายพันธุ์ข้าว   ! ! ! 
5. ต้นทุนการเก็บรักษา    ! ! 
6. รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและสะดวก    !  
7. ความต้องการของตลาด   ! ! ! 
8. การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ    ! ! 
9. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น  ! ! ! ! 
10. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง  ! ! ! ! 
11. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง !     
12. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี    ! ! 
13. ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ      
14. จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน   ! ! ! 
15. ปัจจัยอื่น ๆ   !   

หมายเหต ุ! มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเก็บรักษาข้าว 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเก็บรักษาข้าว 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standardization) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิต 4.18 0.82 มาก 
2. ปริมาณผลผลิต 3.90 0.75 มาก 
3. ราคารับซ้ือ 3.55 0.85 มาก 
4. สายพันธุ์ข้าว 3.67 0.82 มาก 
5. ต้นทุนการเก็บรักษา 3.60 0.83 มาก 
6. รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและสะดวก 3.36 0.81 ปานกลาง 
7. ความต้องการของตลาด 3.06 0.80 ปานกลาง 
8. การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ 2.51 0.95 ปานกลาง 
9. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น 2.34 0.98 ปานกลาง 
10. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง 2.31 0.93 ปานกลาง 
11. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง 2.41 0.88 ปานกลาง 
12. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี 2.53 0.89 ปานกลาง 
13. ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ 2.30 0.99 ปานกลาง 
14. ความพอเพียงของพื้นท่ีตากขา้ว 2.89 0.92 ปานกลาง 
15. ความพร้อมของพื้นท่ีเก็บรักษา 3.10 0.90 ปานกลาง 
16. ความเร่งด่วน จําเป็นในการใช้เงิน 3.24 0.90 ปานกลาง 
17. ความพอเพียงของแรงงานในครัวเรือน 3.55 0.75 มาก 
18. ความพร้อมของการลงทุนเพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการเก็บรักษา 3.49 0.82 ปานกลาง 
19. องค์ความรู้ในการเก็บรักษา 3.45 0.97 ปานกลาง 
20. ความแน่นอนของตลาดรองรับเม่ือเก็บรักษา 3.37 1.10 ปานกลาง 
21. ความแน่นอนของราคาท่ีคาดหวังเม่ือมีการเก็บรักษา 3.49 1.14 มาก 
22. ปริมาณความชื้น และลักษณะภูมอิากาศ 4.14 0.91 มาก 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นถึง เกษตรกรให้ความสําคัญกับปริมาณความช้ืนและลักษณะภูมิอากาศมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 

4.14, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.91) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ในการผลิต (ค่าเฉล่ีย = 4.18, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.82)  และ
ปริมาณผลผลิต(ค่าเฉล่ีย = 3.90, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.75)และหากพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลอยู่ระดับมากแล้วพบว่า ยังมีเร่ืองของ
ความพอเพียงของกําลังแรงงานท่ีมีและความแน่นอนของราคาท่ีคาดหวังในอนาคตด้วย 

หากพิจารณาถึงเง่ือนไขส่วนบุคคลซ่ึงสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจเก็บรักษาข้าว ของเกษตรกร ท่ีให้ความสําคัญ 
ในสามลําดับแรก สามารถอธิบายได้ว่า 

1. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้หลักของครัวเรือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การให้ความสําคัญในปัจจัยปริมาณความช้ืนและสภาพภูมิอากาศแตกต่างกัน โดยเกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกของครอบครัวมาก ให้
ความสําคัญในเร่ืองสภาพความช่ืนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับชาวนาท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนน้อย 

2. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง อายุ ส่งผลต่อการให้ความสําคัญในเร่ืองปัจจัยในเร่ืองวัตถุประสงค์การผลิตท่ี
แตกต่างกัน โดย ชาวนาท่ีมีที่มีอายุมาก ให้ความสําคัญในปัจจัยในเร่ืองสายพันธุ์ข้าวน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 

3. เง่ือนไขของปัจจัยส่วนบุคคล ในเร่ือง เพศ และรายได้หลักของครัวเรือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้ความสําคัญใน
ปัจจัยด้านปริมาณการผลิต โดยเพศชายให้ความสําคัญในปัจจัยเร่ืองความต้องการของตลาดมากกว่าเพศหญิง 
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสถิติ t-test และ One Way ANOVA  
สมมติฐานที ่3 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเก็บรักษาพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร 
เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

รายได้
หลัก 

1. วัตถุประสงค์ในการผลิต  !    
2. ปริมาณผลผลิต !     
3. ราคารับซ้ือ  !    
4. สายพันธุ์ข้าว  !    
5. ต้นทุนการเก็บรักษา      
6. รูปแบบการใหบ้ริการของผู้ซ้ือท่ีง่ายและสะดวก  !  !  
7. ความต้องการของตลาด !    ! 
8. การทําข้อตกลงล่วงหน้ากบัผู้ซ้ือ    !  
9. คําแนะนําจากผู้รู้ในท้องถิ่น   ! ! ! 
10. เพื่อนบ้าน/เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง   !  ! 
11. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพื้นท่ีใกล้เคียง      
12. คําแนะนําจากพอ่ค้าคนกลาง/โรงสี   !   
13. ความผูกพันคุ้นเคยกับผู้รับซ้ือ   !   
14. ความพอเพียงของพื้นท่ีตากขา้ว   !   
15. ความพร้อมของพื้นท่ีเก็บรักษา   !   
16. ความเร่งด่วน จําเป็นในการใช้เงิน    ! ! 
17. ความพอเพียงของแรงงานในครัวเรือน      
18. ความพร้อมของการลงทุนเพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการเก็บรักษา    ! ! 
19. องค์ความรู้ในการเก็บรักษา   ! ! ! 
20. ความแน่นอนของตลาดรองรับเม่ือเก็บรักษา  ! ! ! ! 
21. ความแน่นอนของราคาท่ีคาดหวังเม่ือมีการเก็บรักษา   ! ! ! 
22. ปริมาณความช้ืน และลักษณะภูมอิากาศ    ! ! 

หมายเหต ุ! มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

รูปแบบการเก็บรักษาข้าวน้ัน  เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่จําหน่ายข้าวให้กับโรงสีทันทีหลังเก็บเกี่ยว  และเก็บรักษาข้าว
บางส่วนไว้เพื่อบริโภคในใช้ทําพันธุ์ในปีต่อไป  รูปแบบการเก็บรักษาข้าวมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คัดเลือกเศษวัชพืชต่าง ๆ ออกจากเมล็ดข้าว เน่ืองจากตอนเกี่ยวข้าวจะมีเศษฟางและก้านของเมล็ดข้าวติดมาด้วย 
2. นําเมล็ดข้าวตากในแผ่นตาข่ายพลาสติกซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะตากไว้บนพื้นถนน เพราะพื้นถนนเป็นพื้นผิวท่ีไม่มีความช้ืน

และสามารถดูดความร้อนได้ดีข้าวจึงแห้งเร็ว 
3. จะตากข้าวเฉพาะช่วงกลางวันแล้วเก็บไว้ในท่ีร่มท้ังแผ่นตาข่ายในช่วงกลางคืน  ตากจนข้าวแห้ง 
4. เก็บข้าวใส่กระสอบท่ีมีอากาศถ่ายเทได้  เพื่อป้องกันข้าวขึ้นรา  และเก็บไว้ในห้องข้าว  ซ่ึงห้องข้าวไม่ใช่ยุ้งฉาง              

แต่มักจะเป็นส่วนหน่ึงของบ้านชันล่าง  หรือห้องครัว  ท่ีเป็นจุดท่ีไม่ชื้นและอากาศถ่ายเท ปลอดภัยจากหนูและแมลง 
ข้าวเปลือกท่ีเก็บไว้หากได้รับการดูแลอย่างดี เกษตรกรสามารถเก็บไว้บริโภคได้ถึงสอง ถึง สามหยาม  หรือ สอง ถึงสามปี

เลยทีเดียว 
จากการลงพื้นท่ีวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บรักษาข้าวเพื่อการบริโภคและเป็นเมล็ดพันธุ์เท่าน้ัน  มีส่วนน้อยท่ีมี

การเก็บข้าวไว้เพื่อจําหน่ายนอกฤดูกาล  ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประเด็น คือ  หน่ึง การทําข้าวแห้งมีการใช้วิธีการเดียวคือการตากข้าว  
เกษตรกรจึงมีข้อจํากัดด้านพื้นท่ีในการตากไม่เพียงพอท่ีจะตากผลผลิตท้ังหมด  จึงเลือกท่ีจะตากเฉพาะข้าวท่ีจะเก็บไว้บริโภคและเป็น
เมล็ดพันธุ์เท่าน้ัน สอง การเก็บรักษาข้าวไว้ มีความเส่ียงท่ีข้าวจะได้รับความเสียหาย  เน่ืองจากสภาพอากาศในพื้นท่ีท่ีช้ืน เส่ียงท่ีข้าว             
จะขึ้นรา  รวมท้ังมีความเส่ียงในเร่ืองศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นหนู หรือ มอดและแมลงต่าง ๆ ท่ีจะทําให้ข้าวเสียหายอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม  มีเกษตรกรกลุ่มหน่ึงท่ีเลือกท่ีจะเก็บรักษาข้าวไว้  และทยอยนํามาสีท่ีโรงสีชุมชน เพื่อจําหน่ายในท้องถิ่น  
โดยเฉพาะชาวนาในพื้นท่ีตําบลขนาบนาก  ซ่ึงเป็นตําบลท่ีมีประชากรกลุ่มท่ีไม่มีนาข้าว และประกอบอาชีพทํานํ้าตาลจาก  จึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีอุปสงค์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นอยู่บ้าง  

สําหรับต้นทุนการเก็บรักษาข้าวในรูปแบบน้ี แทบไม่มีต้นทุนในรูปตัวเงินเลย  เน่ืองจากใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน  ไม่ว่า
จะเป็น ห้องข้าวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน  ไม่ได้มีการสร้างยุ้งฉางแยกเฉพาะออกมา ต้นทุนห้องข้าวท่ีเกษตรกรช่วยประมาณการจึงอยู่ท่ี
ประมาณ 20,000-40,000 บาท โดยมีอายุการใช้งาน 20 ปี  ส่วนตาข่ายพลาสติกสีฟ้าท่ีใช้ตากข้าว  ราคาเมตรละ 40 บาท  ซ่ึงโดยเฉล่ีย
แล้วเกษตรกรแต่ละรายจะใช้ประมาณ 10-20 เมตร  เป็นต้นทุนประมาณ 400-800 บาท  แต่ตาข่ายน้ีสามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายปี               
หากเก็บรักษาไว้อย่างดี 
 
สรุป  

การศึกษาคร้ังน้ีได้สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าว เก็บรักษาพันธุ์ข้าว และ จําหน่ายข้าว แล้วพบว่า 
ปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการผลิต

เช่น บริโภคเอง/ขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.75) รองลงมาคือ ความภูมิในในเอกลักษณ์ของข้าวพื้นเมือง 
(ค่าเฉล่ีย = 4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.79) และรสนิยมหรือความช่ืนชอบในการบริโภค(ค่าเฉล่ีย = 4.28, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.95) ตามลําดับ  

ปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจเก็บรักษาข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญกับปริมาณความช้ืนและ
ลักษณะภูมิอากาศมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.14, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.91) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ในการผลิต (ค่าเฉล่ีย = 4.18, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.82)  และปริมาณผลผลิต(ค่าเฉล่ีย = 3.90, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.75) 

ปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อต่อการตัดสินใจจําหน่ายข้าว คือ เกษตรกรให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการผลิตมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.83)รองลงมาคือ สายพันธุ์ข้าว (ค่าเฉล่ีย = 4.27, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.91) 
และความต้องการของตลาด(ค่าเฉล่ีย = 3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.24) ตามลําดับ  

โดยพบว่าเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการให้ความสําคัญของบุคคลต่อปัจจัยต่าง ๆ น้ันคืออายุของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรท่ีอายุ
มาก มีวัตถุประสงค์ในการปลูกและการให้ความสําคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างจากเกษตรกรท่ีอายุน้อยกว่า  การทํานาของเกษตรกรลุ่ม
น้ี เพียงเพื่อเก็บข้าวไว้บริโภค และมีคําพูดหน่ึงท่ีเกษตรกรให้ความเห็นคล้ายคลึงกัน คือ “ทําไปพันน้ัน” โดยเกษตรกรกลุ่มน้ีจะไม่มี
ความเป็นผู้ประกอบการในการคิดถึงต้นทุน ผลตอบแทนแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ชาวนาควรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นเพื่อลดเง่ือนไขการตัดราคาของโรงสี  เช่นควบคุมเร่ืองความช้ืนโดยการ
รวมตัวกันสร้างลานตากเพื่อตากข้าวให้ความช้ืนลดลงก่อนจะขาย 

2. ชาวนาควรหาตลาดช่องทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพิงพ่อค้าคนกลางและโรงสีเช่นรวมตัวกันต้ังกลุ่มดําเนินการผลิต
ข้าวพันธุ์เฉพาะถิ่นท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ีนิยมของตลาดบนตลาดอาหารสุขภาพเช่นการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์เพื่อยกระดับราคาและ
ต้นทุนการผลิต 

3. การยกระดับเป็น Smart Farmer การเป็นผู้ประกอบการผลิตในท่ีนาแปลงใหญ่ และหาตลาดส่งผลผลิตถึงผู้บริโภค
เอง   

4. การปรับปรุงระบบชลประทานให้แก่เกษตรกรยังเป็นส่ิงจําเป็น เพราะจะทําให้ชาวนาสามารถควบคุมช่วงเวลาการ
ปลูกข้าท่ีเหมาะสมให้ขายได้ราคาดี  จากการศึกษาพบว่าแม้พื้นท่ีวิจัยบางส่วนมีระบบชลประทานเข้าถึง แต่ไม่สามารถใช้น้ําได้จริง  การ
ทํานาท่ีเกิดขึ้นจึงต้องพึ่งพานํ้าจากธรรมชาติ กลายเป็นข้อจํากัดต่อการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตในช่วงท่ีราคาสูง 

5. สร้างอํานาจต่อรองการตลาด โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม หรือการสร้างตลาดกลางข้าวขึ้นในพื้นท่ี 
6. ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ชาวนากลุ่มท่ียังคาดหวังการปลูกข้าวเป็นรายได้ของครัวเรือน จากในการศึกษา

พบว่า ชาวนาไม่มีพฤติกรรมการผลิตในลักษณะผู้ประกอบการการผลิต โดยลักษณะการผลิตไม่เป็นไปตามทฤษฎีการผลิต ท่ีผู้ผลิตต้อง
ทราบต้นทุนการผลิต และกําไรจากการผลิต และการผลิต ณ จุดท่ีต้นทุนตํ่าสุด เพื่อลดปัญหาความเส่ียงจากการผลิต 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออม

แห่งชาติ 2) ศึกษาระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจ 3) ศึกษาระดับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนการออม

แห่งชาติ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับกองทุนกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ โดยทําการศึกษาจาก

แรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-49 ปี สถานภาพสมรส 

จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 1-2 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพค้าขาย รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออมเงินตามความเหมาะสม มี

จํานวนเงินออมในแต่ละครั้ง 101-500 บาท มีจํานวนเงินออมท้ังหมดไม่เกิน 5,000 บาท และเลือกออมเงินกับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สําหรับผู้ท่ีไม่ตัดสินใจออมเงิน ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะออมเงินผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาติหรือไม่ ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และ

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงิน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนผู้ท่ีอยู่อุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ในการออมเงิน ผู้ชักชวนในการออมเงิน ค่านิยม และสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ 3) ปัจจัยด้านความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ 

ของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ การออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ แรงงานนอกระบบ 

 

ABSTRACT  
 The objectives of this independent were to study 1) the individual Determination and 

behaviors for Financial Saving in National Savings Fund. 2) degree of motivation factors and 3) 

degree of knowledge factors and 4) relationship of personal, motivation, and knowledge factors to 

Determination and behaviors for Financial Saving in National Savings Fund. The sample of this study 

were 400 informal workers in in Muang District, Nakhon Si Thammarat province. The questionnaire 

was used to collect Data. The findings showed that the majority of sample are: female workers, 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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age between 35 to 49, married, Bachelor’s degree holders, having 1-2 dependents, and earning 

lower than 10,000 baht per month. Samples of savings money in the National Saving Fund. 

Frequency save money in accordance with properly.The amount of savings money each time 101-

500 baht. Money save all not more than 5,000 bath. They chooe to save money with Agricuture 

and Adricultual Corperatives Bank. Many nonsaving money, do not sure future to  save money with 

National Saving Fund in the future. Moreover, it was found that personal, motivation, and 

knowledge factors are significantly related to Determination and behaviors for Financial Saving in 

National Savings Fund of Informal Workers in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. 
Keywords: Determination, Financial Saving, National Savings Fund, Informal Workers 

 

บทนํา  
 การออมเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิด

การลงทุน แต่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา เงินออมท่ีมีภายในประเทศไม่เพียงพอในการลงทุน จึงต้องกู้ยืมเงินทุน

จากต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเหล่าน้ีจําเป็นต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการออมในส่วน

ของภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการออมเงินของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ แต่ยังเป็นปัญหาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพท่ีเส่ือมโทรม ซ่ึงต้องมีค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลจํานวนมาก ผู้สูงอายุจะไม่มีรายได้หลังจากการเกษียณอายุ ทําให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือผู้สูงอายุ

เพื่อประกันการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุ ดังน้ันรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสําคัญของการออมเพื่อเกษียณอายุในปัจจุบันประเทศ

ไทยมีรูปแบบการออมเงินในวัยเกษียณอายุท่ีครอบคลุมประชาชนโดยท่ัวไป ตามทฤษฏีของระบบบํานาญท่ีธนาคารโลกนํามาเป็น

แนวคิด โดยเรียกว่าทฤษฎี 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาหลักท่ี 1 คือ ระบบการออมเงินแบบบํานาญภาคบังคับท่ีรัฐบาลจัดให้ เสาหลัก

ท่ี 2 คือ ระบบการออมเงินภาคบังคับท่ีรัฐบาลให้พนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจออมเงินในขณะทํางาน เสาหลักท่ี 1 และ 2 น้ี

ได้จัดต้ังมาเป็นเวลานาน เป็นเสาหลักท่ีให้สิทธิแก่ข้าราชการและพนักงานเอกชน จะเห็นได้ว่าสําหรับประชาชนท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ

หรือพนักงานเอกชนจะไม่มีสวัสดิการใดๆมารองรับ ดังน้ันรัฐบาลจึงเห็นช่องว่างของสิทธิประโยชน์ จึงได้เห็นว่ามีเสาหลักสําคัญอีกเสา

หลักหน่ึงคือ เสาหลักท่ี 3 คือ ระบบการออมเงินภาคสมัครใจท่ีประชาชนสามารถเลือกได้เอง กองทุนการออมแห่งชาติจึงได้ถูกจัดต้ังขึ้น

เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีเงินไปใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกัน

การจ่ายบํานาญเม่ือส้ินสมาชิกภาพ เปิดรับสมัครสมาชิกได้ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันข้อมูลล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2559 มีสมาชิกจํานวน 423,618 คน (กองทุนการออมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม การรับรู้และให้ความสนใจในเร่ืองการออมผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาติน้ันมีน้อยมาก แรงงานนอกระบบยังสมัครเป็นสมาชิกกองทุนน้อย กองทุนการออมแห่งชาติจึงเป็นเคร่ืองมือ

สําคัญท่ีจะทําให้เกิดการออมช่วงเกษียณอายุตามทฤษฎีเสาหลักท่ี 3 ดังน้ันผู้วิจัยจึงอยากศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจและ

พฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีประชากรจํานวนมากเป็นลําดับต้นๆของประเทศไทย จากสถิติล่าสุดของเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีจํานวน

ประชากร 1,553,359 คน (ท่ีทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลสถิติจํานวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2559) 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม จึงทําให้มีกลุ่มแรงงานนอกระบบจํานวนมาก ประกอบกับมีผู้สูงอายุในปี 2558 

จํานวน 114,406 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559) ประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จึงต้องให้

ความสําคัญกับผู้สูงอายุ จึงต้องให้แรงงานนอกระบบมีการออมเงินไว้ใช้จ่ายในตอนท่ีเกษียณอายุ เพื่อเป็นตัวช่วยในการดําเนินชีวิตหลัง

วัยเกษียณอายุและช่วยลดภาระของรัฐบาล ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ 

ของแรงงานนอกระบบในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีเพิ่งจัดต้ังขึ้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดย

กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษาคือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสิทธิ์ตัดสินใจเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสามารถนํา

ข้อมูลท่ีได้ไปเสนอกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางในปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ และเป็นประโยชน์

ต่อแรงงานนอกระบบในการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ 
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 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 1.ทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจของรีเดอร์ (Reader) ได้ศึกษา พฤติกรรมของบุคคล และได้แสดงให้เห็นว่า การกระทํา

ของบุคคลน้ันเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงน้ัน ๆ ดังน้ันในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมทางสังคมของ

บุคคลทุกเร่ืองจึงเป็นผลมาจากการท่ีมีความเช่ือและไม่เช่ือดังกล่าว) ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ถึง 3 ประเภท ดังน้ี (เสาวภา 

ธรรมบุตร, 2525) 

 1.1 ปัจจัยดึง (Pull factors)ประกอบด้วย 1.1) เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งประสงค์ท่ีจะให้บรรลุ และให้สัมฤทธิ์

จุดประสงค์ในการกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดน้ัน ผู้กระทําจะมีกําหนดเป้าหมาย และผู้กระทําพยายามกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

1.2) ความเช่ือ (Belief orientation) ความเช่ือน้ันเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือความรู้ ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ี

จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคล และพฤติกรรมทางสังคมในกรณี ท่ีว่าบุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ี

ตนยึดม่ันอยู่ 1.3) ค่านิยม (Value standard) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง ค่านิยม

น้ันเป็นความเช่ืออย่างหน่ึงมีลักษณะถาวร ค่านิยมของมนุษย์จะแสดงออกทางทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกรูปแบบ 

ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในกรณีท่ีว่าการกระทําทางสังคมของบุคคลพยายามท่ีจะกระทําให้สอดคล้องกับค่านิยมท่ียึดถืออยู่ 1.4) 

นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดแล้วสืบต่อกันด้วยประเพณี และถ้ามีการ

ละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการท่ีสังคมไม่เห็นชอบด้วยในการตัดสินใจ ท่ีจะเลือกกระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของมนุษย์น้ัน ส่วน

หน่ึงจึงเน่ืองมาจากแบบอย่างพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดไว้ให้แล้ว 

 1.2 ปัจจัยผลัก (Push factors)ประกอบด้วย 2.1) ความคาดหวัง (Expectation) คือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลน้ันถือปฏิบัติ และกระทําในส่ิงท่ีตนต้องการ ดังน้ันในการเลือกกระทํา

พฤติกรรม (Social action) ส่วนหน่ึงจึงขึ้นอยู่กับการคาดหวังและท่าทีของบุคคลอื่นด้วย 2.2) ข้อผูกพัน (Commitments) คือ ส่ิงท่ี

ผู้กระทําเช่ือว่าเขาถูกผูกมัดท่ีจะต้องกระทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทําของ

สังคมเพราะผู้กระทําต้ังใจ ท่ีจะกระทําส่ิงน้ันๆ เน่ืองจากเขารู้ว่าเขามีข้อผูกพันท่ีจะต้องกระทํา 2.3) การบังคับ (Farce) คือ ตัวช่วย

กระตุ้นให้ผู้กระทําตัดสินใจกระทําได้เร็วขึ้นเพราะขณะท่ีผู้กระทําต้ังใจจะกระทําส่ิงต่างๆ น้ันเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะกระทํา

พฤติกรรมน้ันดีหรือไม่ แต่เม่ือมีการบังคับก็จะให้ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมน้ันได้เร็วขึ้น 

 1.3 ปัจจัยความสามารถ (Able factors)ประกอบด้วย 3.1) โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระทําท่ีเช่ือว่า

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นช่วยให้มีโอกาสเลือกกระทํา 3.2) ความสามารถ (Ability) คือ การท่ีผู้กระทํารู้ถึงความสามารถของตนเอง ซ่ึง

ก่อให้เกิดผลสําเร็จในเร่ืองน้ันได้ การตระหนักถึงความสามารถน้ีจะนําไปสู่การตัดสินใจและการกระทําทางสังคม โดยท่ัวไปแล้วการท่ี

บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเองเสียก่อน 3.3) การสนับสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผู้กระทํารู้ว่า

จะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากการกระทําน้ันๆ 

 2. งานวิจัยที่เก่ียวข้องในครั้งน้ี ได้แก่ กนกอร นํ้าสมบูรณ์และวีระชาย จันทจร (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจออมเงิน

กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุน พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก ในส่วนของ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเป็นอย่างดี  

 ดุสิทธิ์ จุ้ยสุข (2555) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการฝากเงิน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ 

การศึกษาจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการฝากเงิน และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการฝากเงิน  

 ภัทร สุดถนอม (2556) พิชญ์สินี ศรีเดช (2556) และดาราวรรณ ธนะศรี (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบผลการศึกษา พบว่า ผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ ความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ในการสมัคร การชักชวน

จากคนใกล้ชิด แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ  

 ผุสดี เรืองคา (2556) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ จากผลการศึกษาพบว่า อายุ 

และระดับการศึกษา เป้าหมายการออม ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน และ

สมาชิกมีการเลือกออมเงินตามความเหมาะสม 

 จากแนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดท่ีได้เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงนําไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ซ่ึงตัวแปรต้นประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ส่วนตัวแปรตาม คือ 

การตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงิน สําหรับด้านการวัดเร่ืองการตัดสินใจออมเงิน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เป็นการศึกษาว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจออมเงินหรือไม่ตัดสินใจออมเงิน ระดับท่ี 2 คือ พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน โดยวัดจากความถี่

ของการออม จํานวนเงินออมต่อคร้ัง จํานวนเงินออมท้ังหมด และธนาคารท่ีเลือกออมเงิน โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิด ได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของแรงงานนอกระบบในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนกับ

การตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แรงงานนอกระบบท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การกําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังน้ันขนาด

ตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 และระดับ

ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, น. 74) ซ่ึงสูตรในการคํานวณท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

                         จากสูตร       
( )

2
E

2
ZP1P

n
−

=     

 

โดยท่ี n   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

              P   แทน  สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยกําลังสุ่ม 0.50  

Z   แทน  ระดับความเช่ือม่ันท่ีผู้วิจยักาํหนดไว้                                                             

Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ี ระดับความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 (ระดับ .05) 

    E    แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  

- อาย ุ 

- สถานภาพ                          

- จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ 

- ระดับการศึกษา       

- อาชีพ  

- รายได้ 

 
ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ 
-  วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 

-  ผู้ชักชวนในการออมเงิน 

-  ค่านิยม 

-  สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

การตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
- การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการ

ออมแห่งชาติ 

 
- พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

       - ความถี่ของการออม 

       - จํานวนเงินออมต่อคร้ัง 

       - จํานวนเงินออมท้ังหมด 

       - ธนาคารท่ีเลือกออมเงิน 

 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน 

-  สิทธิประโยชน์จากกองทุน 

-  อัตราเงินสะสมและสมทบ 

-  ความม่ันคงของกองทุน 
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 แทนสูตร        
( )( )( )

( )20.05

2
1.960.0510.05

 n
−=  

            =  384.16 ตัวอย่าง  

 

 ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขกําหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 

และวิธีการเลือกตัวอย่าง โดยใช้วิธีแบบโควต้า ( quota sampling) คือ ผู้ท่ีตัดสินใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติจํานวน 200 

คน และผู้ท่ีไม่ตัดสินใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติจํานวน 200 คน จากแรงงานนอกระบบ ในอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยผู้วิจัย

ได้นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และหาค่า IOC ซ่ึงได้ค่า IOC 

แต่ละข้อเท่ากับ 1 สามารถนําข้อคําถามไปใช้ได้ และหาความเช่ือม่ัน (Reliability) เป็นการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท่ี

แสดงให้เห็นว่าให้ผลการวัดท่ีสมํ่าเสมอ แน่นอน คงท่ี โดยนําไปทดสอบก่อนนําไปใช้จริงกับแรงงานนอกระบบ จํานวน 30 คน โดยการ

นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบเบื้องต้นน้ีมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ (Item analysis) เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha) อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา (2547, น. 449) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่า

ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบความคิดเห็นปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของแรงงานนอกระบบ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ส่วน จํานวน 25 ข้อ เท่ากับ 0.922  

 แบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 ข้อมูล

เกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงิน เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กองทุนท่ีใช้ในการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ แบบสอบถามท้ังหมดมี 15 ข้อย่อยส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ี

ใช้ในการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ การให้คะแนนระดับความคิดเห็น ส่วนท่ี 5 เป็นความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นปลายเปิด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติไคร์สแควร์ (Chi-Square)  

     

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ ระหว่าง 35-49 ปี สถานภาพสมรส 

จํานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 1-2 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพค้าขาย และรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินของผู้ที่ออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มี ความถี่ในการออมเงินตามความเหมาะสม ออมเงินในแต่ละคร้ังจํานวนเงินระหว่าง 101 - 500 บาท ออมเงินท้ังหมด

บัญชีจํานวนเงินระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท และออมเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สําหรับผู้ที่ไม่ตัดสินใจออมเงิน ส่วน

ใหญ่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติหรือไม่ 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยแรงจูงใจ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 

คน โดยหาค่าเฉล่ีย (average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 คะแนน โดยใช้เกณฑ์

ของลิเคิร์ท (Likert Scale) และแปลความหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548: 193-194) ค่าเฉล่ียในการแปลผลดังน้ี ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 

- 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วย

ปานกลางค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการให้ความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านแรงจูงใจ         

 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

1. วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 4.27 0.68 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

2. ผู้ชักชวนในการออมเงิน 3.55 1.06 เห็นด้วยมาก 

3. ค่านิยม 3.97 0.76 เห็นด้วยมาก 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี 3.66 0.90 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า แรงงานนอกระบบมีระดับแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน พบว่า แรงงานนอกระบบส่วน

ใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด ด้านผู้ชักชวนในการออมเงิน ค่านิยมสิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก  

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน แบบสอบถามในแต่ละข้อถูกต้องหรือไม่ โดยคําถามแต่ละข้อ 1 คะแนน จึงคิดเป็นคะแนนเต็มท้ังส้ิน 

15 คะแนน โดยหาค่าพิสัย เพื่อแปลความหมายระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ดังน้ี ช่วงคะแนน 0-5 คะแนน 

หมายถึง มีความรู้น้อย 6-10 คะแนน หมายถึง มีความรู้ปานกลาง และ 11-15 คะแนน หมายถึง มีความรู้มาก 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าพิสัย เพื่อแปลความหมายระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ 

  

ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกองทนุ 
การตัดสินใจ รวม 

ตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจ 
ความรู้น้อย 17 (12.41) 120 (87.59) 137 (100) 

ความรู้ปานกลาง 102 (61.82) 63 (38.18) 165 (100) 

ความรู้มาก 81 (82.65) 17 (17.35) 98 (100) 

รวม 200 (100.00) 200 (100.00) 400 (100) 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง (คะแนน 6-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 41.25 มีเพียงร้อย

ละ 24.50 ท่ีมีความรู้อยู่ในระดับมาก (11-15 คะแนน) ข้อสังเกต คนท่ีตัดสินใจออมเงินจะมีระดับความรู้ปานกลางและระดับความรู้มาก 

ส่วนผู้ที่มีระดับความรู้น้อย ไม่ตัดสินใจออมเงิน 

 5. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน

กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่  3  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนกับการ

ตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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การตัดสินใจ             
- การตัดสินใจออมเงิน " " " " " " " " " " " " 

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออม             

- ความถี่ในการออมเงิน " #### " " #### " " " " " #### #### 

- จํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง #### " #### " " " " #### #### " #### #### 
- จํานวนเงินออมท้ังหมด #### #### #### #### " " " #### #### " " #### 
- ธนาคารท่ีเลือกออมเงิน " " " " " #### #### #### #### #### " #### 

หมายเหตุ " หมายถึง มีความสัมพันธ์ มีค่า Significance ท่ีน้อยกว่า 0.05  
            # หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ มีค่า Significance ท่ีน้อยกว่า 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 เป็นการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนกับและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจ และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออม

แห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ ระหว่าง 35-49 ปี สถานภาพ

สมรส จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 1-2 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพค้าขาย รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท จะเห็นได้ว่า 

เพศหญิง อายุระหว่าง 35-49 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ถึงจะเป็นแรงงานนอกระบบมีความสนใจในการตัดสินใจออมเงิน ดังน้ัน

กองทุนการออมแห่งชาติควรสนับสนุนการออมเงินต่อแรงงานนอกระบบกลุ่มอายุ 35-49 ปี เพราะมีระยะเวลาในการออมเงินเพียงไม่กี่

ปี และควรสนับสนุนกลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี เพื่อจะมีเงินออมจํานวนมากในตอนเกษียณอายุ  

 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินของผู้ที่ออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมี ความถี่ในการออมเงินตามความเหมาะสม ออมเงินในแต่ละคร้ังจํานวนเงินระหว่าง 101 - 500 บาท ออมเงินท้ังหมด

บัญชีจํานวนเงินระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท และออมเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กองทุนการออมแห่งชาติควรมีการ

สนับสนุนให้มีการออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ และออมเงินให้ครบ 13,200 บาทต่อปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี เรืองคา (2556) ท่ี

ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จํากัด จังหวัดน่าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการออมเงินตามความเหมาะสม 

 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า แรงงานนอกระบบให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้าน

วัตถุประสงค์ในการออมเงิน มีระดับความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าแรงงานนอกระบบเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการ

ออมเงิน คือ การออมเงินไว้เพื่อยามเกษียณอายุ ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติจึงควรจูงใจให้แรงงานนอกระบบเห็นความสําคัญในการ

ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ ธนะศรี (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบชาวไทยในเขตภาคกลาง ซ่ึงพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ 

 4. ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน พบว่า แรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง ดังน้ัน

กองทุนการออมแห่งชาติควรให้ความสําคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแก่แรงงานนอกระบบมากยิ่งขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวีระชาย จันทจร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงาน บริษัท กฤษดามหานคร 

จํากัด(มหาชน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนในระดับสูง และงานวิจัยของกนกอร นํ้าสมบูรณ์ 

(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเป็นอย่างดี 

  5. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของ
แรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 5.1 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอก

ระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ อายุ จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงิน อาจเน่ืองมาจาก แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุมากมีการตัดสินใจ

ออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย กองทุนการออมแห่งชาติควรผลักดันให้เพศหญิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป มี

การตัดสินใจออมเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อทําให้แรงงานนอกระบบกลุ่มน้ีมีเงินไว้ดํารงชีวิตยามเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์

สินี ศรีเดช (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ของผู้ทํางานท่ีบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึง

กล่าวว่า เพศและอายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ  

 ส่วนด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบท่ีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพค้าขาย มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงจึงมีความสนใจในเร่ืองตัดสินใจออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติจึงต้องให้ความสนใจ

กับแรงงานนอกระบบท่ีมีสถานภาพโสดและหย่าร้าง ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และอาชีพอื่นๆ ต้องสนับสนุนให้ตัดสินใจออม

เงิน เพื่อตอนเกษียณอายุจะมีเงินเพียงพอในการดําเนินชีวิต ดังน้ันการออมเงินจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อแรงงานนอกระบบกลุ่มน้ี ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร สุดถนอม (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจตามมาตรา 40 ของแรงงาน

นอกระบบ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533: กรณีศึกษาแรงงานนอกระบบในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงพบว่า สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ   

 ส่วนด้านจํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีจํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะตํ่ากว่า 2 คน มีความ

รับผิดชอบในการดูแลค่าใช่จ่ายของสมาชิกภายในครอบครัวน้อยจึงตัดสินใจออมเงินสูงกว่าคนท่ีมีจํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะมากกว่า 3 
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คน ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติควรสนับสนุนให้คนท่ีมีจํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะไม่เกิน 2 คน มีการตัดสินใจออมเงินมากยิ่งขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชาย จันทจร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงาน 

บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด(มหาชน) ซ่ึงพบว่า คนท่ีไม่มีจํานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ  

 ส่วนด้านรายได้ จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้สูงมีความสนใจในการตัดสินใจออมเงินสูงกว่าคนท่ีมีรายได้น้อย 

กองทุนการออมแห่งชาติควรให้ความสําคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้น้อย เพราะถ้าแรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้น้อยมีการ

ตัดสินใจออมเงินมากขึ้น จะทําให้ตอนเกษียณอายุแรงงานนอกระบบกลุ่มน้ีมีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ดาราวรรณ ธนะศรี (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบชาวไทยในเขตภาคกลาง ซ่ึง

พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

 5.2 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ อายุ จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ดังน้ี  

         ด้านเพศ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน และธนาคารท่ีเลือก

ออมเงิน แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเพศหญิงมีจะมีความสนใจเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างจากเพศชาย ดังน้ันกองทุนการออม

แห่งชาติจึงต้องให้ความสําคัญกับเพศชายเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เพศชายสนใจในการเลือกรูปแบบการออมเงินมากยิ่งขึ้น เพราะวงจรชีวิต

ของเพศชายจะส้ันกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี เรืองคา (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน

ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จํากัด จังหวัดน่าน ซ่ึงกล่าวว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินด้าน

ความถี่ในการออมเงิน 

                ด้านอายุ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านจํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง และธนาคาร

ท่ีเลือกออมเงิน แรงงานนอกระบบท่ีมีอายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป อาจเน่ืองจากแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุมากจะมีความสนใจเลือกรูปแบบ

การออมเงินท่ีหลากหลายกว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุน้อย เพราะการออมเงินผ่านกองทุนสามารถทําได้ถึงอายุ 60 ปี ดังน้ันกองทุน

การออมแห่งชาติต้องให้ความสําคัญกับคนท่ีมีอายุมาก เพราะบุคคลเหล่าน้ีมีระยะเวลาในการออมเงินน้อยจึงต้องผลักดันให้มีการเลือก

รูปแบบการออมเงินมากยิ่งขึ้น เช่น การออมเงินในแต่ละคร้ังควรมีจํานวนมากขึ้นกว่าคร้ังก่อน 

               ด้านสถานภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน และธนาคารท่ี

เลือกออมเงิน แรงงานนอกระบบท่ีมีสถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างจากสถานภาพโสดและหย่าร้าง 

อาจเน่ืองจากแรงงานนอกระบบท่ีมีสถานภาพสมรสต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวจึงให้ความสนใจการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

เพื่อมีเงินเพียงพอในยามเกษียณอายุ ดังน้ันทางกองทุนการออมแห่งชาติจึงต้องกระตุ้นให้คนท่ีมีสถานภาพโสดและหย่าร้างมีสนใจเร่ือง

การเลือกรูปแบบการออมเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อทําให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุมากขึ้น เพราะเม่ือเกษียณอายุกลุ่มคน

เหล่าน้ีจะไม่มีคนภายในครอบครัวคอยดูแล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุสิทธิ์ จุ้ยสุข (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการฝากเงินของ

ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

                ด้านจํานวนผู้ที่อยู่อุปการะ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน 

จํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง และธนาคารท่ีเลือกออมเงิน แรงงานนอกระบบท่ีมีจํานวนผู้ท่ีอยู่อุปการะแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือก

รูปแบบการออมเงินท่ีหลากหลาย อาจเน่ืองจากคนท่ีไม่มีจํานวนผู้อุปการะและมีจํานวนผู้อุปการะ 1-2 คน มีความรับผิดชอบในการ

ดูแลค่าใช่จ่ายของสมาชิกภายในครอบครัวน้อยจึงต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมเงินท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันทางกองทุนการออม

แห่งชาติจึงต้องมีการกระตุ้นให้คนท่ีมีจํานวนผู้อุปการะหลายคนให้ความสําคัญในการเลือกรูปแบบการออมเงินมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุสิทธิ์ จุ้ยสุข (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงพบว่า คนท่ีไม่มีจํานวนผู้ท่ีอยู่อุปการะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก

รูปแบบการออมเงิน 

                  ด้านระดับการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านจํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง 

จํานวนเงินออมท้ังหมด และธนาคารท่ีเลือกออมเงิน แรงงานนอกระบบท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการ

ออมเงินท่ีหลากหลาย จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่ามีแนวโน้มท่ีเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างจากคนท่ี

มีการศึกษาตํ่า ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติต้องให้ความสําคัญกับแรงงานนอกระบบท่ีระดับการศึกษาประถมศึกษาถึงปวส.หรือ

อนุปริญญาตรี ให้มีการเลือกรูปแบบการออมเงิน เพื่อทําให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่าน้ีมีเพิ่มจํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี เรืองคา (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา 

จํากัด จังหวัดน่าน ซ่ึงพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินด้านจํานวนเงินออมรวม 
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                  ด้านอาชีพ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน จํานวนเงินออม

ในแต่ละคร้ัง และจํานวนเงินออมท้ังหมด แรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินที่

หลากหลาย อาจเน่ืองจากแรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน มีความสนใจเร่ืองรูปแบบการออมเงินท่ีแตกต่างกัน 

กองทุนการออมแห่งชาติควรให้คําแนะนําในการเลือกรูปแบบการออมเงิน โดยดูจากอาชีพ และต้องมีการกระตุ้นให้ออมเงินอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อทําให้มีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดุสิทธิ์ จุ้ยสุข (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการฝาก

เงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

                  ด้านรายได้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน จํานวนเงินออม

ในแต่ละคร้ัง และจํานวนเงินออมท้ังหมด แรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินที่

หลากหลาย แรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้สูงมีการใส่ใจเร่ืองการเลือกรูปแบบการออมเงินสูงกว่าคนท่ีมีรายได้ตํ่า ดังน้ันทางกองทุนการ

ออมแห่งชาติต้องมีการกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้น้อย มีการเลือกรูปแบบการออมเงินเพิ่มขึ้น เช่น การออมเงินแต่ละปีให้

ครบ 13,200 บาท เพื่อสามารถมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายตอนเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี เรืองคา (2556) ท่ีศึกษา

เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จํากัด จังหวัดน่าน ซ่ึงพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ด้านความถี่ในการออมเงิน จํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง 

 6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของ
แรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบ ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน ผู้ชักชวนในการออมเงิน ค่านิยม และ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงิน อาจเน่ืองมาจาก ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงินท่ีแตกต่างกัน ทําให้

แรงงานนอกระบบมีแรงจูงใจแตกต่างกัน ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติจึงต้องกระตุ้นแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบตัดสินใจออมเงิน

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ ธนะศรี (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานนอก

ระบบชาวไทยในเขตภาคกลาง และงานวิจัยของ วารุณี พรหมผลากูล (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน

ในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า วัตถุประสงค์ในการออมเงินมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ  

 ส่วนด้านผู้ชักชวนในการออมเงินท่ีแตกต่างกัน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออมเงิน ดังน้ันผู้ชักชวนจึงมีอิทธิพลเป็น

อย่างมากในการตัดสินใจออมเงิน แสดงให้เห็นว่าแรงงานนอกระบบท่ีไม่ตัดสินใจออมเงินยังไม่มีผู้อื่นมาชักชวนให้ออมเงินกับกองทุนการ

ออมแห่งชาติ ดังน้ันทางกองทุนการออมแห่งชาติจึงต้องมีการส่งเสริมให้พนักงานธนาคารท่ีเปิดรับสมัครสมาชิกมีการชักชวนแรงงาน

นอกระบบให้มาออมเงินมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ ธนะศรี (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบชาวไทยในเขตภาคกลาง ซ่ึงพบว่า คําแนะนําชักชวนของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจ 

 ส่วนด้านค่านิยมท่ีต่างกัน ทําให้แรงงานนอกระบบรับรู้ถึงช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของกองทุนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มี

รัฐบาลเป็นผู้คํ้าประกัน จึงทําให้แรงงานอกระบบมีแรงจูงใจในการตัดสินใจออมเงินมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์สินี ศรี

เดช (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ของผู้ทํางานท่ีบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า 

ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

 ส่วนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะเป็นตัวกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบมีความต้องการท่ีจะนําเงินออมมาลดหย่อนภาษี เพื่อ

จะทําให้ตนเองเสียภาษีน้อยลง ดังน้ันทางกองทุนการออมแห่งชาติควรมีการสนับสนุนการลดหย่อนภาษีต่อไป เพื่อจะทําให้กลุ่มคนท่ียัง

ไม่ตัดสินใจออมเงินมีการตัดสินใจออมเงินมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชาย จันทจร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจ

สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงาน บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด(มหาชน) ซ่ึงพบว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

 6.2 จากการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน ผู้ชักชวนในการออมเงิน ค่านิยม และ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน ดังน้ี 

 ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินในด้านความถี่ในการออม

เงิน จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินจะให้ความสนใจในเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน ดังน้ันจึงควร

สนับสนุนให้มีการออมเงินเป็นประจําเพื่อทําให้มีเงินเพียงพอในตอนเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รีเดอร์ (Reader) ท่ีกล่าว

ว่า เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งประสงค์ท่ีจะให้บรรลุ และให้สัมฤทธิ์จุดประสงค์ในการกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดน้ัน ผู้กระทําจะมีกําหนด

เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า และผู้กระทําพยายามกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย   
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 ด้านผู้ชักชวนในการออมเงิน พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินด้านความถี่ในการออมเงิน 

จํานวนเงินออมในแต่ละคร้ัง และจํานวนเงินออมท้ังหมด แรงงานนอกระบบท่ีผู้ชักชวนในการออมเงินจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการออม

เงินแตกต่างกัน กองทุนการออมแห่งชาติควรสนับสนุนให้พนักงานธนาคารชักชวนหรือแนะนําให้สมาชิก เช่นการออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ 

การเพิ่มอัตราการออมเงินให้มากยิ่งขึ้น และภายใน 1 ปี ต้องออมเงินให้ได้สูงสุดถึง 13,200 บาท 

 ด้านค่านิยม พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินด้านจํานวนเงินออมท้ังหมด และธนาคารท่ี

เลือกออมเงิน อาจเน่ืองจากค่านิยมจะทําให้แรงงานนอกระบบมีความสนใจเลือกรูปแบบการออมเงินท่ีแตกต่างกัน กองทุนการออม

แห่งชาติควรรักษาใช้ค่านิยมเป็นตัวกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบออมเงินให้ครบ 13,200 บาท ต่อปี เพื่อจะมีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย

ยามเกษียณอายุ 

 ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินด้านความถี่ในการออมเงิน 

อาจเน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทําให้แรงงานนอกระบบมีพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากกองทุน

การออมแห่งชาติสมาชิกท่ีออมเงินสามารถนําเงินท่ีออมมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 13,200 บาท แรงงานนอกระบบจึงให้ความสําคัญ

กับการลดหย่อนภาษี ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติต้องมีการสนับสนุนให้คนท่ีนําเงินออมมาลดหย่อนภาษี มีการออมเงินอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 7. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุน
การออมแห่งชาติ ของแรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7.1 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ของ

แรงงานนอกระบบ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงิน อาจเน่ืองจาก

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง ส่วนคนท่ีมีความรู้น้อยจะไม่ตัดสินใจออมเงิน ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติควรให้

ความสําคัญกับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่อแรงงานนอกระบบ เพื่อทําให้แรงงานนอกระบบท่ีไม่ตัดสินใจออมเงินมีความรู้

เกี่ยวกับกองทุนมากขึ้นและเกิดการตัดสินใจออมเงิน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชาย จันทจร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจ

สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงาน บริษัท กฤษดา มหานคร จํากัด(มหาชน) พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุน 

 7.2 จากการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออม

เงินด้านจํานวนเงินออมท้ังหมด ของแรงงานนอกระบบในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจเน่ืองมาจากกองทุนการออม

แห่งชาติมีรูปแบบการออมเงินท่ียืดหยุ่น คือ สามารถออมเงินขั้นตํ่า 50 บาท ต่อคร้ัง และออมเงินรวมกันท้ังปีแล้วต้องไม่เกิน 13,200 

บาท โดยการออมเงินไม่จําเป็นต้องส่งทุกเดือน และยอดเงินท่ีใช้ออมเงินไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกคร้ังท่ีส่ง ทําให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกองทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

 

สรุป 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล จากการอภิปรายผลพบว่า เพศหญิง อายุระหว่าง 35-49 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ถึงจะเป็น

แรงงานนอกระบบมีความสนใจในการตัดสินใจออมเงิน ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติควรสนับสนุนการออมเงินต่อแรงงานนอกระบบ

กลุ่มอายุ 35-49 ปี เพราะมีระยะเวลาในการออมเงินเพียงไม่กี่ปี และควรสนับสนุนกลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี เพื่อจะมีเงินออมจํานวนมาก

ในตอนเกษียณอายุ 

 2. พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินของผู้ท่ีออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ จากการอภิปรายผลพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง มีการออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ ออมเงินในแต่ละคร้ังจํานวนเงินระหว่าง 101 - 500 บาท ออมเงินท้ังหมดบัญชีจํานวนเงิน

ระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท และออมเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กองทุนการออมแห่งชาติควรมีการสนับสนุนให้มีการ

ออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ และออมเงินให้ครบ 13,200 บาทต่อปี 

 3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ จากการอภิปรายผลพบว่า แรงงานนอกระบบให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้าน

วัตถุประสงค์ในการออมเงิน มีระดับความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าแรงงานนอกระบบเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการ

ออมเงิน คือ การออมเงินไว้เพื่อยามเกษียณอายุ ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติจึงควรจูงใจให้แรงงานนอกระบบเห็นความสําคัญในการ

ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุต่อไป 

 4. ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน จากการอภิปรายผลพบว่า แรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่มีความรู้

ปานกลาง ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติควรให้ความสําคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแก่แรงงานนอกระบบมากยิ่งขึ้น 
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 5. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ 

จากการอภิปรายผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ตํ่าจะตัดสินใจออมเงินน้อย และผู้ที่ออมเงินจะมีการออมเงินไม่สมํ่าเสมอ 

 6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน จากการอภิปรายผลพบว่า 

วัตถุประสงค์ในการออมเงินท่ีแตกต่างกัน ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการออมเงินและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงินท่ี

แตกต่างกัน 

 7. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน 

จากการอภิปรายผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้น้อยจะไม่ตัดสินใจออมเงิน ดังน้ันกองทุนการออมแห่งชาติควรให้ความสําคัญกับให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่อแรงงานนอกระบบ ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการออมเงิน อาจเน่ืองมาจากกองทุนการออมแห่งชาติมีรูปแบบการออมเงินท่ียืดหยุ่น คือ สามารถออมเงิน

ขั้นตํ่า 50 บาท ต่อคร้ัง และออมเงินรวมกันท้ังปีแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท โดยการออมเงินไม่จําเป็นต้องส่งทุกเดือน และยอดเงินท่ี

ใช้ออมเงินไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกคร้ังท่ีส่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประกอบคําเสนอแนะแก่ผู้บริหารต่อการนําไปใช้ในการกําหนดแนวทาง

ปรับปรุงการดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่อแรงงานนอกระบบมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางท่ีจะ

เป็นประโยชน์ดังน้ี 

 1. การส่งเสริมแรงงานอกระบบในกลุ่มท่ีมีความสนใจออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติควรส่งเสริมแรงงานอกระบบท่ีเป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 35-49 ปี สถานภาพสมรส จํานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะน้อยกว่า 3 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 10,001-

20,000 บาท  และอาชีพค้าขาย ให้มีการตัดสินใจออมเงินมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของการเลือกรูปแบบในการออมเงิน ด้านความถี่ในการ

ออมเงิน จํานวนเงินออมแต่ละคร้ัง จํานวนเงินออมท้ังหมด และธนาคารท่ีเลือกออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติควรส่งเสริมให้มีการ

ออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ท่ีมีรายได้สูงกว่า 10,000 บาท ควรแนะนําให้ออมเงินในแต่ละคร้ังมากกว่า 1,000 บาท และสนับสนุนให้

สมาชิกทุกคนออมเงินรวมกันท้ังปีให้ครบ 13,200 บาท 

 2. การกระตุ้นแรงงานอกระบบในกลุ่มท่ีไม่ตัดสินใจออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติควรกระตุ้นแรงงานอกระบบท่ีเป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 15-35 ปี สถานภาพโสดและหย่าร้าง จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะมากกว่า 3 คน ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

รายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีอาชีพขับรถรับจ้างและอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ให้ตัดสินใจออมเงิน เพราะจะเห็นได้ว่าแรงงานนอก

ระบบให้ความสนใจในการตัดสินใจออมเงินน้อยมาก จึงต้องมีการผลักดันให้เกิดการออม 

 3. การยกระดับแรงจูงใจต่อแรงงานอกระบบในกลุ่มท่ีมีความสนใจออมเงิน กองทุนการออมแห่งชาติควรใช้ประโยชน์จาก

เร่ืองวัตถุประสงค์ในการออมเงินผู้ชักชวนในการออมเงิน ค่านิยม และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไปกระตุ้นจูงใจให้แรงงานนอกระบบ

ตัดสินใจออมเงิน และควรมีการจัดกิจกรรมร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมการออม ส่วนการเลือกรูปแบบในการออมเงิน กองทุนการ

ออมแห่งชาติควรสนับสนุนให้ พนักงานธนาคารควรชักชวนให้มีการออมเงินเป็นประจํา แนะนําให้สมาชิกออมเงินมากกว่า 500 บาทต่อ

คร้ัง เพื่อทําให้สมาชิกมีเงินออมต่อปีสูงถึง 13,200 บาท ซ่ึงทําให้เม่ือตอนเกษียณอายุมีเงินบํานาญเพียงพอในการดํารงชีวิต 

 4. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน กองทุนการออมแห่งชาติควรส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ท้ังผ่าน

ทางธนาคารท่ีรับออมเงิน กองทุนหมู่บ้าน และการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เน่ืองจากแรงงานนอกระบบบางกลุ่มได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับกองทุนน้อยหรือไม่เคยได้รับข้อมูล เจ้าหน้าท่ีจึงเป็นแหล่งให้ข้อมูลและความรู้ท่ีสําคัญต่อแรงงานนอกระบบ เพราะถ้าแรงงาน

อกระบบกลุ่มท่ีไม่ตัดสินใจออมเงินมีความรู้มากจะทําให้เกิดการตัดสินใจเป็นสมัครสมาชิกมากยิ่งขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 การศึกษาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช 

อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณฑรี จันทร์ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กล่ินหอม 

อาจารย์ ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาเอาใจใส่ เสียสละเวลาอันมีค่า ให้คําปรึกษาแนะนํา

และข้อคิดเห็น รวมท้ังการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ทําให้การศึกษาอิสระฉบับน้ีมีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณเลขาธิการและ

เจ้าหน้าท่ีกองทุนการออมแห่งชาติทุกท่าน ท่ีสนับสนุนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และเจ้าหน้าท่ีของสํานักวิชาการจัดการทุก

ท่านท่ีช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการประสานงานต่างๆ ในระหว่างท่ีผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี 
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 ท้ายน้ีผู้วิจัยขอน้อมรําลึกถึง พระคุณบิดามารดา ผู้ให้กําเนิด ตลอดจนครอบครัว ญาติ พี่น้อง และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอย

ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้ผู้วิจัยได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามทุกกท่าน ท่ีสละ

เวลาในการให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จนทําให้การศึกษาอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
นครพนม และทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความพร้อมในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดนครพนม จํานวน 303 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงความพร้อมได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย พบว่า การเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ด้านความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต้นทุนมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คําสําคัญ:   ความพร้อม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to test the effect relationship and between preparedness 
in the use of Thai Financial Reporting Standards for SMEs (TFRS for SMEs) on the performance of 
SMEs business accountants in Nakhon Phanom Province for 303 accountants. The 
statistical methods used in data analysis were Correlation and Multiple Regression Analysis. The 
preparedness has been defined as an independent variable that correlation and affect on efficiency  
performance.  The result revealed that the preparedness has correlation and positive effect 
together with the efficiency performance. 
Keyword:  Preparedness, Efficiency Performance, Draft Thai Financial Reporting Standard for Small 

and Medium-sized Entities: TFRS for SMEs 
                                                 
1 อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทนํา  
ปัจจุบันกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ได้ถือปฏิบัติในการรายงานทาง

การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและทบทวน เน้ือหา ขอบเขต และหลักการถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม TFRS for SMEs เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีสามารถรองรับธุรกรรมการค้าท่ีมี
ความซับซ้อน และรองรับการเติบโตของธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นธุรกิจข้ามชาติโดยเฉพาะในแถบอาเซียนท่ีมี
แนวโน้มในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ  ดังน้ันการ
รายงานทางการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการเปล่ียนแปลง  
 การเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมน้ันประกอบ
ไปด้วย 1) ความรู้ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ต้นทุน  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะบ่งบอกถึงความพร้อมท่ีนักบัญชีธุรกิจ 
SMEs จะต้องมีเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลง ถ้านักบัญชีมีความพร้อมในระดับท่ีสูงก็จะทําให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

จากการทบทวนวรรณกรรมนักวิชาการและนักวิจัย  ได้ทําการศึกษา เร่ือง ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม เช่น  
(ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559 : บทคัดย่อ) วิชาชีพบัญชีเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้
ท่ีจะสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีหรือสามารถแข่งขันในวิชาชีพบัญชีได้น้ัน นอกจากต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาการบัญชีแล้ว ยัง
จําเป็นต้องมีความพร้อมในด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของการประกอบวิชาชีพบัญชีให้พร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2560)  TFRS for SMEs : ความเป็นมาและประเด็นสําคัญท่ีกิจการ NPAEs ท่ีไม่ซับซ้อนควรทราบ 
พบว่า กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไม่ซับซ้อนควรเตรียมความพร้อมด้านความรู้ บุคลากร ระบบบัญชีและฐานข้อมูล  นักบัญชี 
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อ
สร้างความรู้ในการจัดทํางบกระแสเงินสด การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี (สราวุฒิ  โลหากาศ, 2559)  ประเด็นปัญหาการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เร่ืองงบการเงินรวมของผู้ทําบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงไปใช้ TFRS for SMEs  ในปัจจุบันกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะบางกิจการมีการเติบโตของธุรกิจมี
ธุรกรรมท่ีซับซ้อนขึ้น ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากกิจการ เช่น กรมสรรพากรและสถาบันการเงิน บาง
กิจการมีการดําเนินธุรกิจเป็นกิจการข้ามชาติทําให้ความต้องการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีความเป็นสากลและเน่ืองจาก 
TFRS for SMEs แปลและเรียบเรียงขึ้นตาม IFRS for SMEs ซ่ึงความเป็นสากลและลดความยุ่งยากซับซ้อนท่ีมีอยู่ในข้อกําหนดของ
มาตรฐานกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (ชุตินุช  อินทรประสิทธิ์,  2557) การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ พบว่า ท้ัง 3 ประเทศมีการพัฒนามาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นโดยเฉพาะ โดยมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสิงคโปร์ได้
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงสร้างและเน้ือหาของมาตรฐานอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปี 2009 และมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและมาเลเซีย
อยู่ในระหว่างการพัฒนา (อรอนงค์  อรัญยถาวร, 2559)  การวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า TFRS for SMEs ให้ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ ในระดับปานกลาง และให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับของปัญหาจากการนํา TFRS for SMEs มาใช้ในด้านต่าง ๆ ไว้ในระดับปานกลาง
เช่นกัน มีเพียงปัญหาการเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรทางบัญชีที่นักบัญชีส่วนใหญ่ให้ความเห็นในระดับมาก 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
นครพนม ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs  
 
คําถามในการวิจัย 
 จากสภาพปัญหาและความจําเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกําหนดคําถามการวิจัยไว้ คือ ปัจจัยใดของการเตรียมความพร้อมท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 
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2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกจิ SMEs ในจังหวัด
นครพนม 

3. เพื่อทดสอบผลกระทบของความพร้อมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 
 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสมมุติฐานของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย การเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้

ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เน่ืองจาก ในปี 2558 ท่ีผ่านมานับได้ว่าเป็นก้าวแรกของ
ประเทศไทยท่ีก้าวเข้าสู่ยุคการเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการลงทุนในภูมิภาคน้ีอย่างแน่นอน หลายประเทศท่ัวโลกมองกลุ่ม
ประเทศอาเซียนว่าน่าสนใจลงทุน และแต่ละประเทศก็มีจุดดีและจุดด้อยท่ีแตกต่างกันไป ทําให้องค์กรต่างตระหนัก และมุ่งเน้นให้
ความสําคัญในด้านการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรในองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ศักยภาพใน
การแข่งขันได้ในระดับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการนักบัญชี ท่ีถือเป็นวิชาชีพ 1 ใน 7 ของอาชีพท่ีจัดอยู่ในกลุ่มของเสรี ดังน้ัน 
หน่วยงานการกํากับดูแลนักบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพนักบัญชีอย่างสภาวิชาชีพจะต้องพัฒนาปรับตัวองค์กรและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี หรือ การร่างมาตรฐาน
การบัญชีให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อการรองรับประเทศอาเซียนเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แม้กระท่ังนักบัญชีธุรกิจ SMEs ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

 
แนวคิดเก่ียวกับความพร้อม 
ความพร้อม หมายถึง พร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์ เตรียมตัว ซ่ึงได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “ความพร้อม” 

ไว้แตกต่างกัน อาทิ กล่าวว่า ความพร้อมหมายถึง สภาพแห่งความเจริญงอกงามและการพัฒนาการอย่างสูงสุดของบุคคลท้ังกาย สมอง 
อารมณ์และสังคม เช่นเดียวกับ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ และเตือนใจ เศรษฐสักโก อ้างอิงในเบญมาศ วัชโรภาส (2545)  นอกจากน้ี คําว่า 
“พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นคําวิเศษท่ีมีความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนคําว่า “ความ
พร้อม” เป็นคํานามซ่ึงจะมีความหมายว่าความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว ดังน้ันหากจะแปลความหมายของความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็น่าจะได้ความหมายว่าสภาพท่ีมีทุกส่ิงทุกอย่างครบครันท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีได้ (อ้างถึงใน สมพงษ์ 
เท่ียงธรรม 2536 :10)  ให้ความหมายเช่นเดียวกันกับ Good (1973 อ้างถึงใน นวรัตน์ พ.ต.ต., 2545:17) ให้คํานิยามเกี่ยวกับความ
พร้อมว่า เป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ
ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถทํากิจกรรมน้ัน ๆ Barrow and Milburn (1990 : 259) 
กล่าวว่าความพร้อมหมายถึงการท่ีบุคคลมีความสนใจและเร่ิมต้นท่ีจะกระทําบางส่ิงบางอย่าง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมคือสภาพ
จิตใจ กายวิภาคและสรีรวิทยา ดังน้ัน “ความพร้อม” หมายถึง สภาพท่ีบุคคลมีภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และเตรียมพร้อมในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้สามารถลุล่วงและสําเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การบัญชีมีพัฒนาการมาจากการเปล่ียนแปลงความต้องการทางสังคม ซ่ึงรายการบัญชีพัฒนามาจากการค้าและพาณิชย์ นักบัญชีพัฒนา
กฎและวิธีปฏิบัติสําหรับบันทึกรายการบัญชีซ่ึงกฎ และวิธีปฏิบัติ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและเป็นท่ีมาของมาตรฐานการ
บัญชีทุกรูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ  (ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร์, 2548 : เว็ปไซด์) ให้ความหมายของความรู้ความสามารถ หมายถึง 
การท่ีบุคคล ใด ๆ มีทัศนคติ ความคิดท่ีเป็นระบบความรู้ในสาขาท่ีทํา ความรู้ทางด้านเทคนิค รวมถึงทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญ
ฉลาด (ชนัญฎา สินช่ือ, 2548 : 24) ให้ความหมายของความรู้ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ และความเข้าใจใน
สาขางานท่ีทํา ความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าความรู้ความสามารถ หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์เป็นพิเศษในสาขาทางด้านบัญชี โดยสามารถตอบสนองวิชาการใหม่ ๆ ในด้านการรายงานและ
ให้ข้อสนเทศต่าง ๆ ดังน้ัน แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชีได้ยึดแนวทางปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชี IASC 
(International Accounting Standards Committee) และ IFAC (International Federation of Accountants) ท่ีได้กล่าวไว้เป็น
แนวทางการศึกษา วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education Standards= IES) กําหนดว่าความรู้ความสามารถของนัก
บัญชีต้องประกอบด้วย (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์. 2548 : 3-5) 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ได้นํามาซ่ึงกติกาใหม่ในการดําเนินธุรกิจท่ีจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ที่กําหนดภายในประเทศ
ทําให้ มาตรฐานในเร่ืองต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซ่ึงนักบัญชีจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
บัญชีอันเป็นพื้นฐานเดิมเพื่อเป็นรากฐานท่ีจะศึกษาแนวทางด้านบัญชีสมัยใหม่ต่อไป นอกจากน้ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรท่ีจะศึกษา
ความรู้ด้านอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อวิชาชีพบัญชี เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นต้น ท้ังน้ีโดยหลักการ
แล้วควรจะมีการกําหนดเป็นมาตรฐานในการวางโครงสร้างการศึกษาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรการเรียนการ
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สอนของสถาบันการศึกษาท่ีต้องสร้างบุคคลากรทางการบัญชี ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน   การได้มาของคุณภาพงบการเงินท่ีน่าเช่ือถือน้ันถือเป็นส่วนประกอบหน่ึงของการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบ
เทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานทางบัญชีปราศจากความเส่ียงสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

3.  ต้นทุน  เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในการพัฒนาตนเองเพื่อให้นักบัญชีได้มาซ่ึงความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญใน
ด้านน้ัน ๆ ภายใต้ของการพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการติดตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ดังน้ันการท่ีนัก
บัญชีจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ันจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร   

ท้ังน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs อันเป็นผลมาจากความพร้อมด้านความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต้นทุน ซ่ึงจะมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs  
คือ มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป กรณีที่มีข้อสงสัย

และไม่สามารถหาข้อยุติได้จะสอบถามหน่วยงานท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคุมคุณภาพงานให้ได้
มาตรฐานอยู่เสมอ โดยส่งเสริมการอบรมผู้ช่วยให้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ระมัดระวังรอบคอบและใช้ความชํานาญในการบันทึกข้อมูล
ตามมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือปรากฏว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบหรือมีข้อจํากัดในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ท่านพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญเป็นประเด็นสําคัญต่อการพิจารณา มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับท่ี
สามารถใช้ดุลยพินิจของนักบัญชีในการประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน คอยติดตามผู้ช่วยท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลให้ได้รับ
การฝึกอบรมและการกํากับดูแลท่ีเพียงพอ ยึดหลักความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบท่ีพึงมีสําหรับสถานการณ์นั้น ๆ 
ในการปฏิบัติงานยึดหลักการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอต่อการจัดทําบัญชี และไม่รับงานเกินความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 
โดยคํานึงถึงปริมาณและความเพียงพอของผู้ช่วย 

แนวคิดเก่ียวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ก่อนจะมาเป็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยน้ันได้มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเร่ิมถือ
กําเนิดเม่ือปี พ.ศ. 2481-2555 แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ  

(1) หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) ใช้เม่ือปี พ.ศ. 2481-2521 
ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวใช้ GAAP ซ่ึงมาจากหลักการบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่าน
ทางตําราเรียนทางการบัญชีและอาจารย์ผู้สอนทางการบัญชีที่สําเร็จการศึกษามาจาก 2 ประเทศดังกล่าว 

(2) มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards : AS) ใช้เม่ือปี พ.ศ. 2522-2551 ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวใช้ AS 
ซ่ึงกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช.) (พ.ศ. 2491-2548) และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน) 

ในช่วงแรก ส.บช.ออกมาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards : TAS) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี
ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (Financial Accounting Standards Board : FASB) และ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards : IAS) ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board : IASB) โดยในระยะหลังต้ังแต่ในปี 2542 เป็นต้นมาประเทศไทย
พัฒนา TAS โดยอ้างอิงจาก IAS เป็นหลักจึงมาตรฐานการบัญชีเพียงชุดเดียวท่ีใช้กับทุกกิจการ 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Standards : FRS) ใช้เม่ือปี พ.ศ. 2552-2553 แต่ก็ยังยึด
หลักการเดิม “One size fits all” ซ่ึงเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะท่ีส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ชุด (Two Financial Reporting Standards : 2 FRS)  ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2554 ประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ชุด คือ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) และชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสภาวิชาชีพบัญชีได้มีดําริในการจัดทํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 3 ชุด โดย 

1) PAEs ใช้ TFRS for PAEs (ชุดใหญ่) ท่ีอิงกับ Full IFRS 
2) NPAEs ขนาดใหญ่ใช้ TFRS for Large NPAEs (ชุดกลาง) ท่ีอิงกับ IFRS for SMEs 
3) NPAEs ขนาดกลางและขนาดเล็กใช้ TFRS for NPAEs (ชุดเล็ก) ท่ีอิงจาก TFRS for NPAEs (ปี 2554) ท่ีทําให้ง่ายขึ้น 
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ท้ังน้ีสภาวิชาชีพคาดว่า 3 FRS จะเร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, พจน์ วีรศุทธากร และ พิมพ์ใจ วีรศุทธากร, 2556 : 1-1-1-3)  

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการประชุมคร้ังท่ี 34/2557 มีมติให้ความ
เห็นชอบบทท่ีผ่อนผันและบทยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 
for SMEs) ปี 2560 มาตรฐานฯ สําหรับ NPAEs ท่ีออกมาเม่ือปี 2554 ก็จะลาจากวงการบัญชีไปและเปิดโอกาสให้มาตรฐานฯใหม่ท่ี
เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs (2015) เข้ามาแทนท่ี จะมีการผ่อนผันบางบท (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, 2560) ปัจจุบัน SMEs ท่ีมีโครงสร้าง
การจัดการท่ีซับซ้อนจะเลือกถือปฏิบัติตาม TFRS for PAEs ก็ได้แต่ถ้าถือปฏิบัติแล้วจะย้อนกลับมาถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs 
ไม่ได้ ส่วน SMEs ท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs นักบัญชีธุรกิจ SMEs ควรติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
จากสภาวิชาชีพบัญชี และศึกษาในร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมดังน้ี 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (DraftThai Financial 
Reporting Standard for TFRS for Small and Medium-sized Entities : TFRS for SMEs) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุง 2558 [International 
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)] ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คําว่า “กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” ท่ีมีการกล่าวไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้หมายความรวมถึงกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประกอบด้วย 35 บท คือ กิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม  แนวคิดและหลักการโดยท่ัวไป  การนําเสนองบการเงิน  งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน ประเด็นเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอื่น สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในการร่วม
ค้า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม การรวมธุรกิจและค่าความ
นิยม สัญญาเช่า ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ รายได้ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ต้นทุนการกู้ยืม การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลประโยชน์ของพนักงาน ภาษีเงินได้ การแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เหตุการณ์ภายหลังส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน กิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ การเปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีได้ตระหนักถึงความแตกต่างของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมีความต้ังใจว่าการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันจะต้องไม่เพิ่มต้นทุนให้กับกิจการจนเกินไปนัก
และต้องมีความเหมาะสมในการนํามาตรฐานการายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ จึงได้แบ่งกลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็น 2 
กลุ่มดังน้ี 

1. กลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีโครงสร้างการจัดการท่ีมีความซับซ้อน (NPAEs ซับซ้อน) หมายถึง กิจการท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มกิจการ โดยเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 1) กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ 
หรือ 

 2) กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีเงินลงทุนในกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
กิจการร่วมค้าของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ 

 3) กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ หรือกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

2. กลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีไม่มีโครงสร้างการจัดการท่ีมีความซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน) หมายถึง กิจการ
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีไม่ใช่กลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีความซับซ้อน ตามนิยามข้อ 1. 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการประชุมคร้ังท่ี 34/2557-2560 (5/2560) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 มีมติให้ความเห็นชอบบทท่ีผ่อนผันและบทยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคร้ังท่ี 2/2560-
2563 (2/2560) มีมติให้นําร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและร่างแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีท้ังหมดท่ีได้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) คร้ังท่ี 46 (4/2559) และคร้ังท่ี 47 (1/2560) กลับมาทบทวนปรับปรุงเน้ือหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยต่อไป  ดังน้ัน การรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามการเปล่ียนแปลง จําเป็นอย่างยิ่งท่ีนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs จะต้องมีคือความพร้อมด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยีและด้านต้นทุน   
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จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้มี ผู้ศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักวิชาชีพบัญชี ไว้
ดังน้ี ลัดดา หิรัญยวา (2554) นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
พบว่า นักบัญชีไทยท่ีมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับมาก  ขนิฐา นิลรัตนานนท์ (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพร้อมด้าน
วิชาชีพบัญชีมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  กิตติยาภรณ์ อินธิปีก (2557 : บทคัดย่อ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับประชมคมอาเซียนมากท่ีสุด ปรัศนี กายพันธ์และนธี เหมมันต์ (2557) นักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วรรณภา อิมะไชย์ (2557) ได้ศึกษา
ความพร้อมของนักบัญชีไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ทักษะการจัดทําบัญชีและงบการเงินคือความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีไทยและมาตรฐานรายงานการเงินไทยมีระดับค่าเฉล่ียท่ี 4.85 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศคือความสามารถใน
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัวไปอย่างน้อย 2 โปรแกรม มีระดับค่าเฉล่ียท่ี 4.73  ทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพบัญชีของไทย คือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้ทําบัญชีไทย มีระดับค่าเฉล่ียท่ี 4.65  อภิญญา วิเศษสิงห์ (2556) ได้ศึกษาการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีอยู่ใน
ระดับมาก  ลักขณา ดําชู (2557 ) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการให้พัฒนามากท่ีสุดด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีความสัมพันธ์กับด้านความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2553 : 
บทคัดย่อ) มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีไทยมีการปรับปรุงบ่อย ๆ ทําให้ระยะเวลาการบังคับใช้ส้ัน จึงทําให้เกิดความ
สับสนว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ นอกจากน้ี พบว่า ผู้สอนวิชาทางการบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีไทยในภาพรวมไม่แตกต่างจากผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหาและการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีไทยมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชีอย่างมาก  นอกจากน้ี  (สันสกฤต  วิจิตร
เลขการ, 2560) กล่าวว่า TFRS for SMEs : ให้กิจการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ บุคลากร ระบบบัญชีและฐานข้อมูล นักบัญชีของ
กิจการ NPAEs โดยเฉพาะท่ีไม่ซับซ้อน   ควรประเมินความพร้อมของกิจการในแต่ละด้านดังกล่าวเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพื่อให้กิจการสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ในการจัดทํางบกระแส
เงินสด การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  จารุณี  อภิวัฒน์ไพศาล (2554) กล่าวว่า พนักงานบัญชีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผลจะทําให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังตามแผนงาน  พจน์  พจนพาณิชย์กุล (2560) กล่าวว่า คนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองต่าง ๆ มักจะพร้อมอยู่เสมอสําหรับการแข่งขันไม่ว่าจะในเวที
หรือสถานการณ์ใดก็ตาม สรัชนุช บุญวุฒิ และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า นักบัญชีในยุค AEC ต้องมีคุณลักษณะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาษาและด้านความรู้ความสามารถ   

การเตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อสมมติฐานท่ี 1 การเตรียมความพร้อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
ระเบียบวิธีวิจัย   

1.  กระบวนการและวิธีการประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม จํานวน 1,300  คน  

การเตรียมความพร้อม 
1. ด้านความรู้ 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ด้านต้นทุน  

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

H1 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม จํานวน 358  คน โดย
เปิด ตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 39) ปรากฏว่าเม่ือครบกําหนดในการเก็บแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับท้ังส้ิน 303 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังส้ิน 303  ชุด อัตราผลตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 84.63 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Aaker, Kumar, และ Day  (2001)  ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ  20  จึงจะถือว่ายอมรับได้  

2.  การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
การเตรียมความพร้อม จําแนกออกเป็น  3  ด้าน  ดังน้ี  1)  ด้านความรู้ ประกอบด้วย 5 คําถาม โดยครอบคลุม

เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านความรู้ความสามารถของ
นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย  4  คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ ความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) 
ด้านต้นทุน  ประกอบด้วย  3  คําถาม  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ  ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม   

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 12 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม  

3.  การวัดคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความเท่ียงตรง  ความเช่ือม่ันและค่าอํานาจจําแนกรายข้อ  โดยทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach ซ่ึงการเตรียมความพร้อม  ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ท่ี  0.874 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.935 ซ่ึงอยู่ในระดับมากกว่า 0.70  ซ่ึงสามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้  (Nunnally  
และ Bernstein.  1994) การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item – total 
Correlation ซ่ึงการเตรียมความพร้อม  ได้ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.836 - 0.914  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้ค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.927 - 0.931 และ ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2551) ท่ีเสนอว่าค่าอํานาจจําแนกเกินกว่า  
0.20 เป็นค่าท่ียอมรับได้ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณในการ

ทดสอบผลกระทบระหว่างการเตรียมความพร้อมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเขียนเป็นสมการ ดังน้ี 
Efficiency Performance = β0 + β1 (knowledge) + β2 (Information Technology) + β3 (Cost) + e 

 
   เม่ือ  TES    แทน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
         Kl  แทน ความรู้     
             IT  แทน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               CS   แทน ต้นทุน 
       e   แทน ความคลาดเคล่ือน 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่  1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการเตรียมความพร้อมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  
 

ตัวแปร TES Kl IT CS VIFs 
X  3.82 3.72 3.89 3.72  
S.D. 0.63 0.69 0.78 0.75  
TES - 0.756* 0.594* 0.709*  
Kl  - 0.524* 0.708* 2.139 
IT   - 0.530* 1.482 
CS    - 2.158 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี  1  พบว่า  ตัวแปรอิสระ แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังน้ัน ผู้วิจัย
จึงทําการทดสอบ Multicollinearity  โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า 2.139 - 2.158 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดง
ว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีนัยสําคัญ (Black. 2006 : 585) 
 
ตารางที่  2  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 
 

Efficiency Performance Unstandardized Coefficients t p-value B Std.Error 
Constant  (a) 0.587 0.137 4.281 0.000* 

Kl 0.433 0.048 9.052 0.000* 
IT 0.179 0.035 5.175 0.000* 
CS 0.250 0.044 5.697 0.000* 

AdjR2= 0.658,    F = 193.031,    p  = 0.000   
* p< 0.05 

จากตาราง  2  พบว่า  
1. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมี

ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม เน่ืองจากนัก
บัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมได้ติดตามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ มีความเข้าใจในการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบัญชีจากฉบับเดิม (TFRS for NPAEs) มาฉบับใหม่ (TFRS for SMEs) เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์มาตรฐานการบัญชีท่ี
เปล่ียนแปลงให้เข้ากับการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยไม่ติดขัดหรือผิดไปจากหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เช่ือม่ันว่าการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบัญชีในคร้ังน้ีจะนําไปสู่มาตรฐานการบัญชีในระดับสากลได้เป็นอย่างดี และเช่ือม่ันว่าการเปล่ียนแปลงมาตรฐานในคร้ังน้ี
จะนําไปสู่องค์ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2559) พบว่า 
การรายงานข้อมูลทางการเงินสําหรับธุรกิจ SMEs มีความสําคัญไม่แตกต่างไปจากธุรกิจรูปแบบอื่น จะต้องรายงานข้อมูลทางการเงินให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะต้องแสดงภาพท่ีถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกต้องเป็นข้อมูลตามเกณฑ์ข้อกําหนดท่ีเหมาะสมและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง น่ันคือ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายงานทางการเงินจะมีเกณฑ์เหมือนไม้บรรทัดให้กิจการปฏิบัติตามสําหรับธุรกรรมท่ี
เกิดขึ้น ธุรกิจ SMEs เองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นล้วนต้องการทราบว่ารายงานทางการเงินท่ีจัดทําขึ้นมาน้ัน เป็นไปตามไม้บรรทัดหรือมาตร
วัดท่ีควรจะเป็นหรือไม่  สอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์  ศิริพิศ (2557) พบว่า ปัจจัยในการเตรียมความพร้อมของ 
นักบัญชีในการก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นด้วยกับ
การเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านภาษา สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล    สุมรรคา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของ
บุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า  เพศและอายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ ลัดดา หิรัญยวา (2554) ได้ศึกษานักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า นักบัญชีไทยท่ีมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ กิตติยาภรณ์ อินธิปีก (2557 : บทคัดย่อ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทยเพื่อรองรับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับประ
ชมคมอาเซียนมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรัศนี กายพันธ์และนธี เหมมันต์ (2557) นักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญญรัศม์ 
วศวรรณวัฒน์ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (2553 : บทคัดย่อ) มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์
ผู้สอนวิชาทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีไทยมีการปรับปรุงบ่อย ๆ ทํา
ให้ระยะเวลาการบังคับใช้ส้ัน จึงทําให้เกิดความสับสนว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ นอกจากน้ี พบว่า ผู้สอนวิชา
ทางการบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทยในภาพรวมไม่แตกต่างจากผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ปัญหาและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชา
ทางการบัญชีอย่างมาก  
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2. การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม 
เน่ืองจากนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมได้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่ือว่า
การได้มาของคุณภาพงบการเงินท่ีน่าเช่ือถือน้ันถือเป็นส่วนประกอบหน่ึงของการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบเทคโนโลยีจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานทางบัญชีปราศจากความเส่ียงมากท่ีสุด และระบบเทคโนโลยีจะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์  ศิริพิศ (2557) พบว่า ปัจจัยในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในการก้าวเข้าไปสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นด้วยกับการเตรียมความพร้อมใน
ความรู้ด้านภาษา สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล    สุมรรคา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า  เพศและอายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สําหรับระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2551) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน 
แต่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารและความสามารถในการทํางานด้วยระบบเครือข่าย 
social network อยู่ในระดับมาก และระดับคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียน ก่อน-หลัง การอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดของ สรัชนุช บุญวุฒิ และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า นักบัญชีในยุค AEC ต้องมีคุณลักษณะและความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาษาและด้านความรู้ความสามารถ    

3. การเตรียมความพร้อมด้านต้นทุนต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม เน่ืองจาก 
นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมเช่ือว่าหากมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานคร้ังน้ีส่งผลให้นักบัญชีต้องมีต้นทุนในการพัฒนาตนเอง
เพื่อจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องตามข้อกําหนดและมีอิทธิพลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร เม่ือมีผลบังคับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีความพร้อมในเร่ืองของต้นทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สงกรานต์ ไกยวงษ์ (2551) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยในบริบทของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรพบว่ามีความคิดเห็นอย่างมีนัยสําคัญใน 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่  
ปัจจัยความรู้ด้านภาษีอากร  ความรู้ที่หลากหลาย ความรู้จากการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง และความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2555) กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกมีการผนึกประเทศ
ต่างๆ เข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ เกิดการเปิดเสรีการค้า การลงทุน เงินทุนและการเคล่ือนย้ายฝีมือแรงงาน วิชาชีพของ
ไทยจึงจําเป็นต้องพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงท่ีจะสามารถแข่งขันได้กับวิชาชีพบัญชีของต่างประเทศท้ังในกลุ่ม
ภูมิภาคและในระดับสากล สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา วิเศษสิงห์ (2556) ได้ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับแนวคิดของ
ลักขณา ดําชู (2557 ) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการให้พัฒนามากท่ีสุดด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์กับด้านความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี   

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลทําให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในเร่ืองของการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
บริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมรับกับการเปิดเสรีท้ังการค้าของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพนักบัญชีท่ีจะต้องเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ท่ีจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี
ไม่ใช่เพียงแต่นักบัญชีเท่าน้ันท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียนกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป สภาวิชาชีพท่ีเป็นองค์กรในการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีท่ีได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะต้องส่งเสริมเพิ่มพูนในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีท้ังภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่อย่างบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  กิตติมา อัครนุพงศ์ (2546) กล่าวว่า เม่ือเร่ิมมีรายวิชาการบัญชีนานาชาติเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรของวิชาชีพบัญชี
เป็นผลทําให้วิชาชีพบัญชีต้องมีการพัฒนาวิชาชีพบัญชี พัฒนามาตรฐานการบัญชีคร้ังใหญ่ และชูศรี เท้ียศิริเพชร (2557) ศึกษาการ
เปรียบเทียบข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย พบข้อแตกต่างของมาตรฐาน
การบัญชีในแต่ละประเทศ ดังน้ี นักบัญชีของประเทศไทยมีอายุขั้นตํ่า 18 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน
การฝึกงานก่อนการปฏิบัติงานจริง ไม่ต้องผ่านการทดสอบจากวิชาชีพและมีการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองน้อยกว่าอีก 2 ประเทศ สําหรับ
นักบัญชีของประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียมีอายุขั้นตํ่า 21 ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรี ผ่านการฝึกหัดงานก่อนการ
ปฏิบัติงานจริง ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพในวิชาท่ีนอกเหนือจากวิชาเกี่ยวกับการบัญชีและกฎหมาย มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง
มากกว่าข้อบังคับประเทศไทย   
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  

การวิจัยคร้ังน้ีผู้ที่สนใจสามารถนําไปศึกษาในประเด็นท่ีแตกต่างในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1  นําไปศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ เช่นนักบัญชีธุรกิจ SMEs พื้นท่ีอื่นเพื่อนําผลมา

เปรียบเทียบกัน 
1.2  ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมขององค์กร เช่น ด้านความรู้  ด้านบุคลากร  ระบบ

บัญชี และฐานข้อมูล  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมให้กิจการสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น 
การอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ในการจัดทํางบกระแสเงินสด การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 

2.  ประโยชน์ของการวิจัย  
การวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนด  เพื่อสนองตอบความคาดหวังของผู้ว่าจ้าง  ลูกค้า ผู้ใช้งบการเงิน และใช้เป็นข้อสนเทศในการเตรียม
ความพร้อมในการทํางานของบุคลากรและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ 
 
สรุป 

ความพร้อมด้านความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านต้นทุน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนม ดังน้ัน นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครพนมจึงควรนําผลท่ีได้จากการ
วิจัยน้ีไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลดีต่อตนเอง องค์กร และเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับตัวและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรท่ี

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดินถล่ม บ้านหน้าถํ้า ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากประชากรจํานวน 61 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านกายภาพ ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางกายภาพ และทุนทางธรรมชาติ 

เกษตรกรให้ความสําคัญในการวางแผนการผลิต การบํารุงรักษา การใช้ท่ีดิน และนําพืชท่ีมีรากหลากหลายปลูกเสริม

ในพ้ืนท่ีป้องกันการพังทลายของดิน และปลูกพืชทดแทนต้นเก่าหรือแปลงท่ีเสียหาย 2) ด้านการรวมกลุ่ม ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน และทุนทางธรรมชาติ เกษตรกรให้

ความสําคัญกับการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐ เอกชน และเกษตรกรในชุมชน และรวมกลุ่มเพ่ือ

ช่วยเหลือด้านความรู้ทางการเกษตร 3) ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทาง

การเงิน และทุนทางธรรมชาติ เกษตรกรให้ความสําคัญในการกู้เงินเพ่ือปรับปรุงการทําเกษตรกรรม และวางแผนลด

ค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรกรรม และ 4) ด้านการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทาง

กายภาพ ทุนทางการเงิน และทุนทางธรรมชาติ เกษตรกรให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรโดยนํา

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสบการณ์มาปรับใช้ 

คําสําคัญ: พ้ืนท่ีดินถล่ม  การปรับตัว  ผลกระทบจากสถานการณ์ดนิถล่ม 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were study include to study factors that are related to the 

adaptation of the farmers and to study adaptation of the farmers. The population of this research 

were 61 members of farmers in landslide a case study of Ban Natum, Tha-U Tae, Kanchanadit, 

Surat Thani Province. Data were collected by questionnaire and analyzed by using computer 

program package. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation and Chi-square. Statistically significant was set at 0.05 level. Research results showed that 

factors which related to physical adaptation were, Human Capital, Social Capital, Physical Capital 

and Natural Capital. By emphasize in production planning maintenance land using and bring plants 

that have several of roots to grow in the area to protect collapsible land and grow the plant to 

                                                 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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substitute the old or damaged plants. Factors which related to grouping adaptation were, Human 

Capital, Social Capital, Physical Capital, Financial Capital and Natural Capital. By emphasize in 

conglomeration plane to solve problems between private government and farmers in the 

community and conglomeration to help agricultural knowledge. Factors which related to economy 

adaptation were, Human Capital, Social Capital, Financial Capital and Natural Capital. By emphasize 

in loaning money for improve agriculture and planning to reduce the agricultural cost. Factors 

which related to learning adaptation were, Human Capital, Social Capital, Physical Capital, Financial 

Capital and Natural Capital. By emphasize in the adjustment process agriculture by bring knowledge 

and the old experience to apply. 

Keywords: Landslide, Adaptation, Effect of landslide 

 

บทนํา  

ดินถล่มเป็นภัยพิบัติท่ีทวีความรุนแรงขึ้นทุก ๆ ปี ท้ังจํานวนคร้ังท่ีเกิด ตลอดจนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย

สาเหตุการเกิดดินถล่มน้ันเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย์ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีก่อให้ดินถล่มมากยิ่งขึ้น เช่น การ

ปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติมาปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อต้องการท่ีดินทํากินเพิ่มขึ้น การก่อสร้างถนน 

โครงสร้างต่าง ๆ โดยพื้นท่ีท่ีศึกษาอยู่ติดภูเขา ไม่มีการระบายนํ้าอย่างเป็นระบบ มีปัจจัยเส่ียงนํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน 

เน่ืองจากต้ังบ้านเรือนติดลํานํ้าไหล ถนนขวางทางระบายนํ้า ระบบการระบายนํ้าไม่มีประสิทธิภาพ การประกอบอาชีพท่ีเป็นการปลูกพืช

เชิงเด่ียวเพื่อการพาณิชย์ พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และทุเรียน ท้ังน้ีเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เกิดดินถล่ม

อย่างรุนแรง ดินไหลปิดทับเส้นทาง บ้านเรือนและพื้นท่ีเกษตรกรรม มีน้ําไหลผ่านอย่างรุนแรง และมีน้ําท่วมสูง สร้างความเสียหายแก่

โครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน พื้นท่ีเกษตรกรรมและพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก 

สถานการณ์ดังกล่าวทําให้ต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะการทําเกษตรกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ท้ังน้ีอาชีพเกษตรกรรม

ถือเป็นธุรกิจเกษตรประเภทหน่ึง ซ่ึง สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ (2554) และ King et al. (2010) ได้อธิบายไว้ว่าธุรกิจเกษตรเป็นการดําเนิน

กิจกรรมท้ังหลายนับต้ังแต่การผลิตและจําหน่ายปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าเกษตรในระดับฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูปสินค้า

เกษตร และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และผลิตผลพลอยได้ หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกประเภทถือว่าเป็นธุรกิจเกษตร

ท้ังส้ิน การทําอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรบ้านหน้าถ้ํา-หัวเตยก็ถือเป็นธุรกิจเกษตร โดยเกษตรกรเป็นผู้ประกอบธุรกิจน่ันเอง และใน

ฐานะท่ีเกษตรกรถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทําให้มีอํานาจตัดสินใจทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรการผลิตท่ีมี ได้แก่ ผลิต

อะไร อย่างไร เพื่อใคร ในสถานการณ์ท่ีเกษตรกรบ้านหน้าถ้ําต้องเผชิญกับความเส่ียงในการผลิตเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมน้ันจากการเกิดสถานการณ์ดินถล่ม เกษตรกรจึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเกษตรของตนเอง ดังน้ันการศึกษาเร่ืองการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นท่ีดินถล่ม : 

กรณีศึกษา บ้านหน้าถ้ํา ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงนับเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีทําให้ทราบถึงผลกระทบ

ของดินถล่มท่ีมีต่อวิถีการดําเนินชีวิต วิถีการผลิตทางด้านเกษตร และการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นท่ีดินถล่ม เพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ี

แท้จริงของปัญหาซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําข้อมูลท่ีได้รับไปวางแผนแก้ไขปัญหา สร้างแนวทางการ

ช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีประสบปัญหา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อเอื้ออํานวยให้เกษตรกร

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรเพราะการปรับตัวของเกษตรกรน้ันมีความสําคัญ

ไม่เพียงเฉพาะต่อความอยู่รอดของเกษตรกรเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ครอบครัว ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคมชุมชน ซ่ึงมีความสําคัญต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดธุรกิจเกษตร 

ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) หมายถึง การดําเนินงานท้ังหลายในด้านท่ีเกี่ยวกับการผลิต การจัดจําหน่ายปัจจัยการผลิต สินค้า

เกษตร กิจกรรมระดับไร่นา การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนผลิตผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร 

การทําธุรกิจเกษตรไปสู่เป้าหมายตามท่ีต้องการได้น้ัน เกษตรกรจําเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยภายใน-ภายนอก และสภาวะ

แวดล้อมภายใน-ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจเกษตร รวมถึงต้องศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจซ่ึง

จะมีอิทธิพลและมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการทําธุรกิจ เกษตรกรจะต้องติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่การปรับตัวท่ี
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เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท้ังน้ีก็เพื่อให้ธุรกิจเกษตรของเกษตรกรน้ันสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบร่ืน และท่ีสําคัญคือได้รับ

ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจเกษตรน่ันเอง 

สภาวะแวดล้อมท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจเกษตรคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซ่ึงสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติจัดอยู่ในภาวะท่ีธุรกิจควบคุมไม่ได้ การศึกษาในคร้ังน้ีได้หยิบยกเอาประเด็นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมคือการเกิดภัย

ธรรมชาติ แผ่นดินถล่ม ซ่ึง มนัส สุวรรณ (2539) ได้อธิบายว่าเม่ือมีภัยธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท้ังท่ีเกิดขึ้นจาก

ธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย์ก็ตาม ส่ิงมีชีวิตต้องทําตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด การกระทําดังกล่าวเรียกว่า “การ

ปรับตัว” 

 แนวคิดการปรับตัว 

- ความหมายของการปรับตัว 

Bernard (อ้างถึงใน จุมจินต์ สลัดทุกข์. 2543, น. 12) ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่า หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ตนเองและโลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอย่างสูงสุด มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม มี

ความสามารถท่ีจะเผชิญ และยอมรับความจริงของชีวิตได้ 

มนัส สุวรรณ (2539) ได้อธิบายว่าเม่ือมีภัยธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท้ังท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจาก

การกระทําของมนุษย์ก็ตาม ส่ิงมีชีวิตบางอย่างสามารถทําตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้ ในขณะท่ีบางชนิดไม่สามารถ

กระทําได้ การทําตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตน้ีเรียกว่า “การปรับตัว” 

- การปรับตัวของเกษตรกร 

การปรับตัวของเกษตรกรเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมซ่ึงมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดังน้ัน

เกษตรกรจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

Bennett ได้เสนอว่า การปรับตัวมี 2 ระดับ ระดับแรก หมายถึง การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล คือ มีปริมาณของผลผลิต มี

รายได้เหมาะสม มีระดับการบริโภคตามท่ีต้องการ ระดับสอง คือ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นน้ีมีความสําคัญอย่างมาก 

เน่ืองจากวิถีชีวิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับธรรมชาติ เกษตรกรจึงจําเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการธํารง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

เง่ือนไขสําคัญท่ีทําให้เกษตรกรปรับตัวได้ดีมี 4 ประการ คือ 

1. เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด เช่น แหล่งนํ้า ทุ่งหญ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

3. เกษตรกรมีเครือข่ายทางสังคม เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษา และเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างกัน 

4. มีนโยบายของรัฐสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ 

- กลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกร 

เกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีอยู่ท่ามกลางความกดดันจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอิทธิพลของสถานการณ์ทาง

ธรรมชาติ ทําให้เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจึงต้องมีกลยุทธ์ในการปรับตัวซ่ึงกลยุทธ์ท่ีเกษตรกรเลือกใช้น้ันต้องสัมพันธ์กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จึงจะบรรลุผลการท่ีดีในการปรับตัว ซ่ึงกลยุทธ์ในการปรับตัวอยู่หลายวิธีด้วยกัน (Iibery, 1985) แต่จากการศึกษาของ วิทยา สุขสา 

(2553) ช้ีให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการปรับตัวของเกษตรกรท่ีจะทําให้เกษตรกรสามารถต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์และตอบสนองกับสภาวะท่ี

มีความกดดันจากรอบด้านได้ ตลอดจนสามารถดํารงชีพและประกอบกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างดี ประกอบไป

ด้วยการปรับตัว 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียนรู้ 

แนวคิดการดํารงชีพอย่างยั่งยืน 

แนวคิดการดํารงชีพอย่างยั่งยืนและแนวคิดบริบทความเปราะบาง (Vulnerability Context) โดยบริบทดังกล่าว คือ ภาวะท่ี

ครัวเรือนหรือปัจเจกชนจะได้ปะทะและมีผลต่อการดํารงชีพ ประกอบด้วย แนวโน้ม (Trends) เช่น แนวโน้มราคาพืชผล แนวโน้มทาง

เศรษฐกิจ เป็นต้น วิกฤต (Shocks) เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เป็นต้น ฤดูกาล (Seasonality) เช่น การ

เปล่ียนแปลงในราคาตามฤดูกาล การกําหนดราคาจากเอกชน การจ้างงาน เป็นต้น  

โดยบริบทความเปราะบางได้เข้ามากดดันให้ชุมชนและครัวเรือนปรับตัวและต่อรองต่อบริบทความเปราะบางน้ัน ๆ ซ่ึงยุทธวิธี

การดํารงชีพน้ันมีปัจจัยท่ีจะนําไปสู่การปรับตัวและการต่อรองได้ คือ ทุนการดํารงชีพ ได้แก่ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทาง

ธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ และทุนทางการเงิน (DFID, 1999) 

ทุนในการดํารงชีพ (Livelihoods Assets) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ หรือเป็นทุนท่ีเกษตรกรนํามาใช้ในกระบวนการดํารงชีพ 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์์ทางบวกกับการเกิดผลลัพธ์มีผลต่อการเลือกวิถีการดํารงชีพ ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความอ่อนแอและความไม่

แน่นอน การเปล่ียนแปลง โครงสร้างและสถาบัน ได้แก่ 
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1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทักษะความรู้ความสามารถด้านแรงงาน คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการเป็นผู้นํา 

และมีสุขภาพดี ซ่ึงท้ังหมดน้ีช่วยให้ดําเนินยุทธศาสตร์การดํารงชีพและบรรลุผลเป้าประสงค์ในการดํารงชีพ 

2. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ดิน นํ้า อากาศ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทุนทางธรรมชาติ

เหล่าน้ีเป็นท้ังแหล่งท่ีมาของการดํารงชีพและบริบทของความอ่อนแอและความไม่แน่นอน ซ่ึงทุนธรรมชาติในสภาวะปกติจะช่วย

สนับสนุนทุนมนุษย์ แต่สามารถเพิ่มความอ่อนแอและความไม่แน่นอนได้ในภาวะภัยพิบัติ  

3. ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง เงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้และเงินไหลเวียน ทุนประเภทน้ีถือ

ว่ามีความยืดหยุ่นท่ีสุดเพราะสามารถแปลงสภาพเป็นทุนประเภทอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย และใช้ในการบรรลุเป้าประสงค์ในการดํารง

ชีพได้โดยตรง  

4.. ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพ เช่น การคมนาคม

ขนส่งท่ีอยู่่อาศัยท่ีมั่นคง ส่ิงอํานวยความสะดวกและวัสดุ ท่ีใช้้ในการผลิต เป็นต้น ทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นความจําเป็นพื้นฐานท่ีสนับสนุน

ให้การดํารงชีพเป็นไปได้ด้วยดี  

5. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง กลุ่ม เครือข่าย ประชาสังคม การเป็นสมาชิก ความสัมพันธ์หน้าท่ีในสังคม และ

ภาวะผู้นํา เป็นต้น เป็นส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ และเพิ่มกําลังอํานาจการต่อรองได้  

วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร ซ่ึงมีผู้ศึกษา คือ คือ วิทยา สุขสา (2553) วรลักษณ์ ทิพย์อักษร (2554) ชฎา

ธาร สิทธิโท (2550) ชฎาธาร สิทธิโท (2550) พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย (2557) มนตรี ศรีราชเลา (2553) ไชยวัฒน์ ยาคํา (2548) 

กฤษนันท์ ทองทิพย์ (2555) วิเชียร เกิดสุข และคณะ (2548) นงลักษณ์ แก้วโภคา (2551)  ดังน้ี  โดยมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว

ของเกษตรกรจากดินถล่ม 1 ช้ินงาน ได้แก่ วิทยา สุขสา (2553) ศึกษาการปรับตัวด้านอาชีพของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบ้านผามูบ 

ตําบลเม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ท้ังน้ีโดยผู้เขียนสามารถสรุปประมวลผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับกับการปรับตัวของเกษตรกรได้ดังตาราง 1 

 

ตารางที่ 1 สรุปประมวลผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การปรับตัวของเกษตรกร 

ด้านกายภาพ ด้านการรวมกลุม่ ด้านศรษฐกิจ ด้านการเรยีนรู้ 

วิทยา สุขสา (2553) ! ! ! ! 

วรลักษณ์ ทิพย์อักษร (2554) ! ! " " 

ชฎาธาร สิทธโิท (2550) " ! ! ! 

พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย (2557) ! ! " " 

มนตรี ศรีราชเลา (2553) " ! ! ! 

ไชยวัฒน์ ยาคํา (2548) ! ! ! ! 

กฤษนันท์ ทองทิพย์ (2555) " ! ! ! 

วิเชียร เกิดสุข และคณะ (2548) " " ! ! 

นงลักษณ์ แก้วโภคา (2551) ! " ! ! 

หมายเหตุ ! มีการปรับตัว  

  "  ไม่มีการปรับตัว 

 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรมีผู้ศึกษา คือ ปทุมวัน ประจันพล (2543) สิริมา 

แท่นนิล (2556) บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2552) CorethaKomba and Edwin Muchapondwa (2015) L.M.C.S.Menikea, 

K.A.G.P. Keeragala Arachchib (2015) Francis Ndamani, Tsunemi Watanabe (2015) โดยผู้เขียนสามารถสรุปประมวลผล

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 สรุปประมวลผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร 

 

ง
า
น
ว
ิจ
ัย
ท
ี่เ
กี่
ย
ว
ข
้อ
ง
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรบัตัวของเกษตรกร 

เพ
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ภ
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าชิ
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กา
รติ
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าม

สถ
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รณ์

 

สนั
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สนุ
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กห
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ยง
าน

 

พ
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ที่
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คร
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กา
รค

มน
าค
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ยไ

ด้ 

สิน
เชื่
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มูล
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คว
าม

เสี
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าย
 

1* " ! ! ! ! " " " " ! ! " ! ! " 

2* " " ! " " " " " " " ! " ! " " 

3* " " ! " " ! " ! " " ! ! ! " " 

4* ! " ! ! ! ! " " ! ! ! " ! ! " 

5* " " " ! ! " " ! " " ! " ! ! " 

6* ! " ! ! ! ! " ! " " ! " ! ! " 

หมายเหตุ 1* ปทุมวัน ประจันพล (2543)  2* สิริมา แท่นนิล (2556)   3* บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2552) 

  4* Komba and Muchapondwa (2015)  5* Menikea and Arachchib (2015) 6* Ndamani and Watanabe (2015) 

 ! มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร  

 " ไม่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร 

 

ท้ังน้ี ผู้เขียนสามารถสรุปแนวคิดและตัวแปรต่าง ๆ ขา้งต้นเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
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วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาการปรับตัวและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดินถล่ม บ้านหน้าถ้ํา ตําบลท่า

อุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการศึกษา คือ เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบ้านหน้าถ้ํา ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จํานวน 61 คน (ข้อมูลจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ปี 2551) โดยเลือกสอบถามจากหัวหน้าครัวเรือน 

เคร่ืองมือการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับมูลค่าความสูญเสียเน่ืองจากปัญหาดินถล่ม ซ่ึงเป็นคําถามแบบเขียนตอบ 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวด้านอาชีพของเกษตรกรภายหลังการเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม เป็นคําถามแบบ

เลือกตอบซ่ึงเลือกตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคะแนน ดังน้ี 

 1 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อยท่ีสุด   

 2 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อย   

 3 หมายถึง ระดับการปรับตัวปานกลาง  

 4 หมายถึง ระดับการปรับตัวมาก  และ  

 5 หมายถึง ระดับการปรับตัวมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนะแนวทางในการปรับตัว ซ่ึงเป็นคําถามแบบปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทําการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังน้ี 

1. ข้อมูลทุติยภูม ิคือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการสํารวจด้วยแบบสอบถามเกษตรกรในพื้นท่ีดินถล่ม บ้านหน้าถ้ํา ตําบลท่าอุแท อําเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์ หรือ SPSS โดยใช้สถิติบรรยาย วิเคราะห์

ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดัวย Chi-Square 

เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีได้รับจากเหตุการณ์ดินถล่มของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยการใช้ค่าเฉล่ีย 

ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อย 

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการปรับตัวมากท่ีสุด 

การทดสอบค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 นําข้อคําถามในแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงซ่ึงกําหนดคะแนนดังน้ี 

  1  หมายถึง คําถามมีความเหมาะสม 

  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคําถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 

  -1  หมายถึง คําถามไม่มีความเหมาะสม 

 นําคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉล่ียซ่ึงหากมีค่าเฉล่ียมากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อคําถามน้ันมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้เป็น

เคร่ืองมือได้ 
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ผลการวิจัย  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3 - 4 คน มีรายได้จากการทําการเกษตรน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี มีการกู้ยืมเงินเพื่อนํามาทําเกษตรกรรม

โดยเป็นการกู้ยืมในสถาบันการเงิน มีสถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้าน และมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ลักษณะการทํา

เกษตรกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทําการเกษตร มีการถือครองท่ีดินจํานวน 15 – 32 ไร่ มีเส้นทางการ

คมนาคมเข้าพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นถนนลูกรัง พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีแดงคือมีความเส่ียงท่ีจะเกินดินถล่มเม่ือมีปริมาณฝน 

มากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน เม่ือเกิดเหตุการณ์ดินถล่มเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ท้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดินถล่ม มีการติดตามสถานการณ์ทางธรรมชาติเพื่อประเมินความเส่ียง และเม่ือเกิดเหตุการณ์ดินถล่มเกษตรกร

ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ/สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน 

การปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

- ด้านกายภาพ เกษตรกรให้ความสําคัญกับเร่ืองการปรับตัว 5 อันดับแรก คือการวางแผนการผลิตท่ีเป็นการอนุรักษ์ ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตามความเหมาะสม และคงเหลือให้รุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ การวางแผน

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเป็นต่อการทําการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชในพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อการป้องกันการพังทลาย

ของหน้าดิน ปลูกพืชเพื่อทดแทนต้นเก่าหรือแปลงท่ีเสียหาย และวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการทําเกษตรกรรม ตามลําดับ  

- ด้านการรวมกลุ่ม เกษตรกรให้ความสําคัญกับเร่ืองการปรับตัว 5 อันดับแรก คือรวมกลุ่มวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และการเข้ามาเพื่อให้ความรู้ของภาครัฐและเอกชนในการเตรียมพร้อมรับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ดินถล่มแก่เกษตรกรและชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเร่ืองความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและ

สมาชิกในครัวเรือน ภาครัฐและเอกชนมีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและตัดสินใจดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด 

ตามลําดับ  

- ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรให้ความสําคัญในเร่ืองของการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาปรับปรุงการทําเกษตรกรรมมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ การวางแผนและมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรกรรม และได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนจาก

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อนํามาปรับปรุงการผลิต ตามลําดับ  

- ด้านการเรียนรู้ เกษตรกรให้ความสําคัญในเร่ืองของการนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการทําเกษตรกรรมมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ การนําความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตรมาใช้ในการทําเกษตรกรรม 

 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับการปรับตัวด้านกายภาพภายหลังการเกิดสถานการณ์ดินถล่ม 

 

พฤติกรรมการปรับตัว 

ระดับการปรบัตัว 

X" S.D. ระดับ 

ด้านกายภาพ    

1. วางแผนและปรับตัวสําหรับการใช้ที่ดินเพื่อการทําการเกษตร 

2. วางแผนเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นท่ีที่เปล่ียนแปลงไป 

3. ปรับเปล่ียนรูปแบบเกษตรกรรมตามการเปล่ียนแปลงของสภาพดิน ฟ้า อากาศ 

4. นําพืชมาปลูกในพื้นท่ีสวนเพื่อการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

5. ใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาพืชในสวนมากขึ้น 

6. ทําปุ๋ยชีวภาพเองเพื่อใช้ในการเกษตร 

7. ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิ ี

8. ควบคุมวัชพืชโดยใช้วิธกีารตัดแทนการพ่นยากําจัดวัชพืช 

9. ปลูกพืชเพื่อทดแทนต้นเกา่หรือแปลงท่ีเสียหาย 

10. เปล่ียนแปลงจากการปลูกพืชเดิมไปเป็นปลูกพืชชนิดอื่น 

11. เปล่ียนแปลงจากการทําอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพอื่น 

12. อพยพย้ายท่ีทํากิน 

13. วางแผนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นต่อการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ 

3.13 

3.11 

3.02 

3.25 

2.97 

2.13 

2.23 

2.95 

3.18 

2.70 

1.84 

1.28 

3.38 

1.09 

1.05 

0.92 

1.25 

1.11 

1.13 

1.16 

1.35 

1.20 

1.15 

0.95 

0.88 

1.11 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อย 

น้อยท่ีสุด 

ปานกลาง 
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พฤติกรรมการปรับตัว 

ระดับการปรบัตัว 

X" S.D. ระดับ 

14. วางแผนการผลิตท่ีเป็นการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และคงเหลือไว้ 3.57 1.16 ปานกลาง 

ระดับการปรับตัวด้านกายภาพโดยภาพรวม 2.77 0.13 ปานกลาง 

ด้านการรวมกลุม่    

1. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในด้านการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

2. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ ข่าวสารด้านการตลาด 

3. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 

4. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า 

5. รัฐและเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานในการลดต้นทุนการผลิต 

6. รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาตลาดสําหรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

7. รัฐและเอกชนส่งเสริมให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่เกษตรกร 

8. รัฐและเอกชนให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม 

9. รัฐและเอกชนรับฟังความคิดเห็น เปดิโอกาสให้มีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ 

2.62 

2.75 

2.87 

2.97 

2.16 

1.97 

2.25 

2.97 

2.77 

1.23 

1.25 

1.18 

1.25 

1.13 

0.98 

1.10 

1.32 

1.26 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อย 

น้อย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ระดับการปรับตัวด้านการรวมกลุ่มโดยภาพรวม 2.59 0.10 ปานกลาง 

ด้านเศรษฐกิจ    

1. กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงในการทําการเกษตร 

2. ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากรัฐหรือเอกชนเพื่อนํามาปรับปรุงการผลิต 

3. ประกอบอาชีพเสริมทําให้มีรายได้เพิ่มเติมนอกจากรายได้ที่ได้จากการเกษตร 

4. มีรายได้จากสมาชิกในครัวเรือนสมทบเพื่อเป็นทุนในการทําเกษตรกรรม 

5. วางแผนและมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทําสวน 

2.87 

2.64 

2.31 

1.95 

2.74 

1.31 

1.11 

1.06 

0.92 

1.00 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อย 

ปานกลาง 

ระดับการปรับตัวด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวม 2.52 0.42 ปานกลาง 

ด้านการเรยีนรู้    

1. ได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านเกีย่วกับการทําเกษตรกรรม 

2. นําความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการทําเกษตรกรรม 

3. นําความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตรมาใช้ในการทําเกษตรกรรม 

4. คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการทําการเกษตรกรรม 

3.02 

3.51 

3.13 

3.02 

1.00 

0.92 

0.99 

1.09 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ระดับการปรับตัวด้านการเรียนรู้โดยภาพรวม 3.21 0.00 ปานกลาง 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

 

ตารางที่ 4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว (วิเคราะห์ด้วย Chi-Square) 

 

ปัจจัย 

การปรับตัว 

ด้าน

กายภาพ 

ด้านการ

รวมกลุ่ม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ

เรียนรู้ 

ทุนมนุษย์     

เพศ ! ! " " 

อายุ " " ! " 

ระดับการศึกษา " " ! ! 

ข้อมูลข่าวสาร ! ! ! ! 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน " " " " 

ประสบการณ์ ! ! " " 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับปรับตัว !!!! !!!! !!!! !!!! 

ทุนทางสังคม     

สถานภาพในชุมชน ! ! ! " 
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ปัจจัย 

การปรับตัว 

ด้าน

กายภาพ 

ด้านการ

รวมกลุ่ม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ

เรียนรู้ 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม ! " ! " 

การติดตามสถานการณ์ ! ! ! ! 

การสนับสนุนจากหน่วยงาน ! ! ! " 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับ

ปรับตัว 

!!!! !!!! !!!! !!!! 

ทุนทางกายภาพ     

พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร " ! " ! 

การคมนาคม ! ! " " 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางกายภาพกับ

ปรับตัว 

!!!! !!!! " !!!! 

ทุนทางการเงิน     

รายได้ " ! " ! 

สินเช่ือ " " ! ! 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางการเงินกับ

ปรับตัว 

" !!!! !!!! !!!! 

ทุนทางธรรมชาติ     

มูลค่าความสูญเสียด้านชีวิตและสุขภาพ ! " ! ! 

มูลค่าความเสียหายของท่ีอยู่อาศัย ! ! " ! 

มูลค่าความเสียหายของพื้นท่ีสวน ! " ! " 

มูลค่าความเสียหายของพืชสวน ! " ! " 

มูลค่าความเสียหายของผลผลิต ! ! ! " 

มูลค่าการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมแซม ! " " " 

มูลค่าการปลูกพืชเพือ่ซ่อมแซม ! ! " " 

มูลค่าการบํารุงพืชเพื่อใหก้ลับสู่ภาวะปกติ ! " " " 

มูลค่าการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ " ! " " 

ต้นทุนในการขนส่งผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ! " " ! 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางธรรมชาติกับ

ปรับตัว 

!!!! !!!! !!!! !!!! 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

หมายเหตุ : ! มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 " ไม่มีความสัมพันธ์ 

 

 จากตารางท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรมในพื้นท่ีดินถล่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีดังน้ี ทุน

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร, ทุนทางสังคมมี

ความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร, ทุนทางกายภาพมี

ความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ การรวมกลุ่ม และการเรียนรู้ของเกษตรกร, ทุนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว

ในด้านการรวมกลุ่ม เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ของเกษตรกร และ ทุนทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ การ

รวมกลุ่ม เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ของเกษตรกร 
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อภิปรายผล  

 

การปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

- ด้านกายภาพ เกษตรกรให้ความสําคัญเร่ืองการวางแผนการผลิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ 

การบํารุงรักษา และการใช้ท่ีดิน ท้ังน้ีเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีความจําเป็นต่อการทําการเกษตรน้ันมีความอุดมสมบูรณ์ คงอยู่

อย่างยั่งยืน ส่วนในพื้นท่ีเกษตรกรรมน้ันเกษตรกรได้นําวิธีการปลูกพืชท่ีมีรากหลากหลายเข้าไปปลูกเสริมเพื่อการป้องกันการพังทลาย

ของหน้าดิน และเกษตรกรได้มีการปลูกพืชเพื่อทดแทนต้นเก่าหรือแปลงท่ีเสียหายจากเหตุการณ์ดินถล่มอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ

ข้อเสนอในการปรับตัวของ Bennett ท่ีว่าการปรับตัวระดับท่ีสอง คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากวิถีชีวิตของเกษตรกร

ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ถึงแม้สังคมเกษตรกรรมจะทันสมัยเท่าใดก็ตาม หากเกษตรกรยังต้องการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีน้ัน

ต่อไปอย่างยั่งยืน จึงจําเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์เฉพาะหน้าในเชิงเศรษฐกิจและการธํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

(Bennett, 1969) 

 - ด้านการรวมกลุ่ม เกษตรกรให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มในลักษณะท่ีเข้ามาร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และเกษตรกรในชุมชน เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพต้องตรงจุดและตรงตามความต้องการของคนในชุมชน 

ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างมากท่ีทุกฝ่ายจะต้องพูดคุยถึงปัญหาท่ีแท้จริงและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และส่ิงท่ีเกษตรกรให้

ความสําคัญอีกประการหน่ึง คือ รวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือด้านความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตรใหม่ ๆ ด้านแหล่งเงินทุน ด้าน

การตลาด ท้ังน้ีเพราะเกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารหรือความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ น้อย ดังน้ันเกษตรจึงมีความจําเป็นต้องรวมกลุ่มเพื่อจะได้

ติดตามข่าวสารหรือความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎาธาร สิทธิโท (2550) ท่ีศึกษาบทเรียนการปรับตัวของ

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์นางแล และพบว่า บทเรียนท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนแนวคิดให้รู้เท่า

ทันต่อสถานการณ์ มีการวางแผนร่วมกันและปรับเปล่ียนตลอดเวลา 

 - ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรให้ความสําคัญกับการนําเงินมาใช้ในการปรับปรุงในการทําการเกษตร แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันรายได้จาก

การเกษตรมีไม่มากนัก เกษตรกรจึงจําเป็นท่ีจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ หรือนําเงินท่ีได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง 

ๆ มาใช้ในการเกษตร โดยเกษตรกรได้มีการวางแผนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทําสวนซ่ึงไม่มากก็น้อย เพื่อการใช้จ่ายน้ันคุ้มค่าท่ีสุด ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดการดํารงชีพอย่างยั่งยืนและแนวคิดบริบทความเปราะบาง (DFID, 1999) ท่ีกล่าวว่า เงินมีความยืดหยุ่น สามารถ

นํามาใช้ประโยชน์แปลงสภาพเป็นทุนประเภทอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย และเงินสามารถใช้ในการบรรลุเป้าประสงค์ในการดํารงชีพได้

โดยตรง 

 - ด้านการเรียนรู้ เกษตรกรได้ปรับเปล่ียนการนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ในการทําเกษตร ดังเช่น ไม่ฉีดยาฆ่า

หญ้าแล้วหันไปตัดหญ้าแทน เพราะการตัดหญ้าจะทําให้รากของหญ้าได้ยึดดินไว้ เม่ือเกิดฝนตกหนักดินจะถูกยึดไว้ด้วยรากหญ้าลด

โอกาสไม่ให้ดินไหลไปกับนํ้าแต่การฉีดยาฆ่าหญ้าทําให้รากของหญ้าถูกทําลายทําให้ไม่มีอะไรยึดดินไว้ เป็นวิธีการเกษตรแบบด้ังเดิมท่ี

เคยทํากันมาก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับองค์ประกอบของกระบวนการส่งเสริมการเกษตรของ ดุษฎี ณ ลําปาง (อ้างถึงใน วิทยา สุขสา, 2553: 

147) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการส่งเสริมการเกษตรมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ หน่ึงในน้ัน คือ ความรู้และทักษะ ซ่ึงหากเกษตรกร

ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะท่ีเกษตรกรยังขาด จะทําให้เกษตรกรนําไปปรับใช้ในเกษตรกรรมต่อไปได้ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

- ด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Komba and Muchapondwa (2015) และ Ndamani and Watanabe (2015) ท่ีพบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตาม

สถานการณ์ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริมา แท่น

นิล (2557) ท่ีไม่พบถึงความสัมพันธ์กับการปรับตัวของปัจจัยดังกล่าว และจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าสถานภาพในชุมชนมี

ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาข้างต้น แต่สอดคล้องกับแนวคิดการดํารงชีพอย่างยั่งยืนและ

แนวคิดบริบทความเปราะบาง (DFID, 1999) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพันธ์หน้าท่ีในสังคมเป็นส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ 

และเพิ่มกําลังอํานาจการต่อรองได้ ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังน้ี การเป็นสมาชิกกลุ่มทําให้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มีการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพท่ีพูดคุยในเร่ืองการทําการเกษตรกรรมในพื้นท่ีหรือด้านเศรษฐกิจท่ีช่วยกันเสนอแนว

ทางการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทําเกษตรกรรม ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมทําให้เกิดการปรับตัว การติดตาม

สถานการณ์ก็ส่งผลถึงการปรับตัวได้ เน่ืองจากการติดตามสถานการณ์ทําให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพท่ีจะนํามา

วางแผนเพื่อการปรับเปล่ียนหรือหาแนวทางป้องกันต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพื่อทราบความเคล่ือนไหวของแหล่งเงินทุนในสถาบันต่าง ๆ 

นํามาวางแผนการกู้ยืมเงินต่อไปได้ ส่วนการสนับสนุนของหน่วยงานน้ันเม่ือเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจะส่งผลให้การปรับเปล่ียน

เป็นไปได้ง่ายขึ้นท้ังทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจ และการมีสถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้านย่อมได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่บ้าน 

กรรมการหมู่บ้าน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะช่วยช้ีนําวิธีการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ลูกบ้านและคอยช่วยเหลือ/สนับสนุน ทําให้ลูกบ้าน
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เกิดการปรับตัว มีการรักษาผลประโยชน์ในการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน และยังช่วยหาแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกบ้าน ทําให้

ลูกบ้านมีรายรับท่ีเพิ่มขึ้น      

- ด้านการรวมกลุ่ม พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของบัญชา 

สมบูรณ์สุข และคณะ (2552) ท่ีพบว่า พื้นท่ีถือครอง และการคมนาคมมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร แต่ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของปทุมวัน ประจันพล (2543) ท่ีไม่พบถึงความสัมพันธ์กับการปรับตัวของปัจจัยคมนาคม ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้

ดังน้ี  เน่ืองจากพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเป็นพื้นท่ีค่อนข้างใหญ่ และลักษณะพื้นท่ีท่ีอยู่ติดภูเขา ไม่มีการระบายนํ้าอย่างเป็นระบบ 

ส่งผลให้เม่ือเกิดฝนตกหนักมีความเส่ียงเกิดดินถล่ม ดังนั้นจึงต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า ในส่วนของการ

คมนาคม ท่ีไม่ค่อยมีความสะดวกมากนักจึงต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน เช่น การขนส่งท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังน้ีก็เพื่อลด

ต้นทุนการผลิต 

- ด้านการเรียนรู้ พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Komba 

and Muchapondwa (2015) Ndamani and Watanabe (2015) และ Menikea and Arachchib (2015) ท่ีพบว่า รายได้ และ

สินเช่ือ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2552) ท่ีไม่พบถึง

ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของปัจจัยสินเช่ือ ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังน้ี  เน่ืองจากรายได้ที่มีไม่มากนัก ฉะน้ันเกษตรกรจึง

ต้องเรียนรู้การทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องมีการกู้เงินมาใช้เพื่อลงทุน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีในอนาคต 

 

สรุป  

 

การปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

- ด้านกายภาพ เกษตรกรวางแผนการผลิต โดยวางแผนเร่ืองการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน การบํารุงรักษาท่ีดิน และการใช้ที่ดินให้

เหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่วนในพื้นท่ีเกษตรกรรมน้ันเกษตรกรปลูกพืชท่ีมีรากหลากหลายเสริมในพื้นท่ีเพื่อการป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน และเกษตรกรปลูกพืชทดแทนต้นเก่าหรือแปลงท่ีได้รับเสียหายจากเหตุการณ์ดินถล่ม  

 - ด้านการรวมกลุ่ม เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในชุมชน ท้ังน้ียัง

รวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือด้านความรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ด้านการเกษตรใหม่ ๆ ด้านแหล่งเงินทุน ด้านการตลาด  

 - ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีการกู้ยืมเงิน และนําเงินท่ีได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงการเกษตร 

โดยเกษตรกรได้มีการวางแผนลดค่าใช้ต่าง ๆ ในการทําเกษตรกรรมซ่ึงไม่มากก็น้อย เพื่อการใช้จ่ายน้ันคุ้มค่าท่ีสุด  

 - ด้านการเรียนรู้ เกษตรกรได้ปรับเปล่ียนการนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ในการทําเกษตร ดังเช่น ไม่ฉีดยาฆ่า

หญ้าแล้วหันไปตัดหญ้าแทน ซ่ึงเป็นวิธีการเกษตรแบบด้ังเดิมท่ีเคยทํากันมาก่อน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินถล่ม 

- ด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ได้แก่ สถานภาพในชุมชน 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตามสถานการณ์ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังน้ี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม

ทําให้รับรู้ข่าวสารต่างๆ มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันท้ังทางด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการปรับเปล่ียน

ความคิดและพฤติกรรม ทําให้เกิดการปรับตัว และการท่ีเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์ทําให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทําให้เกษตรกร

สามารถนํามาวางแผนเพื่อการปรับเปล่ียนหรือหาแนวทางป้องกันต่าง ๆ ส่วนการสนับสนุนของหน่วยงานน้ันจะส่งผลให้การปรับเปล่ียน

เป็นไปได้ง่ายขึ้นท้ังทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจ และการมีสถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้านได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

หมู่บ้าน ช้ีแนะวิธีการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ คอยช่วยเหลือ/สนับสนุน หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกบ้าน ทําให้ลูกบ้านมีรายรับท่ี

เพิ่มขึ้น   

- ด้านการรวมกลุ่ม พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางกายภาพ ได้แก่ พื้นท่ีถือครอง และการคมนาคม 

อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังน้ี ด้วยเน้ือท่ีในการถือครองทางการเกษตรมีจํานวนมาก และลักษณะมีความเส่ียงเกิดดินถล่ม ดังน้ันจึงต้อง

รวมกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า และในส่วนของการคมนาคมท่ีไม่สะดวกจึงต้องรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

เร่ืองค่าขนส่งท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงหากมีการรวมกลุ่มจะทําให้เกษตรกรมีการช่วยเหลือในการขนผลผลิตทําให้ลดต้นทุนลงได้ 

- ด้านการเรียนรู้ พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทุนทางการเงิน ได้แก่ รายได้ และสินเช่ือ อธิบาย

ความสัมพันธ์ได้ดังน้ี  เน่ืองจากรายได้ท่ีมีไม่มากนัก เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้การทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องมีการกู้เงินมาใช้เพื่อลงทุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

- ด้านกายภาพ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ในการวางแผนเร่ืองการใช้ที่ดิน รูปแบบการทําเกษตรกรรม การบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมหาแนวทางกับผู้นําชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ี จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางความรู้ และช่วยสนับสนุนให้

เกษตรกรสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบร่ืน ท้ังน้ีควรมีการติดตามผลและให้คําปรึกษาเม่ือเกษตรกรเกิดปัญหา รวมท้ังให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทําเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

- ด้านการรวมกลุ่ม ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาพูดคุยหารือกับผู้นําชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ีถึงแนวทางการจัดการนํ้า

เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดินถล่มพร้อมกับวิธีการรับมือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อาจจะเป็นการจัดทําแผ่นพับให้

ความรู้เพื่อแจกให้กับเกษตรกร หรือเข้ามาพบปะพูดคุยในวันประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนในการช่วยลดต้นทุนการผลิต

อาจทําได้โดยปรับลดราคาปุ๋ย เพราะถือต้นทุนสําคัญ 

 - ด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ในการกู้เงิน สถาบันการเงินท่ีเกษตรกรสามารถกู้เงินได้ ซ่ึงในท่ีน้ีสถาบัน

การเงินอาจจะเข้าไปในพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะกู้เงิน จะทําให้เกษตรกรมีความเข้าใจวิธีการต่าง ๆ มาก

ยิ่งขึ้น อีกประเด็นท่ีภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคัญคือการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรกรรม โดยให้ความรู้ในการวางแผนใช้

จ่าย ตลอดจนส่งเสริมความรู้/ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม 

- ด้านการเรียนรู้ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ทางการเกษตรใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพาผู้นําชุมชนไป

ศึกษาแนวทางการทําเกษตรกรรมใหม่ ๆ และจัดเวทีเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภายในชุมชนและความรู้ใหม่ เพื่อนํามาหา

แนวทางประสมประสานเพื่อให้เกิดแนวทางการทําเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแก่เกษตรกร 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มพื้นท่ีอื่น เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาซ่ึงอาจจะทําให้

เห็นมุมมองอื่นท่ีต่างจากพื้นท่ีศึกษาน้ี ช่วยให้เข้าใจความต้องการในการปรับตัวในแต่ละพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก กิจกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของธุรกิจ และลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงในเขต
กรุงเทพมหานครช้ันใน กําหนดเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้า จํานวน 800 ตัวอย่าง และธุรกิจ 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี จํานวน 40 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรส่วนใหญ่เป็นแบบประเภทระดับสูงพิเศษ โดยมีมูลค่าซ้ือขาย มากกว่า 160,000 – 250,000 บาท ต่อตาราง
เมตร เลือกซ้ือในโครงการท่ีใช้ระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี เป็นการซ้ือขายท่ัวไปหรือเพ่ืออยู่อาศัย โดยกู้ในวงเงินน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 1,000 และ 9,000 – 11,000 ล้านบาท 2) สภาพแวดล้อมภายนอก และ 3) กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ลูกค้า
เห็นด้วยปานกลาง ส่วนความเห็นของธุรกิจ เห็นด้วยมาก 4) นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง พบว่า ลูกค้า
เห็นด้วยปานกลาง ในส่วนของธุรกิจเห็นด้วยมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผล
ต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในภาพรวม แตกต่างกัน 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินการในโครงการปัจจุบันของธุรกิจ มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจในภาพรวม แตกต่าง
กัน 3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของลูกค้าและของธุรกิจ มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  
ในภาพรวม แตกต่างกัน 4) ความเห็นลูกค้าเก่ียวกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม พบว่า  โดยรวมถึงในด้านการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้านประโยชน์การใช้สอยในพ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า และความเห็นธุรกิจ พบว่า โดยรวมถึงในด้านการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านการประหยัดพลังงาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
คําสําคัญ:  สภาพแวดล้อม กิจกรรมสิ่งแวดล้อม การใช้นวัตกรรมในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์แนวสูง    
 

ABSTRACT  

The objective of this research is to develop a comparison between the internal and external 
environments and the environmental activities that influence innovation in the high-rise real estate 
sector. The scope includes both customers and business in the high-rise real estate sector within 
inner Bangkok using questionnaire surveys as the core methodology using a representative sampling 
size of 800 customers and a total of 40 entrepreneurs, agents, and real estate personnel. 

The key findings of the research can be summarized as follows: 1)  the participants mostly 
belong to a higher level category that looks at a sales value of between 160,000-250,000 Thai Baht 
per square meter, they choose to make purchases for properties that are to be completed between 
3 to 4 years, for the purposes of general business activities (buy and sell) or to live, choosing to 
borrow less than or an equal amount to approximately 1,000 and 9 billion to 11 billion Thai Baht 2)  

                                                 
1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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the external environment and environmental-related activities – customers generally agree while 
business very much agrees 3)  environmental activities – customers, in general agreed while 
entrepreneurs, agents and real estate personnel agreed very much 4)  innovation in the high-rise real 
estate sector - the research reveals that customers generally agree while business very much agrees. 
 The results of the hypothesis find that 1) age of customers has an impact on the level of 
innovation within the high-rise real estate sector 2) internal environmental factors – these are 
segregated depending on business type and duration required to complete transaction have 
influence towards innovation in the real estate sector in general 3) external environmental factors  
- customers and business have influence towards innovation in the real estate sector in general 4) 
the customers perspective relating to environmental activities found that - overall, (including 
activities relating to improving the environment and the efficient utilization of space),  and business 
perspective found that in general, (including the improvement of the environment and addressing 
energy efficiency in high-rise buildings) has an influence on innovations in the real estate sector 
and that there is a significance level of 0.5 
Keywords:  Environment, Environmental activities, use of innovation in business, High-rise real 

estate 
 
บทนํา 

การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกโดยค้นหาโอกาส และผสมผสานทรัพยากรและบุคลากร ให้สามารถปรับเปล่ียนเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถใหม่ (Corte & Gaudio, 2012) ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่าขององค์กร และสามารถนําไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับลูกค้าท่ีดีกว่าคู่แข่ง (Li & Liu, 2014) ทําให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต
อย่างต่อเน่ือง (Capron & Mitchell, 2009) ในส่วนของการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือว่าอยู่ในช่วงของ         
การแข่งขันอย่างมาก โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายย่อยต่างต้องเผชิญจุดเส่ียงกับการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ท้ังน้ี อธิป พีชานนท์ (2560 อ้างในถึง กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ให้ความเห็นว่า
ผู้ประกอบการรายย่อย หรือรายเล็กในตลาดจะหายไปจากธุรกิจมากกว่า 100 บริษัท เน่ืองจากยอดปฏิเสธสินเช่ือใน พ.ศ. 2559 เพิ่ม
สูงขึ้นเกือบร้อยละ 40 ซ่ึงเกิดจากปัญหาท่ีสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือจนทําให้การปฏิเสธสินเช่ือสูงขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นสภาพ
ปัญหาท่ีอยู่ในช่วงวิกฤติ จากการประเมินรายการท่ีถูกปฏิเสธสินเช่ือเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพราะจากเดิมเฉล่ียร้อยละ 22 – 23 ในปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ขอสินเช่ือถูกปฏิเสธ อันดับแรก ผู้มีอาชีพอิสระท่ีไม่มีเงินเดินบัญชีชัดเจน บางโครงการลูกค้าถูกปฏิเสธจากแบงก์
มากกว่า ร้อยละ 50 จึงต้องนําโครงการกลับมาขายใหม่ แต่ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเช่ือมากขึ้น ทําให้
ลูกค้าท่ีจะกู้เงินเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย์จะถูกปฏิเสธคําขอมากขึ้น หรือบางส่วนต้องรอการพิจารณาสินเช่ือนาน ไม่ทันกับความต้องการ
ใช้เงินของผู้ประกอบการ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 
 จากสถานการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ระยะเวลาการพิจารณาปล่อยสินให้สินเช่ือมากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการบางรายจึงใช้วิธีให้
เช่าก่อน เพื่อจูงใจให้ผู้ซ้ือตัดสินใจเลือกซ้ือได้ง่ายขึ้น และวิธีการน้ียังช่วยแก้ปัญหาเฉพาะรายเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ ใน
บางส่วนผู้ประกอบการอาจเลือกใช้วิธีการลดราคา เพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินในองค์กรไว้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ดังน้ัน
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือเข้ามาช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และสามารถแข่งขันในตลาดได้ จึงจําเป็นต้อง
หาตลาดเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีตรงกับกลุ่มตลาด นอกเหนือจากท่ีบริษัทใหญ่กําหนดไว้ และสอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 
4.0 ซ่ึงเป็นแผนการปรับเปล่ียนรูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นโมเดลของรัฐบาลท่ีกําหนดเป็นแผนการพัฒนาประเทศสู่ระบบ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ปรับรูปแบบทางการตลาดแนว
ใหม่เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ท้ังน้ีเพื่อตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ทําให้ผู้ประกอบการท่ีเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์
ท้ังแนวราบ และแนวสูง ต่างนําเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับท่ีอยู่อาศัย เช่น การนําเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาปรับใช้ในระบบการ
ก่อสร้างท่ีช่วยในการรักษาส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงคํานึงถึงประโยชน์การใช้สอยในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่าเป็นหลัก (Estopolis, 
2017) ท้ังน้ีการใช้นวัตกรรมน้ีจะทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงทํา
ให้ผู้ประกอบการหลายรายนํานวัตกรรมมาใช้ในการแข่งขัน โดยการใช้นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรเลือกพัฒนานวัตกรรมท่ี
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาจต้อง
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ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก (Thorpe, Ryan, & Charles, 2008) หรืออีกนัยหน่ึงอาจเลือกใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีแบ่งย่อยเป็น
ประโยชน์ใช้สอย (function) เพื่อให้ความสําคัญในด้านการสร้างกําหนด หรือออกแบบพื้นท่ีใช้สอยใหม่ โดยอาจเสริมฟังก์ช่ันใหม่ให้กับ
โครงการ (นิติ รัตนปรีชาเวช, 2554)  ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในปัจจุบันมีโครงการหลายแห่งท่ีกําลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง และขาย 
ยูนิตท่ีเหลืออย่างต่อเน่ือง พร้อมจัดโปรโมช่ันมากมายเพื่อจูงใจผู้ซ้ือ จะเห็นได้ว่าโครงการคอนโดแนวไฮไรส์ (High Rise) คือเป็นคอนโดท่ีมี
อาคารสูงๆ เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น (โฮมบายเออร์ไกด์, 2559) สําหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 จะยังคง
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพราะความต้องการคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองยังมีอยู่มากและราคาขายคอนโดมิเนียมก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในปี 
พ.ศ. 2560 แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี ยังเช่ือว่าจะมีการทําลายสถิติราคาท่ีดินอีกคร้ังในแต่ละทําเลของซีบีดี โดยความต้องการคอนโดมิเนียม
ระดับไฮเอนด์ขึ้นไปจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงความต้องการส่วนใหญ่จะยังคงมาจากผู้ซ้ือชาวไทยเป็นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 85 (ซีบี
อาร์ซี (ประเทศไทย), 2560) 

จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องพัฒนา
องค์กรด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาผสมผสานเข้ากับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้อยู่
อาศัย และเพิ ่มความสะดวกสบายได้มากยิ ่งขึ ้น ทําให้การนํานวัตกรรมมาใช้ในการแข่งขัน จะช่วยในการเพิ่มมูลค่า สร้าง                       
ความแตกต่างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงนวัตกรรมท่ีใช้มีหลากหลายท่ีสําคัญท่ีนิยมใช้กันคือ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
กระบวนการ นอกจากน้ันต้องให้ความสําคัญต่อส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยการนํานวัตกรรมจากพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีประหยัดพลังงาน ซ่ึงการนํานวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาใช้ จะช่วยสร้างเข้มแข็งใน                  
การแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีเปิดขายในกรุงเทพมหานครท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงรายย่อย กําหนดเลือกศึกษาในเขตกรุงเทพช้ันใน
เท่าน้ัน โดยศึกษาวิจัยเร่ือง “สภาพแวดล้อม และกิจกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ยุค 
Thailand 4.0” ท้ังน้ีเพื่อนําผลท่ีได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์การ การเลือกใช้กิจกรรมส่ิงแวดล้อม 
และการใช้นวัตกรรมให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และเป็น
การสร้างฐานทางการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงให้มีความเข้มแข็ง สามารถเปิดโอกาสในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรแทรก ได้แก่   
 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้ ท้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การ
กําหนดกลยุทธ์ หรือนโยบายการดําเนินการต่าง ๆ ท้ังน้ีเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน โดยศึกษาประเด็นสําคัญจาก กรุงเทพธุรกิจ (2560) ฐานเศรษฐกิจ (2560) Estopolis (2017) มีประเด็นท่ีใช้
ศึกษา ดังน้ี ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินการ ขนาดของธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ และประเภทวงเงินสินเช่ือ   

2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางของปัจจัย จากแนวคิดของ บีอาร์ซี (ประเทศไทย) (2560) 
อธิบายถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2560 เห็นว่าได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคู่แข่งในตลาด เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 (2557) และสํานักงานแรงงานจังหวัดยโสธร (2559) ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ดังน้ี ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง/รัฐบาล การแข่งขันทางธุรกิจ วัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง และเทคโนโลยี   
 3.  กิจกรรมส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษากิจกรรมท่ีควรเลือกใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวคิดของ ประสงค์ เอาฬาร 
(2559) อธิป พีชานนท์ (2559) เอสทรอโพลิส (2560) ดังน้ี การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ประโยชน์การ
ใช้สอยในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า การกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาส่ิงแวดล้อม (Robbins & Coulter, 2003)  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 
 นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
จากแนวคิดหลายคน ดังน้ี 

นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) Schermerhorn, Hunt, & Osborn (2003) Urabe, Child, & Kagono (1988) ได้แบ่งนวัตกรรม
ไว้ 2 ประการ คือ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ เม่ือพิจารณาแนวคิดท้ัง 2 ประการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในแนวคิด
นวัตกรรมของ Damanpour (1990) Goffin & Mitchell (2005) อธิบายว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกระบวนการเป็น
นวัตกรรมท่ีสําคัญประการหน่ึงของการนํามาใช้ในองค์กร เม่ือพิจารณาต่อไปยังพบว่ายังสอดคล้องกับแนวคิดของ Chang & Lee 
(2008) Daft (2007) ซ่ึงอธิบายนวัตกรรมเชิงเทคนิคน้ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ นอกจากน้ันยัง
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เห็นว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Weiss (2003)  Vermeulen (2005)  Chunsheng & Dapeng 
(2007) Thorpe, Ryan, & Charles (2008) Subrahmanya (2009) โดยได้อธิบายถึงความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในส่วนของแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนวัตกรรมกระบวนการ ได้แก่ แนวคิดของ Bender et al. (2000) Savitz & Kaluzny (2000) Cefis 
& Masili (2005) Ghassan, Beliz, & Carl (2010) โดยได้อธิบายถึงความสําคัญในการใช้นวัตกรรมในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น จากการพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรตาม สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังน้ี ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และด้านวัต
กรรมกระบวนการ ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ ก่อสร้าง และด้านส่ิง
อํานวยความสะดวก 
 ตัวแปรแทรก (Moderator Variable) ประกอบด้วย 
 กิจกรรมส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษากิจกรรมท่ีควรเลือกใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวคิดของ ประสงค์ เอาฬาร 
(2559) อธิป พีชานนท์ (2559) Estopolis (2017) ดังนี้ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ประโยชน์การใช้
สอยในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า การกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาส่ิงแวดล้อม (Robbins & Coulter, 2003) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 ประชากร 

 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  ธุรกิจ และลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงรายย่อยท่ีต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ช้ันใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง ดังน้ี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม 
ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขาง คลองเตย จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วัฒนา โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงรายย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง 
ท่ีต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครช้ันใน ซ่ึงผู้วิจัยพิจารณาเลือกจากแหล่งท่ีต้ังอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีสําคัญ โดยเลือกศึกษา จํานวน 6 เขต 
ได้แก่ 1) ปทุมวัน 2) บางรัก 3) สาทร 4) ห้วยขวาง 5) คลองเตย และ6) วัฒนา (ศึกษาด้วยแบบสอบถาม) รวมจํานวนประชากรท้ังส้ิน 
48 คน  

2. ลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครช้ันใน จํานวน 6 เขต โดยแบ่งตามข้อ 1 ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูงรายย่อย (ศึกษาด้วยแบบสอบถามชุดท่ี 2 ) รวมจํานวนประชากรท้ังส้ิน 6,000 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามรายละเอียดท่ีได้อธิบายไว้ในประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
กลุ่ม ดังน้ี 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงรายย่อย รวมจํานวนประชากรท้ังส้ิน 48 คน ท้ังน้ีผู้วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 70 
ของจํานวนประชากรท้ังหมด ได้จํานวนตัวอย่าง 34 คน และกรณีฉุกเฉินจํานวนข้อมูลเพิ่มอีก 6 คน รวมจํานวนประชากรท้ังส้ิน 40 คน 

2. ลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครช้ันใน รวมจํานวนประชากรท้ังส้ิน 6,000 คน ซ่ึง
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamone (อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) กําหนดระดับค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 
และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยเป็นลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขต
สาทร จํานวนประชากรรวม 2,355 คน คํานวณตัวอย่างได้ 342 คน และในกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย และเขตวัฒนา 
จํานวนประชากรรวม 3,645 คน คํานวณตัวอย่างได้ 360 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง จํานวนท้ังส้ิน 
702 คน ท้ังน้ีในกลุ่มท่ี 2 มีจํานวนประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีจริงหนาแน่นกว่าในกลุ่มท่ี 1 จึงป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่ม
จํานวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี 2 อีกจํานวน 98 คน จึงเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 458 คน รวมจํานวนตัวอย่างท้ังส้ิน 800 คน จากน้ันนําไป
สุ่มแบบแบ่งช้ันตามเขต เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามจํานวนตัวอย่างท่ีคํานวณได้ในแต่ละช้ันของแต่ละเขต 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา  สภาพแวดล้อม และกิจกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนว
สูง ยุค Thailand 4.0 ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดยการสํารวจ (Survey) ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น                
2 กลุ่ม ซ่ึงได้ดําเนินการเก็บข้อมูลมีดังน้ี 
 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามชุดท่ี 1 คือ กลุ่ม
ตัวอย่างแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี ตอบ
แบบสอบถามชุดท่ี 1 และ 2) ลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยจะดําเนินการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมข้อมูลท้ังจากเอกสาร
บทความหนังสือ เอกสารต่างๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ (ทางออนไลน์) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการวิจัยใน
คร้ังน้ี 
 เม่ือผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว จึงทําการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามถึง               
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความครบถ้วน หากพบว่า แบบสอบถามชุดใดไม่มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความครบถ้วน ตาม
แบบท่ีผู้วิจัยต้องการ แบบสอบถามชุดน้ันก็จะไม่ถูกนํามาใช้ในการทําวิจัย และผู้วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามจน
ครบ จํานวนท่ีกําหนดไว้ในการสุ่มตัวอย่างข้างต้น จากน้ันผู้วิจัยจะทําการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัย โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level or significance) 
 
เครื่องมือวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อการวิจัยในเร่ือง สภาพแวดล้อม 
และกิจกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ยุค Thailand 4.0 โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ชุด ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของกรุงเทพมหานครช้ันใน  ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินการ  ลักษณะธุรกิจ และประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 ส่วนท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง/รัฐบาล การแข่งขันทางธุรกิจ 
วัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง และเทคโนโลยี 
 ส่วนท่ี 4  กิจกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ประโยชน์การใช้สอยใน
พื้นท่ีอย่างคุ้มค่า การกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนท่ี 5 นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน ได้แก่ ด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และด้านวัตกรรมกระบวนการ ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยี
การออกแบบ ก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 แบบสอบถามชุดท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของกรุงเทพมหานครช้ันใน  แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จุดประสงค์การซ้ือ 
 ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง/รัฐบาล การแข่งขันทางธุรกิจ 
วัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง และเทคโนโลยี 
 ส่วนท่ี 3  กิจกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ประโยชน์การใช้สอยใน
พื้นท่ีอย่างคุ้มค่า การกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนท่ี 4 นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน ได้แก่ ด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และด้านวัตกรรมกระบวนการ ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยี
การออกแบบ ก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
  แบบสอบถามชุดท่ี 1 และ 2 ส่วนท่ี 1 และแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส่วนท่ี 3 – 5 และชุดท่ี 2 ส่วนท่ี 2 – 4 คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า หรือมาตรวัดแบบ             
ไลเคิร์ท (Likert Scale)   
 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ และลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แนวสูง ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample 
t-test  และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
  สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดล้อมภายในท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่ม โดยใช้ Independent 
Sample t-test  และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 

 สมมติฐานท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงของธุรกิจ และลูกค้า
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง ในส่วนของการใช้สถิติอนุมานในการทดสอบ (Inferential Statistics) ได้เลือกวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis : MRA) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination : R2) 
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใช้เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการวิเคราะห์ความถดถอยด้วยวิธี Enter และ
แสดงออกมาเป็น Model ของสมการทํานาย 

 สมมติฐานท่ี 4 กิจกรรมส่ิงแวดล้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในส่วนของการใช้สถิติอนุมานในการ
ทดสอบ (Inferential Statistics) ได้เลือกวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis : MRA) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination : R2) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใช้เทคนิคการเลือกตัว
แปรอิสระเข้าสมการวิเคราะห์ความถดถอยด้วยวิธี Enter และแสดงออกมาเป็น Model ของสมการทํานาย 
 
สรุป 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 1) ลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน 
จําแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอายุ 35–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.13 และมีระดับการศึกษาน้อย
กว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.65 2) ตัวแทนธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของกรุงเทพมหานคร ช้ันใน มีจํานวนของเพศเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0ส่วนใหญ่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 มีการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ร้อยละ 70.00 และมีรายได้น้อยกว่า/เท่ากับ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
80.0   

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง 
ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นแบบประเภทระดับสูงพิเศษ โดยเป็นคอนโดมิเนียมท่ีมีมูลค่าซ้ือขายต้ังแต่ราคา 
มากกว่า 160,000 – 250,000 บาท ต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.00 การเลือกซ้ือในโครงการท่ีใช้ระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี มี
จํานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30.00 การซ้ือขายท่ัวไปหรือเพื่ออยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 65.00 วงเงินสินเช่ือท่ีกู้ อันดับแรกมีจํานวน
เท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ กู้ในวงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,000 ล้านบาท และ 9,000 – 11,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.00   

3. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ดังน้ี 1) ลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน โดยรวม 
และในรายละเอียดแต่ละด้าน ทุกรายการเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับดังน้ี อันดับแรก ด้านเทคโนโลยี รองลงมา ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ท่ีต้ัง ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านภาวะเศรษฐกิจ และอันดับสุดท้าย ด้านนโยบายทางการเมืองหรือรัฐบาล ตามลําดับ โดยใน
รายละเอียดในแต่ละด้าน ท่ีอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจช่วงน้ีทําให้อสังหาริมทรัพย์เติบโต  ด้าน
นโยบายการเมือง / รัฐบาล เกี่ยวกับนโยบายการปล่อยกู้ของภาครัฐท่ีให้กับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ หรือการสนับสนุนให้ประชาชนกู้
เพื่อซ้ืออสังหาฯ  ด้านการแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการท่ีนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ควบคุมระบบการใช้งานภายในห้องชุดท่ีมีความ
ทันสมัยมากกว่าโครงการอื่น จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้มากท่ีสุด ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ังเกี่ยวกับโครงการต้ังอยู่ใกล้ร้านอาหาร/
สถานบันเทิง/แหล่งช็อปปิ้ง จะทําให้ผู้ซ้ือท่ีชอบใช้บริการในแหล่งต่างๆ  เลือกซ้ือในโครงการง่ายขึ้น ด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับครงการท่ี
นํา Application มาใช้เปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนถึงบ้าน เพื่อให้มีความเย็นพอดีกับท่ีเดินทางไปถึงห้องพัก 2) ผู้ประกอบการ 
ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันในโดยรวม พบว่า เห็นด้วยมาก อันดับแรก เห็น
ด้วยมากท่ีสุด ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง ลําดับถัดไปทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ในอันดับรองลงมา ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านนโยบาย
ทางการเมืองหรือรัฐบาล ด้านเทคโนโลยี และอันดับสุดท้าย ด้านภาวะเศรษฐกิจ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ท่ีอยู่ในอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจช่วงน้ีทําให้ผู้ซ้ือมีความเช่ือม่ันท่ีจะซ้ือเพื่อลงทุน หรือขายต่อ ด้านนโยบายการเมือง / 
รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการปล่อยกู้ของภาครัฐท่ีให้กับ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ หรือการสนับสนุนให้ประชาชนกู้เพื่อซ้ืออสังหาฯ  ด้าน
การแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการท่ีนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ควบคุมระบบการใช้งานภายในห้องชุดท่ีมีความทันสมัยมากกว่า
โครงการอื่น จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้มากท่ีสุด ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ังเกี่ยวกับโครงการต้ังอยู่ใกล้รถไฟฟ้า จะสะดวกในการ
เดินทางไปทํางาน จะทําให้เลือกซ้ือโครงการง่ายขึ้น ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับโครงการท่ีนํา Application กล้องวงจรปิดท่ีผู้อยู่อาศัย
สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ จะทําให้ผู้ซ้ือเลือกซ้ือในโครงการง่ายขึ้น  

4.   กิจกรรมส่ิงแวดล้อม 1) ลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน โดยรวม และในรายละเอียด
แต่ละด้าน ทุกรายการเห็นด้วยปานกลาง โดยในรายละเอียดอันดับแรก แต่ละด้าน ดังน้ี ด้านการกําหนดนโยบายและมาตรการรักษา
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโครงการท่ีมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยร่วมใจกันรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
เช่น การแยกขยะก่อน จะทําให้ผู้ซ้ือตัดสินใจซ้ือง่ายขึ้น ด้านการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับเห็นด้วยกับโครงการท่ีจัดกิจกรรมประหยัด
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พลังงานให้กับผู้อยู่อาศัยร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรม  ด้านประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่อย่างคุ้มค่าเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบการ
ใช้สระว่ายนํ้า ให้กับผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท่านเห็นว่าผู้อยู่อาศัยจะเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้านการ
กําหนดนโยบายและมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยยินดีปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยห้อง
อื่น ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามและทางโครงการตรวจพบ จะต้องถูกปรับในอัตราท่ีสูง 2) ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน โดยรวม พบว่า เห็นด้วยมาก โดยในรายละเอียด อันดับแรกแต่ละด้าน ดังน้ี ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับโครงการท่ีมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยร่วมใจกันรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เช่น การแยกขยะ
ก่อน จะทําให้ผู้ซ้ือตัดสินใจซ้ือง่ายขึ้น ด้านการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับเห็นด้วยกับโครงการท่ีจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานให้กับผู้อยู่
อาศัยร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรม ด้านประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่อย่างคุ้มค่าเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบให้ผู้อยู่อาศัยในการใช้
พื้นท่ีส่วนกลางอย่างประหยัด ณ จุดท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน ท่านเห็นว่าผู้อยู่อาศัย
จะเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้านการกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยยินดีปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดท่ีไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยห้องอื่น ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามและทางโครงการตรวจพบ จะต้องถูกปรับในอัตราท่ีสูง   

5.   นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ดังน้ี 1) ลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน 
โดยรวม พบว่า เห็นด้วยปานกลาง  โดยมีรายละเอียดอันดับแรก แต่ละด้าน ดังน้ี ด้านประโยชน์ใช้สอยเกี่ยวกับการออกแบบผนังท่ี
สามารถสไลด์ออกมาเป็นประตู จะช่วยเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยในห้องชุด และช่วยให้ผู้อยู่อาศัยใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านการบริการเกี่ยวกับ
มีบริการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชุด ให้กับผู้อยู่อาศัย ท่ีต้องการใช้บริการ จะช่วยให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น ด้าน
เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบหรือจัดวางพื้นท่ีภายในห้องโดยใช้ภาพวิดีโอเสมือนจริง 
ก่อนการติดต้ังพื้นท่ีจริง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นรูปแบบท่ีจะใช้จริง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ
เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับมีบริการท่ีชาร์ทไฟให้กับรถยนต์ (EV 
Charging) ณ จุดจอดรถยนต์ สําหรับผู้อยู่อาศัยท่ีใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้า จะช่วยให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น 2) ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย 
และเจ้าหน้าท่ี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง ในกรุงเทพมหานคร ช้ันใน โดยรวม พบว่า เห็นด้วยมาก โดยมีรายละเอียดอันดับแรกแต่
ละด้าน ดังน้ี ด้านประโยชน์ใช้สอยเกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถพับเก็บหรือใช้งานในหลายลักษณะได้ตามต้องการ ช่วย
ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในห้องชุดได้มากขึ้น ด้านการบริการเกี่ยวกับมีบริการหาผู้เช่าให้กับผู้ซ้ือท่ีซ้ือโครงการเพื่อลงทุน จะช่วยให้
ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น ด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการท่ีจอดรถอัตโนมัติ ของผู้อยู่
อาศัย จะช่วยให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับประตูเข้าอาคารและห้องพักต้องใช้คีย์การ์ด หรือการ SCAN 
น้ิวก่อนเข้าการใช้บริการลิฟต์ได้เฉพาะช้ันท่ีกําหนดเท่าน้ัน จะช่วยให้ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีศึกษาสามารถสรุปตามรายข้อสมมติฐานท่ีกําหนดไว้ ดังน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ และลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง วิเคราะห์ผลสมมติฐานได้ดังน้ี 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ใน 
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีเพศต่างกัน ส่งผลต่อ
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ในด้านด้านประโยชน์ใช้
สอย ด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของข้อมูลท่ัวไป ของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน และท่ีไม่ได้กล่าวถึง แสดง
ว่า ไม่ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  

2.   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีเพศต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ด้านการบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้ประกอบการ ตัวแทน
ขาย และเจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ในด้านประโยชน์ใช้สอย และ
ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย 
และเจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน และท่ีไม่ได้กล่าวถึง แสดงว่า ไม่ส่งผลต่อนวัตกรรม
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อ
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง จากผลการวิเคราะห์ พบว่า พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ระยะเวลาดําเนินการในโครงการปัจจุบัน ของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี มีอิทธิพลต่อการประกอบการของธุรกิจขยะรี
ไซเคิล ในภาพรวม รวมถึงในด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะธุรกิจ หรือจุดประสงค์ที่ซ้ือ
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สภาพแวดล้อมภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง จําแนกตาม ประเภทวงเงินสินเช่ือ
ต่อโครงการ ท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อ นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง 
และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในส่วนของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และ
เจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ ท่ีที่ไม่ได้กล่าวถึง แสดงว่า ไม่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง   
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของ
ลูกค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี 

1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยรวม รวมถึงในด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

2)  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี โดยรวม รวมถึงในด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลกับนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 กิจกรรมส่ิงแวดล้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง จากผลการวิเคราะห์ผลสมมติฐาน ดังน้ี 

1)  กิจกรรมส่ิงแวดล้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ตามความเห็นของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์  โดยรวม รวมถึงในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่อย่างคุ้มค่า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับ
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) กิจกรรมส่ิงแวดล้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ตามความเห็นของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี 
โดยรวม รวมถึงในด้านการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และด้านการประหยัดพลังงาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับ
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ในด้านด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านการบริการ 
ด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  และในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี อสังหาริมทรัพย์ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ด้านการบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้ประกอบการ 
ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ในด้านประโยชน์ใช้สอย 
และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ราชกิจจานุเบกษา (2551) อธิบายว่า ในส่วนขอทรัพย์สินท่ีใช้ในพื้นท่ีของอาคารชุด เช่น พื้นท่ีส่วนกลางผู้เป็นเจ้าของห้องในอาคารชุด 
ต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการให้บริการส่วนรวมและท่ีเกิดจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีไว้เพื่อใช้
หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  เม่ือพิจารณาต่อไป ยังพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮากีม ผูหาดา (อ้างถึงใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท 
พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด, 2560) โดยอธิบายว่า ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม คือ การเดินทาง และทําเล
ท่ีสะดวกสบาย ทําให้กลุ่มครอบครัวใหม่ หรือวัยเร่ิมต้นทํางานท่ีต้องการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย จึงเร่ิมมองหาท่ีอยู่อาศัยท่ีตอบโจทย์หลัก
คือเร่ืองการเดินทางท่ีง่าย และสะดวกเป็นหลัก หรือถ้าบางคนต้องการท้ังท่ีอยู่อาศัยและท่ีทําธุรกิจ ก็มีหลายโครงการท่ีพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างมาก จากแนวโน้มของการใช้ชีวิตโสด และเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีอยู่อาศัย โดยคอนโดมิเนียมเป็นรูปแบบท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสําหรับครอบครัวเด่ียวได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ดังน้ันจึงจําเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดรับกับเพศและช่วงวัย 
 2.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จําแนกตามประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินการในโครงการปัจจุบัน ของผู้ประกอบการ 
ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในภาพรวม รวมถึงในด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
ก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้ประกอบการ 
ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ีอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีลักษณะธุรกิจ หรือจุดประสงค์ท่ี ซ้ือต่างกัน มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
สภาพแวดล้อมภายใน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง จําแนกตาม ประเภทวงเงินสินเช่ือต่อโครงการ ท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อ 
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในด้านการบริการ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในส่วนของข้อค้นพบเร่ืองความปลอดภัยน้ี ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ราชกิจจา
นุเบกษา (2551) ท่ีอธิบายว่า ควรสร้างส่ิงก่อสร้างหรือระบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมภายในอาคารชุดให้
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ครบถ้วน เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย การจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย หรือการ
กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการทดสอบสมมติฐานใกล้เคียงกับแนวคิดของ นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) 
โดยพบว่า ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยจะบ่งช้ี ให้เห็นได้ว่านํ้าหนักทางด้านนวัตกรรมจะอยู่ในส่วนของโครงการและตัวบ้าน 
จากการพิจารณาต่อไปเห็นว่า ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เอสทรอโพลิส (2560) เน่ืองจากการสร้างศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ เช่น วิธีการก่อสร้าง การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวก เป็นต้น เป็นส่ิงท่ีสัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรม ช่วย
สร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (2551) อธิบายว่า นวัตกรรมด้านการ
ก่อสร้างจะให้ความสําคัญกับเร่ือง ของคุณภาพและความรวดเร็วในการก่อสร้าง  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า 
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินการในโครงการปัจจุบัน ของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในภาพรวม รวมถึงในด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความสะดวก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง จะช่วยสร้างโอกาสและต่อ
ยอดทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค
ดิจิตอลหรืออสังหาริมทรัพย์ 4.0 ได้อย่างม่ันคง และยั่งยืนได้ ดังนั้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง จึงจําเป็นต้องมี
การพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงการท่ีกําลังดําเนินในปัจจุบัน และในอนาคตด้วย 
 3.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยรวม รวมถึงในด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีต้ัง มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 (2557) ซ่ึงอธิบายว่า 
สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ธุรกิจเกิดปัญหาเงินหมุนเวียนไม่สมดุล ส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายสินค้าของประชาชน ในส่วน
ของคู่แข่งขันก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงหากคู่แข่งขันมีความก้าวหน้ากว่า อาจส่งผลต่อจํานวนลูกค้าของบริษัทท่ีด้อยกว่าต้องลดน้อยลง 
หรืออาจทําให้บริษัทเดิมต้องปิดกิจการ ในส่วนของวัฒนธรรม อย่างเช่นการอยู่ร่วมกัน รวมตัวกันเป็นสมาคม จะส่งผลให้สามารถรักษา
ผลประโยชน์ท่ีถูกต้องได้ เม่ือพิจารณาต่อไป เห็นว่าควรใช้แนวคิดของ Chunsheng & Dapeng (2007);  Vermeulen (2005) และ 
Weiss (2003) มาประยุกต์ใช้ในการปรับตัวให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการแข่งขัน ท่ีส่งผลต่อนวัตกรรม ซ่ึงในปัจจุบัน
ถือว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูงอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง ดังน้ันผู้ประกอบการควรเลือกพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เน่ืองจากมี
ความต้องการท่ีจะหลีกหนีออกจากการแข่งขันด้วยการพยายามเปิดตลาดใหม่ หาหนทางการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่า ในส่วน
ของด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) โดยผู้ประกอบการต้องออกแบบ
โครงการท่ี การแสดงถึงนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมท่ีเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกัน ต้องมีความหลากหลาย
สําหรับครอบครัวในพื้นท่ีเดียวกัน ซ่ึงการใช้นวัตกรรมมีความจําเป็นมากกว่าด้วยขอบเขต ข้อจํากัดทางด้านพื้นท่ีเดียวกันในแนวสูง ซ่ึง
ทําให้การใช้นวัตกรรมมีความจําเป็นมากกว่าด้วยขอบเขตข้อจํากัดทางด้านพื้นท่ี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ ใน
โครงการต่าง ๆ พบว่า ทุกโครงการมีการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ซ่ึงก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามรากฐานความเช่ียวชาญของ
แต่ละบริษัท ซ่ึงจะต้องปรับให้สอดรับกับลักษณะของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้อยู่อาศัย ซ่ึงนวัตกรรมกระบวนการจะเน้นถึงการติดต่อส่ือสาร
กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงทุกโครงการมีการให้บริการในแนวทางใหม่ อย่างเช่น การบริการรับร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ การโปรโมช่ันพิเศษร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ บัตรเครดิต เป็นต้น ในขณะท่ีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
โครงการจะเป็น ลักษณะของการออกแบบพื้นท่ีใช้สอย การกําหนดกิจกรรม ใหม่ และรวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัย ท้ังน้ี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น ด้านประโยชน์ใช้สอย (Function) จะเป็นการให้ ความสําคัญในด้าน
การสร้าง กําหนดหรือออกแบบพื้นท่ีใช้สอยใหม่ ท่ีสอดรับกับกิจกรรมประจําวันของผู้อยู่อาศัย ซ่ึงถือเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ท่ีต้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว หรือคนโสด ซ่ึงถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถ ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของ
แต่ละบุคคลได้ ซ่ึงจากประเด็นศึกษาน้ีทําให้เห็นได้ถึงความสัมพันธ์ของการเลือกพัฒนานวัตกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามสถานการณ์บน
การพิจารณาตามความน่าจะเป็นในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ันจะต้องอาศัยการเปิดกว้างของ
องค์การเป็น อย่างมากในการท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจากภายใน หรือภายนอกองค์การเองก็ตาม เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น
องค์การท่ีจําเป็นต้องร่วมมือกับองค์การประเภท ต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น สํานักงานสถาปนิก บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง บริษัทประเมิน
มูลค่า เป็นต้น ซ่ึงนับเป็นพันธมิตร ท่ีสําคัญท้ังส้ินในการร่วมสร้างให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
 4.  สภาพแวดล้อมภายนอก ของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี โดยรวม รวมถึงในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลกับนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาแล้วเห็น
ว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Estopolis (2017) และนิติ รัตนปรีชาเวช (2554) สรุปได้ว่า การรวมกลุ่มกันของธุรกิจสตาร์อัพ โดยนํา
นวัตกรรมมาใช้ในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เช่น การจัดอุปกรณ์ภายในบ้านต่าง ๆ ให้สื่อสารถึงกันได้ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาใช้ในอนาคต เป็นต้น จึงเห็นว่า ละต่อยอดทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
มาใช้ในธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรืออสังหาริมทรัพย์ 4.0 ได้อย่างม่ันคง และยั่งยืนได้  
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เช่น การเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสาร โดยอาจใช้เป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือการแจ้งซ่อมด้วยการส่งข้อร้องเรียนผ่าน
ทางระบบออนไลน์ ท่ีสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการก่อสร้าง เพื่อมุ่งเน้นการสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เม่ือพิจารณาต่อไปยังพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 (2557) อธิบายว่า สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากจึงส่งผลกระทบต่อทิศทางและ
ความก้าวหน้าขององค์การธุรกิจ เช่น การนําเทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้แทนแรงงานของคน ส่งผลกระทบให้องค์การ
ต้องลดจํานวนพนักงานลงและต้องเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานท่ีเหลือ ให้รู้จักใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีชนิดใหม่ มาตรการเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบไปถึงสถานท่ีด้วยเช่นกัน เม่ือพิจารณาต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ Ghassan, Beliz, & Carl (2010)  โดย
พัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยพัฒนาด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ เช่น การสร้างช่อง
ทางการส่ือสาร ในรูปแบบใหม่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในส่วนของคู่แข่งขัน ส่งผลต่อโอกาสท่ีจะแสวงหากําไรได้มาก
และไม่มีข้อจํากัดหรือการเส่ียงภัยมากนักจะมีแนวโน้มของบริษัทคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น การมีคู่แข่งขันมาก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีทํา
ให้บริษัทเดิมมีความต่ืนตัวสนใจในเทคโนโลยี และการบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ข้อเสีย ถ้าบริษัทคู่แข่งขันมีความก้าวหน้ากว่า แย่ง
ลูกค้าไปได้หมด อาจทําให้บริษัทเดิมต้องปิดกิจการ 
 5.  กิจกรรมส่ิงแวดล้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ตามความเห็นของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยรวม รวมถึงในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่อย่างคุ้มค่า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับ
นวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในส่วนของกิจกรรมส่ิงแวดล้อมของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ตามความเห็นของผู้ประกอบการ ตัวแทนขาย และเจ้าหน้าท่ี โดยรวม รวมถึงในด้านการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และด้านการประหยัดพลังงาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในส่วนของข้อค้นพบท่ีเหมือนกัน คือ กิจกรรมส่ิงแวดล้อม ด้านการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ท้ังของลูกค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง มีอิทธิพลกับนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ดังน้ันจึงนําข้อค้นพบน้ีมา
อภิปรายพร้อมกัน โดยจากการศึกษา เห็นว่า การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงจําเป็นท่ีมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แนวสูง จึงเห็นว่า ควรประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ อธิป พีชานนท์ (2559) อธิบายว่า การศึกษาถึงมาตรการ นโยบายท่ี
ใช้แก้ไขในอนาคตเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น  การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคนิคในการดําเนินการตามนโยบาย
และมาตรการรักษาส่ิงแวดล้อม ดังน้ันโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดสรรการควบคุมอาคาร 
ผังเมือง ข้อบัญญัติ กทม. ท่ี กฤษดารักษ์ แพรัตกุล (2559) ได้อธิบายไว้ เพื่อสามารถกําหนดนโยบายการรักษาส่ิงแวดล้อมของโครงการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แนวสูงให้ถูกต้อง เพราะปัจจุบันการขออนุมัติค่อนข้างใช้เวลานาน ส่วนใหญ่นานเกินกว่า 6 เดือน ซ่ึงจะส่งผล
ต่อปัญหาความล่าช้าทําให้เกิดผลกระทบกับหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ผู้รับเหมาท่ีระหว่างการดําเนินงาน ทําให้เกิดค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น และยังสามารถเลือกใช้แนวคิดของ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (2559) 
อธิบายว่า การออกแบบทางวิศวกรรมท้ังท่ีเป็นตัวโครงสร้างอาคารและอาจรวมไปถึงโครงสร้างทางการตลาด อาจจะจัดหาบริษัทท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมในโครงการพัฒนาต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดปัญหาการเสียเวลาในการทบทวน
รายละเอียดโครงการใหม่ ซ่ึงจะส่งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะเป็นผลดีโดยตรงต่อโครงการ   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการปรับตัวให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจช่วงน้ีโดยการสร้างความเช่ือม่ันเพื่อมุ่งเน้นผู้ซ้ือท่ีซ้ือเพื่อลงทุน หรือขายต่อ เพราะถือ
ว่าเป็นโอกาสของอสังหาริมทรัพย์เติบโต 

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรพัฒนากิจกรรมส่ิงแวดล้อม  ด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดย
เห็นว่าในด้านการกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ควรกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับไม่ให้ใช้เสียงรบกวนผู้อยู่อาศัย
ห้องอื่น โดยต้องระบุเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยยินดีปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามและทางโครงการตรวจพบ จะต้องถูกปรับในอัตราท่ีสูง    

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง  ซึ่ง
ลูกค้าต้องการให้พัฒนาในด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบหรือจัดวางพื้นท่ีภายใน
ห้องโดยใช้ภาพวิดีโอเสมือนจริง ก่อนการติดต้ังพื้นท่ีจริง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นรูปแบบท่ีจะใช้จริง เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า  ในส่วนของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการท่ีจอดรถอัตโนมัติ ของผู้อยู่อาศัยมาใช้ อาจจะชะลอไว้ก่อนเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ให้ความสําคัญมากนัก    

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรจัดส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพย์สินท่ีใช้ในพื้นท่ี
ของอาคารชุด เช่น พื้นท่ีส่วนกลาง ท่ีเน้นส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้หญิง
โสด และเป็นครอบครัวเด่ียวเป็นสําคัญ เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังน้ันจึงจําเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการให้
สอดรับกับเพศและช่วงวัย 
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5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรสร้างส่ิงก่อสร้างหรือระบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมภายในอาคารชุดให้ครบถ้วน เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย การจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับ
อากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย หรือการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เน่ืองจากการสร้างศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง รวมถึงในด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้าง และด้านส่ิงอํานวยความ
สะดวก จะช่วยสร้างโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างม่ันคง และยั่งยืน   

6. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ต้องใช้ความพยายามเปิดตลาดใหม่ เพื่อหาหนทางการ
แข่งขันท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่า โดยผู้ประกอบการต้องออกแบบโครงการท่ีมุ่งเน้นความหลากหลายสําหรับครอบครัวในพื้นท่ีเดียวกัน 
ซ่ึงการใช้นวัตกรรมมีความจําเป็นมากกว่าด้วยขอบเขต ข้อจํากัดทางด้านพื้นท่ีเดียวกันในแนวสูง เช่น การจัดอุปกรณ์ภายในบ้านต่าง 
ๆ ให้ส่ือสารถึงกันได้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ท
อัพท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยมาใช้ในอนาคต เป็นต้น  

7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง ในกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสาร โดยอาจใช้เป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) หรือการแจ้งซ่อมด้วยการส่งข้อร้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ท่ีสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ การใช้
เทคโนโลยีในการออกแบบการก่อสร้าง เพื่อมุ่งเน้นการสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
การนําเทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผ่านช่องทาง Line หรือ facebook เป็นต้น   

8. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวสูง ในกรุงเทพมหานคร ช้ันใน ควรศึกษาถึงมาตรการ นโยบายท่ีใช้แก้ไขในอนาคตเกี่ยวกับ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคนิคในการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการรักษา
ส่ิงแวดล้อม  โดย อาจจะจัดหาบริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมในโครงการพัฒนาต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
ลดปัญหาการเสียเวลาในการทบทวนรายละเอียดโครงการใหม่ ซ่ึงจะส่งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะเป็นผลดี
โดยตรงต่อโครงการ   

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังต่อไปเห็นว่า ควรนําแนวทางการพัฒนาจากการวิจัยไปวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และ 
TOWS Matrix ให้สามารถพัฒนาการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุ และ (2) ศึกษาความต้องการและแนว
ทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 68 คน นักวิชาการของเทศบาลเวียง จํานวน 3 
คน ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 1 คน เจ้าอาวาสและคณะพระสงฆ์วัดพระธาตุผาเงา จํานวน 13 รูป ตัวแทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4 คน รวมท้ังหมด 89 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การเสวนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) สถานการณ์ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง เน่ืองจาก
ได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และดูแลใส่ใจตนเองอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมสนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอายุทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้
ด้านอาชีพเสริม หลักสูตรระยะสั้น การศึกษาดูงาน เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีวิทยากรผู้ให้
ความรู้จากหน่วยงานภายนอกเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และ (2) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรายได้เสริมและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผ่านการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและสมุนไพรท้องถ่ิน ส่วนแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่า
กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครอบครัว   โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้วางแผนระหว่างชุมชนและ
เทศบาลตําบลเวียงเพ่ือจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในโรงเรียนคนสามวัย โดยมีการแบ่งบทบาท   การทํางานอย่าง
ชัดเจน เน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ไข่มันสมุนไพร แชมพู
สมุนไพร การบูร ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ลูกประคบและพิมเสนหอม โดยมีบรรจุภัณฑ์พัฒนามาจากภูมิปัญญาด้วย
การบูรณาการจากทรัพยากรภายในชุมชน คือ ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
คําสําคัญ: การสร้างมลูค่าเพ่ิมผลติภัณฑ์, ภูมิปัญญาท้องถ่ินกลุ่มผูส้งูอายุ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4 เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to analyze the elderly situation and (2) to study 
the need and value-added approach on Local Wisdom Products of Elderly Group, Tumbol Wieang, 
Chiang Saen district, Chiang Rai province. There were eighty-nine respondents involved who were 
sixty-eight senior school member representatives, three educators related to the elderly, one guru 
who involved, thirteen abbot and clergy of Wat Phra-dhat-pha-ngao in Chiang Rai, four 
representatives of Health Promoting hospital. The in-depth interview and group discussion were 
used for the study with content analysis.  
 The findings revealed that (1) most of the elderly situation was to be healthy because of 
receiving health checked from Health Promoting hospital, as well as consecutive taking care of 
themselves. Furthermore, there was a supporting activity for elderly every Wednesday by both 
public and private sectors such as knowledgeable activity for part-time job, short course, elderly 
school observation. All activities were focused on consecutive participation by the knowledgeable 
lecturer from outside agencies who supported the learning. and (2) most elderly needed to have 
more extra money, get career knowledge, have happily joining activities through helping one 
another, have discussion and interchange details about their health and local herbs that led to be 
healthy and mild. The value-added on local wisdom products process indicated that elderly group 
had planned to promote growing herbs in the family as ginger, phlai or cassumunar ginger, turmeric, 
butterfly pea or blue pea, hop-headed barleria, lemongrass, kiryat, etc. They had planned to 
establish community enterprise between community and local government. There was a clear 
work role by emphasizing the usage of raw materials in the community to process the preserved 
herbal product such as egg, herbal shampoo, and the package developed from local wisdom with 
the integration of resources within the community, for example; bamboo basket. These were 
innovative products of the elderly. 
Keywords: value-added on product, local wisdom, elderly group, participatory action research 
 

บทนํา 
 อดีตท่ีผ่านมาทุนและศักยภาพชุมชนของตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน โดยรวมพบว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในระดับ
บุคคล กลุ่มและระดับหน่วยงานท่ีมีการเกื้อหนุนกันในการทํางาน รวมถึงแหล่งท่ีทําประโยชน์ให้ชุมชน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน และหมู่บ้าน (ชุมชน) เพื่อทําการจัดการตนเองผ่านการเรียนรู้สถานการณ์ตําบล โดยการพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันของแกนนํา ผู้นํา ปราชญ์ แกนนํากลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบัน
การเงิน วัด สถาบันทางศาสนา ผู้นําหน่วยงานท่ีมีปฏิบัติการในพื้นท่ี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ
ในพื้นท่ี เป็นต้น ส่วนแกนนําหมู่บ้าน (ชุมชน) ท่ีมีการดําเนินการจัดการตนเองผ่านการขับเคล่ือนโดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น เป็นการทบทวนศักยภาพการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาของพื้นท่ี ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดปัญหาแนวทางการแก้ปัญหา ประชากรท่ีได้รับผลกระทบ ผลลัพธ์
ท่ีเกิดจากการแก้ไขปัญหาเพื่อให้แกนนําและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ทางออกและแนวทางการจัดการกับสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ 
เรียนรู้วิถีการทํางานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง หน่วยงานใน
พื้นท่ีและองค์กรสนับสนุนจากนอกพื้นท่ี ความเช่ียวชาญของพื้นท่ีในการนําใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพท่ีมีในตําบลจัดการปัญหาหรือ
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นกลไกขับเคล่ือนให้ระบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เช่น การมีกองทุนสวัสดิการ แผนพัฒนาตําบลการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนทางสังคมของชุมชน ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาแนวคิด ความรู้ ทักษะ วิธีการทํางาน และความสามารถในด้านอื่นๆ ภายใต้กระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
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การประชุม อบรม การจัดเวทีเรียนรู้ การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ข้ามพื้นท่ีหรือ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

เทศบาลตําบลเวียงเป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีการกําหนดกิจกรรมจากการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในพื้นท่ี คือ ส่วน
ราชการบริการประชาชนตําบลเวียง เพื่อการพัฒนาในส่วนต่างๆ ครอบคลุมหมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 9 เพื่อให้แต่ละระดับสามารถสร้าง
ผลกระทบจากการจัดการตนเองของทุนทางสังคมต่อกลุ่มวัยทํางาน มิติของผลกระทบ คือ ทางด้านเศรษฐกิจและทุกกลุ่มประชากร มิติ
ของผลกระทบ คือ ทางด้านสังคม การจัดการสภาวะแวดล้อม กลุ่มผู้สูงอายุ สุขภาพชุมชนและการเมืองการปกครองเพื่อให้มีการจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน (ข้อมูลเทศบาลตําบลเวียง, 2560) สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลเวียง พบว่าด้านการเกษตรกรรมส่วนใหญ่
พื้นท่ีเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งโบราณสถาน การประกอบอาชีพและเกษตรกรรมของประชากรจะทํานอกเขต
เทศบาล โดยผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ เช่น ข้าวโพด ขิง ผักกาด ใบยาสูบและผลไม้ เป็นต้น ส่วนด้านการอุตสาหกรรมในเขต
เทศบาลจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้ังอยู่ เน่ืองจากผู้บริหารเทศบาล ตําบลเวียงไม่มีนโยบายท่ีจะอนุญาตให้
ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่งท่ีอยู่อาศัย และใกล้แหล่งโบราณสถาน แต่จะอนุญาตให้ต้ังเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือหรือ
อุตสาหกรรมครอบครัวเท่าน้ัน เช่น โรงผลิตนํ้าด่ืมหรือโรงนํ้าแข็ง สําหรับสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม พบว่ามีสถานีบริการ
นํ้ามัน จํานวน 1 แห่ง ตลาดเอกชน 1 แห่ง มีสถานประกอบการด้านบริการโรงแรม/รีสอร์ท จํานวน 10 แห่ง ธนาคาร จํานวน 6 แห่ง 
ร้านสะสมอาหาร จํานวน 70 ร้าน กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสถานบันเทิง จํานวน 159 แห่ง และท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้า 
จํานวน 2 แห่ง และในปัจจุบันการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้มีเรือสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีนตอนใต้ มาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าท้ังขาเข้า-ขาออก ทําให้เกิดอาชีพด้านบริการอีกมากมาย และมีการจ้างแรงงานเป็น
จํานวนมาก และมีนักลงทุนจากท้องถิ่นหรือจากท่ีอื่นหรือจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น (เทศบาลตําบลเวียง, 2560 

ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วและกําลังจะกลายเป็นสังคมวัยชราโดยสมบูรณ์
ในปี 2567 จากตัวเลขวิเคราะห์ของนักวิชาการประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 
ล้านคน จากจํานวนประชากรไทย 68 ล้านคน (กระทรวงสาธารณะสุข, 2560) ดังน้ัน เทศบาลตําบลเวียงและหลายหน่วยงานต่างต่ืนตัว
และเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและหน่ึงในทางแก้ปัญหาของผู้สูงอายุภายในชุมชนเกิดคุณค่า ไม่
สร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัว คือ การจัดต้ัง“โรงเรียนผู้สูงอายุ” เพราะเทศบาลตําบลเวียงเป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ีมีการกําหนด
กิจกรรมจากการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในพื้นท่ี คือ ส่วนราชการบริการประชาชนตําบลรอบเวียง เพื่อการพัฒนาในส่วนต่างๆ 
ครอบคลุมหมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 9 เพื่อให้แต่ละระดับสามารถสร้างผลกระทบจากการจัดการตนเองของทุนทางสังคมต่อกลุ่มวัยทํางาน มิติ
ของผลกระทบ คือ ทางด้านเศรษฐกิจและทุกกลุ่มประชากร มิติของผลกระทบ คือ ทางด้านสังคมการจัดการสภาวะแวดล้อม กลุ่ม
ผู้สูงอายุ สุขภาพชุมชนและการเมืองการปกครองเพื่อให้มีการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน (ข้อมูลเทศบาลตําบลเวียง, 2560) คณะ
ผู้บริหารในระดับท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุในพื้นท่ี ดังน้ัน จึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตําบล
เวียง สภาผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเวียง ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงแสนและครูจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อกําหนด
หลักสูตร และคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและทําการขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของท่ีมีกําหนดเปิดภาคเรียนในวันท่ี 10 พ.ย. 2559 โดยการดําเนินงานท่ีผ่านมากลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างมีความเข้มแข็ง 
โดยมีพี่เล้ียง คือ เทศบาลตําบลเวียง อาจารย์สมพงษ์ แก้วมาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาช่วยเป็นวิทยากรเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เจ้าคณะอําเภอ คณะกรรมการวัดและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ร่วมกันวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมตลอดท้ังวัน 
โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาท้ังหลักสูตรสามัญ (พื้นฐาน) และหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพ การพัฒนาทักษะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ผลจากการลงพื้นท่ีเพื่อจัดเวทีกลุ่มผู้สูงอายุสามารถสรุปปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุมีความประสงค์จะทําการจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและต้องการสร้างมูลเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปญัญา
ภายในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากแหล่งพื้นท่ีอื่นๆ และเป็นท่ีต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงเป็นท่ีมาของการทํา
วิจัยเร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในคร้ังน้ี   

 
โจทย์วิจัย 

1. กิจกรรมท่ีหนุนเสริมกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายท่ีผ่านมามีอะไรบ้าง  
2. ความต้องการและการหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอาย ุตําบลเวยีง 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเป็นไปในทิศทางใด 

 

วัตถุประสงค์ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

2. ศึกษาความต้องการและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความต้องการและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตําบลเวียง อาํเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 

แนวคิดการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาไม่ว่า ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ถือว่าการมี
ส่วนร่วมถูกกําหนดให้มีผลต่อการพัฒนาของพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดท่ีเปิดกว้างในการศึกษาไว้
อย่างมากมาย การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วม
แก้ปัญหา โดยเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชํานาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับ
การใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง (Erwin, 1976 : 138) สะท้อนถึง
การมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล สัมพันธ์กับแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1981) ท่ีได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้
ตัดสินใจควบคู่ไปขั้นตอนการปฏิบัติการด้วยเช่นกัน การตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์ และการประเมินผลใน
กิจกรรมการพัฒนาด้วย ซ่ึงจะเห็นว่าการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ นอกจากน้ีก็ยังมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล
และการปฏิบัติเพื่อการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวความคิดวาการมีส่วนร่วมมีท้ังหมด 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมี
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ซ่ึงแนวทางการมีส่วนร่วมน้ันมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาและเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในทุก
ขั้นตอน และต้องเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีคิดร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตามมุมมองของ Reeder (1974 : 39) ได้สรุปว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายใน
ชุมชนท่ีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการพัฒนา เพื่อเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมลงทุนและลงแรง (อรพินท์ สพโชคชัย, 2550 : 
2) ต้องพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใดโครงการหน่ึง ซ่ึงเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึง
จะเกิดให้เกิดการท่ีประชาชนจะมีท้ังสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของบุคคลเหล่าน้ัน มีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นท่ีจะสํารวจตรวจสอบความจําเป็นเร่ืองสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากร ท้องถิ่นและเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ (นรินทร์ชัย 
พัฒนพงศา, 2533 : 19-20)  

แนวคิดภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาตรงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom ซ่ึงหมายความว่าความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทาง
พฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ส่วนคําว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 
(Indigenous knowledge) กรมวิชาการ (2538) กล่าวไว้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตมนุษย์ผ่านกระ
บวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะท่ีมีความหลากหลาย เร่ืองโดย
ไม่ได้แยกออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ จึงจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา 
การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิต โดยแนวคิดของนันทสาร สีสลับ และคณะ (2541) กล่าวว่าภูมิปัญญาไทยเป็น
ความสามารถ ทักษะและเทคนิค อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้  มวลรวมในทุกด้านท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและ
เลือกสรรมาแล้วอย่างดีในการสร้างผลงาน แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย รวมถึงแนวคิดของรุ่ง แก้ว
แดง (2542) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านว่า คือ องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการส่ัง
สมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคน
ไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้หรือส่ิงท่ีแต่ละบุคคลได้มีการส่ังสมกันมาต้ังแต่อดีต ซ่ึงเป็นประสบการณ์
ในการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซ่ึงได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปล่ียนแปลงจนได้แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม
จนเป็นท่ียอมรับนับถือ  จากบุคคลท่ัวไป ถือเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยรวมมี 24 ลักษณะท่ีเป็นองค์รวมท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความ
เด่นชัดในหลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี สัมพันธ์กับ
งานวิจัยของนนทยา อิทธิชินบัญชร (2559) พบว่าศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการมองเห็นคุณค่าตนเองอยู่ในระดับสูงมาก 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง มองตนเองในแง่ดี มีความเคารพนับถือตนเอง โดยมีแนวทางในการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อขับเคล่ือนในการนําไปสู่ความสําเร็จ ผ่านการมีส่วนร่วม ความสนใจ ความถนัดของผู้สูงอายุและผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ ด้วยการสร้างเครือข่ายและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน ฉะน้ัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นพื้นความรู้ องค์
ความรู้ ความสามารถและทักษะของประชาชนในสังคมน้ันๆ ท่ีสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคมภายใต้สภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
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แตกต่างกันและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมมาช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกรอบแนวคิดกระบวนการวิจัยดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีขั้นตอนวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนผู้สูงอายุตําบลเวียง
และวิธีการดําเนินการวิจัย ผ่านการจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและถอดข้อมูลของผู้สูงอายุโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นร่วมสังเคราะห์ความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านการแสวงหาเครือข่ายในการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและการแสวงหาทรัพยากรภายในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาในการหนุนเสริมการทํางาน ด้วยวางแผนการทํางานกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุเพื่อขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 
ประชากร 

ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีสังกัดโรงเรียนคนสามวัย วัดพระธาตุผาเงา (วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้สูงอายุ) อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลเวียง และขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกโรงเรียนคนสามวัย วัดพระธาตุผาเงา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จํานวน 187 คน 
(ข้อมูลเทศบาลเวียง, 2560)กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุจํานวน 68 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้มีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี (1) เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น สังกัดเป็นสมาชิกของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ (2) มีความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมกับกระบวนการวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งตามลักษณะของข้อมูลเพื่อการวิจัยดังน้ี 

1. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสีย อาทิ ตัวแทนสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 68 คน นักวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของเทศบาลเวียง จํานวน 3 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 1 คน เจ้าอาวาสและคณะพระสงฆ์วัดพระธาตุผาเงา 
จํานวน 13 รูป ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 89 คน  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลจาก RECAP และ TCNAP 
ของเทศบาลตําบลเวียง เอกสารจากหน่วยงานท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ บทความวิจัยวารสาร
นิตยสารรายงานการวิจัยและรายงานประจําปีเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 

 

หน่วยงาน

การแสวงหาทรัพยากรท้องถ่ินหรือ  
ภูมิปัญญาในการหนุนเสริมการทํางาน 

การแสวงหาเครือข่ายในการทํางาน 
แบบมีส่วนร่วม 

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการ 
บูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

เกิดการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกัน
กับเครือข่าย 

จัดเวทีคืนความรู้ให้กับชุมชนผู้สูงอายุ 

วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
ผู้สูงอายุตําบลเวียง 

จัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ 
ถอดข้อมูลของผู้สูงอายุโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

สังเคราะห์ 
ความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ 

แบบมีส่วนร่วม 

หน่วยงาน

วางแผนการทํางานกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 

หาแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่มย่อย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ โดยท่ีกิจกรรมจะมีการหมุนเวียน โดยให้วิทยากรท่ีเป็นปราชญ์มาให้ความรู้ และแบบสัมภาษณ์จะให้ผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองมือ
วิจัย ด้านเน้ือหาและด้านวิชาชีพ จํานวน 3 ท่าน มาทําการตรวจสอบเคร่ืองมือและมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.897 และแบบสัมภาษณ์ได้มีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คือ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครลําปาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่มทําการวิเคราะห์เน้ือหา โดยรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดสรุป
เป็นความเรียงและจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 
ผลการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวยีง อําเภอเชยีงแสน จังหวดัเชียงราย 

ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แข็งแรง เน่ืองจากได้รับการตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและมีการดูแลใส่ใจตนเองอย่างต่อเน่ือง ผนวกกับโรงเรียนคนสามวัย วัดพระธาตุผาเงามี
กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม หลักสูตรระยะส้ัน การศึกษาดูงานโรงเรียนคนสามวัย เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอกเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ีผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยยัง
พบว่า สมาชิกทุกคนมีการตอบสนองต่อกิจกรรมทุกๆ ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง มีการ
แลกเปล่ียนหรือถกเถียง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลมา
ผสมผสานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างบนพื้นฐานของความเห็นร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันผู้สูงอายุตําบลเวียง มีจํานวนสมาชิก 728 คน และท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนคนสามวัย จํานวน 187 คน ส่วนใหญ่ได้
มีความจํานงอยากจะมีอาชีพเสริม ถึงแม้ว่าจะมีรายได้บ้างเล็กน้อยแต่ส่ิงท่ีได้ คือ ความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรม ดังน้ัน สมาชิกจึงได้มีการหา
แนวทางในการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยมีอาจารย์เข้ามา
เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในด้านการอาชีพ เช่น การทําการบูร การทําลูกประคบสมุนไพร การทําสบู่สมุนไพร การส่งเสริมการทําปุ๋ย 
การเพาะกล้วยไม้ การทําแชมพูสระผม โดยแต่ละกลุ่มก็จะเป็นเครือข่ายซ่ึงกันและกัน แต่การดําเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาพบว่ามีเพียงกลุ่ม
เดียวท่ีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรผาเงา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ลูกประคบ พิมเสนหอม สบู่และ
แชมพูสมุนไพร จําหน่ายท้ังปลีกและส่ง เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส่วนกลุ่มอื่นๆ ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น กลุ่มแปรรูปไข่มัน กลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มแชมพู แต่ดําเนินงานในลักษณะ
กลุ่มอาชีพ เป็นต้น  

ดังน้ัน สมาชิกในโรงเรียนคนสามวัยจึงได้มีความจํานงร่วมกันในวันประชุมกลุ่มผู้สูงอายุในเวทีประชุม วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 ณ วัดพระธาตุสามเงา เพื่อทําการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดย
มีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ด้านอาชีพจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในด้านการเสริมสร้างอาชีพ 
ดังภาพท่ี 1   
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ภาพที่ 1  การจัดเวทีเพื่อค้นหาโจทย์วิจัย ทรัพยากรท้องถิ่นและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนตําบลเวียง และสถานการณ์ของกลุ่ม

ผู้สูงอายุวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความต้องการและแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการของผู้สูงอายุของโรงเรียนคนสามวัยส่วนใหญ่ยังคงต้องการรายได้เสริม ต้องการมาพบปะซ่ึงกันและกันเพื่อ
แลกเปล่ียนสารทุกข์ สุกดิบในแต่ละครอบครัว ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการประกอบอาชีพ 
ต้องการความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีการโอภาปราศรัย และแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพและสมุนไพรท้องถิ่น ส่งผลให้จิตใจอ่อนโยน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
 
 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครอบครัว 
อาทิ ขิง ไพร ขม้ิน อัญชัน สะเลดพังพอน ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจรและสมันไพรอื่นๆ โดยวางแผนระหว่างชุมชนและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งบทบาทการทํางานอย่างชัดเจน เน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนด้วยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ไข่มันสมุนไพร โดยสามารถปรับแต่งกล่ินได้ตามความต้องการของผู้บริโภค อาทิ กล่ิน ใบเตย กล่ินใบ
มะกรูด กล่ินดอกอัญชันและกล่ินไพร เป็นต้น โดยมีบรรจุภัณฑ์พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการจากทรัพยากรภายใน
ชุมชน คือ ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
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 นอกจากน้ี ผลการเสวนายังพบว่าสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล สารสนเทศและร่วมกันทํากิจกรรมกัน
อย่างต่อเน่ืองและมีความสุขกับเครือข่ายของฐานกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ดังภาพท่ี 3 กิจกรรมแปร
รูปไข่มัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การประยุกต์ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่มันจากสมุนไพรกล่ินมะกรูดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่าน

นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

อภิปรายผล  
  ผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มพบว่า สถานการณ์ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แข็งแรง เน่ืองจาก
ได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและมีการดูแลใส่ใจตนเองอย่างต่อเน่ือง สมาชิกทุกคนมีการตอบสนองต่อ
กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปล่ียนหรือถกเถียง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลมาผสมผสานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างบนพื้นฐานของ
ความเห็นร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ ดังแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1981) ท่ีได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียง  อย่างเดียว ยังใช้แนวทางของการมีส่วนร่วมทําการตัดสินใจควบคู่ไปขั้นตอนการ
ปฏิบัติการด้วยเช่นกัน การตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับภาคประชาชน   ในเร่ืองผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดไว้  
  ความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรายได้เสริม ต้องการมาพบปะซ่ึงกันและกันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการประกอบอาชีพ ต้องการความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ผ่านการสนทนาปรึกษาพูดคุยแลกเปล่ียนบทเรียนและประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหา
แนวทางการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เพราะแนวคิดการสร้างรายได้ขยายโอกาส โดยการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรหรือสมุนไพรไทย คือ แนวทางท่ีจะช่วยให้เกษตรกรไทย สามารถขายผลผลิตให้ได้ราคาดีขึ้น ยกระดับไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นกระบวนหน่ึงท่ีสนอง ความต้องการของผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด  
  ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ (2542) ได้นําเสนอว่าวิถีชีวิตโดยท่ัวไปของมนุษย์
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) เป็นโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตอันประกอบด้วย
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจําเป็นเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ได้เพื่อให้ได้มาซ่ึงรายได้ และ 2) เป็นโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางสังคม อัน
ประกอบด้วยปัจจัยเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม โดยท้ัง 2 องค์ประกอบต่างเป็นความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ อีก
ท้ังสัมพันธ์กับผลการวิจัยของจรัญญา วงษ์พรหม และคณะ (2558) ท่ีนําเสนอว่าผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบในทุกพื้นท่ี ท้ังท่ีอยู่ใน
กลุ่มและทําอาชีพอิสระแบบปัจเจก ส่วนใหญ่มีอิสระในการทํางาน คือ สามารถกําหนดประเภทของงานและช่วงเวลาทํางานได้ มี
ระยะเวลาในการทํางานท่ีชัดเจน แต่ทําทุกวัน แต่ไม่ได้ทําตลอดท้ังวัน สามารถใช้ชุดประสบการณ์ ทักษะท่ีสะสมอยู่ในตัวผู้สูงอายุแต่ละ
คนในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมได้เช่นเดียวกัน 
  แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครอบครัว 
อาทิ ขิง ไพร ขม้ิน อัญชัน สะเลดพังพอน ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร และอื่นๆ โดยวางแผนระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งบทบาทการทํางานอย่างชัดเจน เน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบหรือสมุนไพรภายในชุมชนด้วยการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะการสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของสินค้าทาง การเกษตร 
(ท้ังจากผลิตผลเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่) ซ่ึงในอนาคตอาจจะมีการตรวจสอบและกําหนดมาตรฐานสินค้า ต้ังแต่กรรมวิธี การผลิต การ
แปรรูป การเก็บรักษา การส่งมอบ ท้ังน้ีรวมถึงผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิต ซ่ึงผลงานวิจัยมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของสุกัญญา 
หวันล่าโส๊ะ. (2558) ท่ีสรุปว่าการรวมกลุ่มอาชีพเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสร้าง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นประโยชน์   และนําไปสู่ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ผ่าน
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องดังข้อคิดของสุภางค์ จันทวานิช (2531) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
วิจัยท่ีนําแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน คือ การปฏิบัติการเป็นกิจกรรมท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการและเน้นการมีส่วน
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ร่วม อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหน่ึง แล้วร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการจนกระท่ังส้ินสุดกิจกรรม 
ตอบคําถามในการวิจัย 

1. กิจกรรมท่ีหนุนเสริมกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายท่ีผ่านมามีความ
หลากหลาย เช่น การรวมกลุ่มตามความสนใจ กิจกรรมการสร้างอาชีพเสริมของโรงเรียนคนสามวัย (วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้สูงอายุ) ได้แก่ 
การทําผ้าเช็ดเท้า ผ้าฉลุ การหล่อเทียน 12 ราศี การทําโคมไฟล้านนา การทํานํ้ายาล้างจาน การทําดอกไม้ประดิษฐ์ การทําตุง
ข้าวเปลือกและการทําเหรียญโปรยทานส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมีการทํากิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและการให้
ความรู้เร่ืองสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลเวียงมีกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พาผู้สูงอายุศึกษาดูงานเพื่อเปิด
โลกทัศน์ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีทําให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีเครือข่ายการทํากิจกรรมและท้ายท่ีสุดทําให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   

2. ความต้องการและการหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเป็นไปในทิศทางในการเสริมสร้างรายได้เสริม ต้องการให้ตนเองมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีและมี
ความสุขท่ีได้ร่วมกันทํากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 

สรุป  
 การวิจัยเร่ือง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรายพบว่า สถานการณ์ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง เน่ืองจากได้รับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และดูแลใส่ใจตนเองอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์จาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรายได้เสริมและความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีสามารถเล้ียง
ตนเองได้ เน้นความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ
สมุนไพรท้องถิ่น ส่วนแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุได้มีการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรใน
ครอบครัว โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้วางแผนระหว่างชุมชนและเทศบาลตําบลเวียง เพื่อจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งบทบาทการ
ทํางานอย่างชัดเจน เน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ไข่มันสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยา
หม่อง ลูกประคบและพิมเสนหอม โดยมีบรรจุภัณฑ์พัฒนามาจากภูมิปัญญาด้วยการบูรณาการจากทรัพยากรภายในชุมชน คือ ตะกร้า
สานจากไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับ
เครือข่าย และระดับจังหวัด เวทีนําเสนอ เวทีนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคีสนับสนุนและหน่วยงานของรัฐ เวทีนําเสนอข้อเสนอเชิง
นโยบายสาธารณะ เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดและสภาเกษตร ควรมีการแสวงหารูปแบบจัดต้ังกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการต่อยอดการวิจัยคร้ังต่อไปในประเด็นของรูปแบบอาชีพท่ีมีความยั่งยืนของผู้สูงอายุ เพราะจะได้หนุนเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและควรมีการขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน  
  
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีได้มีส่วนหนุนเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมและหน่วยงานสํานักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแสวงหานวัตกรรมให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน
ในคร้ังน้ี ขอขอบคุณตัวแทนจากเทศบาลตําบลเวียง สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสังกัดโรงเรียนสามวันท่ีเป็นอาสาสมัครมาร่วมเป็นหน่วย
วิเคราะห์เพื่อทําการแลกเปล่ียนความรู้ในด้านภูมิปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ลําดับสุดท้ายขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีร่วมกล่ันกรองผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
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แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อําเภองาว  

จังหวัดลําปาง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาภาคการเกษตร

ของชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง โดยศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือ                  

ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย การเสวนา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกหอมและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาล

ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในพ้ืนท่ีชุมชนตําบลหลวงใต้มีการเพาะปลูก

พืชหลักคือข้าวและพืชสวนคือหอมซ่ึงดําเนินการเพาะปลูกหลังการเก็บเก่ียวข้าว เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีและ          

ภูมิประเทศเอ้ือต่อการเพาะปลูก มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกหอม และจําหน่ายหอมสดแก่พ่อค้าท้ัง

ในพ้ืนท่ีและต่างพ้ืนท่ี โดยมักมีต้นทุนในการผลิตสูงและหากราคาหอมตกต่ํามักเกิดภาวะการขาดทุนและเกิดหน้ีสิน

ภาคการเกษตรตามมา 

 สําหรับแนวทางในการลดภาระหน้ีสินภาคการเกษตรภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทาง

การเกษตรน้ัน เกษตรกรควรมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม                  

มีการจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจน มีการวางแผนในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผลผลิต                    

ทางการเกษตรคือหอมกระเทียมโดยมีการวางแผนในการจัดการปัจจัยในการผลิต การเรียนรู้ทางด้านความต้องการ

ของผู้บริโภค ความต้องการทางการตลาดเพ่ือนําไปสู่การผลิตสินค้า มาตรฐานการผลิต โดยสามารถจัดสรรปัจจัยใน

การผลิตจากผลผลิตท่ีจําหน่ายตามปกติ แต่นําผลผลิตท่ีมีคุณลักษณะพิเศษมาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันนําไปสู่การเพ่ิมช่องทางของรายได้สามารถลดปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรภายในชุมชน 

คําสําคัญ: พัฒนาผลิตภัณฑ์, หน้ีสินภาคการเกษตร, เกษตรกร 

 

ABSTACT 

 The study aimed to propose the community product development guidelines for solving 

the problems of Luang Tai Agricultural Community, Ngoa District in Lampang Province by qualitative 

research methodology. The data were gathered by interview form and the techniques of small 

group meetings, talk including in-depth interviews.  Agriculturists who have planted garlics and who 

                                                 
1 อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
2 ประธานหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เทศบาลตําบลเวียงใต้ อําเภองาว 
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have been the members of Luang Tai Agricultural Community Enterprise, Ngoa District in Lampang 

District were acted as the samples groups. The findings revealed that Luang Tai Community 

agriculturists have planted rice as the main crop and garlics as horticultural crop for economic 

crops. They are cultivated after rice harvest because of the suitable conditions of land and terrain. 

Then, they group as the agricultural community enterprise of garlics and sell fresh garlics to 

merchants in the area and different areas. However, the cost is high and in case of the low price 

of shallots; consequently, it usually leads to agricultural lost and  debts. 

 The guidelines in decreasing agricultural debts and agricultural problems in accordance 

with agricultural product development are the agriculturists should process the activities as the 

concrete community enterprise, have obvious management in groups, have plan in creating and 

developing products from agriculture like garlic by setting it as the production factor. Moreover, 

the agriculturalists should learn about the consumer needs and market needs leading to the 

production and production standard by allocate the production factor from the normal products. 

Contrastively, they should process the special condition to bring to the added value and 

agricultural products leading to the increase of income and can reduce the agricultural debts in 

the community 

Keywords: Product Development, Agricultural Debts, Agriculturalists 
 

บทนํา 

ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศประมาณร้อยละ 10 และต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 

รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ คือการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์

รวมท่ีให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษา

แหล่งนํ้าให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม (วิริยะ คล้ายแดง, 2549) รวมท้ังการให้ความสําคัญกับ

เกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่นโดยการสร้างความม่ันคงในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์ และฟื้นฟูวิถีชีวิตของ

ชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรต้องอ่อนน้อมและเรียนรู้ในการดัดแปลงการผลิตของตนให้

เข้ากับวิถีธรรมชาติอาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อทําการเกษตร และด้วยความต้องการทางด้านผลผลิตและรายได้อันเกิดจากการผลิตพืชผล

ทางการเกษตรในปัจจุบันทําให้เกษตรกรเร่ิมมีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระท่ังการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อมุ่งหวัง

ผลผลิตท่ีมีปริมาณมากขึ้นและคาดการณ์ว่าผลผลิตจะให้กําไรดี ซ่ึงในการช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีส่งผล

ทางบวกแก่เกษตรกรและผู้บริโภคมีกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการสร้างคาวมตระหนักให้แก่เกษตรกรให้หันมาทําเกษตรอินทรีย์ (ณัฐนันท์ 

วิริยะวิทย์, 2560) ซ่ึงการทําเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีเพาะปลูกน้ันทําให้ต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและสามารถ

จําหน่ายและได้กําไร โดยภายหลังจากการผลิตและการจําหน่ายมีเกษตรกรบางรายมีปัญหาหนีสินอันเกิดการสินค้าราคาตกตํ่าและเป็น

ปัญหาหน้ีสินสะสมในภาคการเกษตรและครัวเรือนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2558) ซ่ึงทําให้เกษตรกรซ่ึงเป็นอาชีพพื้นฐานของสังคมไทยท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังนับว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นนํ้าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบหรือ

ปัจจัยในการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภคประสบปัญหามาอย่างต่อเน่ือง 

ชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีประชาชนในพื้นท่ียึดถืออาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

หลัก โดยมีหอมเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นท่ีท่ีประชาชนในชุมชนดําเนินการเพาะปลูกและจําหน่ายเป็นหลักนอกเหนือจากการปลูกข้าว

เพื่อการบริโภคและจําหน่ายบางส่วน จากการจัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์ปัญญาเชิงพื้นท่ีภาคการเกษตรพบว่าปัญหาภาคการเกษตรท่ี

เกิดขึ้นของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง ไม่แตกต่างไปจากปัญหาของผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรอื่นๆมากนัก 

อาทิ ปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกรรม ปัญหาศัตรูพืข ปัญหาสินค้าภาคการเกษตรล้นตลาด ปัญหาราคาสินค้าตกตํ่าจนนําไปสู่

ปัญหาหน้ีสิน ภาคการเกษตรในแต่ละครัวเรือน นอกจากน้ีพิจารณาบริบททางลักษณะภูมิศาสตร์และการประกอบอาชีพในชุมชนพบว่า

ในพื้นท่ีของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง มีจุดเด่นคือเป็นพื้นท่ีผลิตหอมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึงในจังหวัด

ลําปาง และในภาคเหนือ และจากการร่วมกันพิจารณาของคนในชุมชนพบว่ามีความต้องการ ในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรผ่านการ
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หอมซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนท่ีสามารถช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรได้ จาก

ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงนําไปสู่การศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 

คําถามการวิจัย 

 “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง เป็นอย่างไร” 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอันนําไปสู่การ

พัฒนากรอบกระบวนการและกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยสู่การตอบโจทย์และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีการทบทวน

วรรณกรรมในเน้ือหาต่างๆ ดังน้ี 

การมีส่วนร่วม 

การดําเนินกิจกรรมหรือการบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้มีการนําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานการมีส่วนร่วม 

(participatory) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงจากแนวคิดในการดําเนินงานภายใต้กระบวน

การแบบมีส่วนร่วม มีผู้นําเสนอความหมายของการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลายดังน้ี 

Erwin (1976) ได้นําเสนอการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการพัฒนา 

การคิด การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองโดยเน้นการมีส่วนร่วม รวมท้ังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความชํานาญของประชาชนใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

Cohen and Uphoff (1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมโดยท่ัวไปแล้วการตัดสินใจไม่ได้เป็นการตัดสินใจ

เพียงคนเดียวแต่ควบคู่ไปกับการตัดสินใจในขั้นตอนของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซ่ึงแนวคิดการมีส่วน

ร่วมมี ๔ ขั้นคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

Putti (1987) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง ฐานของกิจกรรมท่ีส่งผลให้การบริหารจัดการมีลักษณะกว้าง

ซ่ึงจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและขยายไปสู่การปฎิบัติงานในระดับต่างๆขององค์การ 

จากนิยามของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทาง 4 ด้านคือ การร่วมคิดและตัดสินใจ การ่วมรับผิดชอบในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

นอกจากน้ีเสถียร รุจิรวนิช, สันทัด เสริมศรี และมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2553) ได้นําเสนอลักษณะของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการดําเนินงานของภาครัฐซ่ึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถดําเนินการในหลากหลายนรูปแบบ ประกอบด้วย 

การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ รูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รูปแบบใน

การร่วมตัดสินใจและรุปแบบของกลไกการใช้ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ 

ดังน้ันจากการนําเสนอนิยามและแนวคิดของการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานขององค์การ ชุมชน เพื่อให้การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมท้ังแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนพบว่ามีการศึกษาอย่างหลากหลาย อาทิ ทิชากร เกสรบัว (2556) ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน พบว่า ในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อตลาดการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

น้ันผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีกําลังซ้ือมาก 

รวมท้ังการจัดการเร่ืองคุณภาพ ราคาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและมีมูลค่าเพิ่ม ส่วนประเทศท่ีมีกําลังซ้ือน้อยควรมีการ

แสดงให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 
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 ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดําในภูมิภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย โดยพบว่า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วการบูรณาการองค์ความรู้ของ

ชุมชน พื้นบ้านเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

 ธีรพงษ์ เทพกรณ์ (2556) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําพริกนํ้าเม่ียงค่ัวของชุมชนบ้านผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

โดยพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าพริงเม่ียงซ่ึงมีท่ีมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเม่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเกิดการพัฒนา

ส่วนประกอบของนํ้าพริกเม่ียงอันนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 กรอบกระบวนการในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 การวิจัยแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง เป็นการวิจัยท่ีใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้กําหนดกรอบกระบวนการในการวิจัยดังภาพท่ี 1 ซ่ึงมีการกําหนดกรอบในการศึกษาดังน้ี 

 ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีศึกษาในท่ีนี้คือเกษตรกรผู้ปลูกหอมกระเทียมในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง โดยตัวอย่างท่ี

ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหอม ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปางโดยใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (purposive sampling) ไปท่ีเกษตรกรผู้ปลูกหอมและสมาชิกกลุ่มวิสหากิจชุมชนหอมในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหลวงใต้ อ.งาว จ.

ลําปาง  

 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. ข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร คือข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

(RECAP/TCNAP) และข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านกรเกษตรและกรปลูกหอมในพื้นท่ี 

 2. ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการดําเนินการใช้เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  ในการแสวงหา

ข้อมูล  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 1. แบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีกําหนดประเด็นและข้อคําถามท่ีต้องการและตอบโจทย์ 

วัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย รวมท้ังคําถามเชิงต่อยอดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อขยายผลของเน้ือหาและผลการศึกษาให้

 

 
บริบทชุมชนและภาคการเกษตรใน

พ้ืนท่ี - วิถีชีวิต    - สินค้าชุมชน 

- ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 

- การประกอบอาชีพ 

- ภาวะทางเศรษฐกิจ 

- คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา 

การนําเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ

แก้ปัญหาภาคการเกษตร 

รูปแบบแนวทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

การวิจัยแบบ 

มีส่วนร่วม 
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ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยการสัมภาษณ์ใช้ทั้งการสัมภาษณ์ด้วยการนัดหมายก่อนล่วงหน้า และการสัมภาษณ์เฉพาะหน้าเม่ือเกิดประเด็น

ท่ีน่าสนใจ 

 2. เวทีระดมความคิดเห็น/การประชุมกลุ่มย่อย ใช้ในการดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อสรุป ข้อเสนอแนะท่ีเป็นความเห็น

ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโดยกําหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในการจัดเวทีและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละคร้ัง 

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือผู้วิจัยได้กําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงเชิง

เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและนําไปปรับแก้ก่อนนําไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล รวมท้ังการตรวจสอบข้อมูลและ

ผลการวิจัยแบบสามเส้าระหว่างและหลังการรวมรวมข้อมูลเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล  

 ในการดําเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิคบัตรคํา การนําเสนอประเด็นและการแสดงความ

คิดเห็นในการจัดเวทีเสวนาและประชุมกลุ่มย่อย รวมท้ังการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมเวที เพื่อร่วมนํามาร่วมวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูลสําคัญ (key person) ในประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถให้ข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ผลการวิจัยท่ี

สามารถตอบวัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 เน่ืองด้วยการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมดังน้ันในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมุ่งใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์โดยเช่ือมโยงกับคําถามการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในบทความน้ีเป็นการนําเสนอผลการศึกษาเพียงส่วนหน่ึงในระหว่าง

การดําเนินโครงการวิจัยซ่ึงยังคงมีประเด็นและกระบวนการวิจัยอยู่บางส่วน โดยจากกรอบกระบวนการวิจัยซ่ึงกําหนดแนวทางในการ

รวบรวมข้อมูลและประเด็นเน้ือหาในการศึกษาวิจัยอันนําไปสู่ผลการวิจัยน้ัน ผู้วิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยตามประเด็นดังน้ี 

 บริบทเชิงพื้นท่ี 

 จากการใช้เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพภาคการเกษตรของเกษตรกรใน

พื้นท่ีชุมชนหลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว 

จ.ลําปางซ่ึงมีข้อมูลท่ีถูกนําเสนอผ่านเวทีเสวนาและการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในพื้นท่ีคือ รองนายกเทศมนตรีตําบลหลวงใต้ และประธาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม พบว่าในพื้นท่ีของอําเภองาวมีการดําเนินการในภาคการเกษตรคือการเพาะปลูกข้าวเป็น

พืชหลักแต่เป็นการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายบางส่วนซ่ึงเกษตรกรจะมีการประมาณการบริโภคด้วยประสบการณ์ของ

ตนเอง กล่าวคือ แต่ละครัวเรือนจะรู้ว่าในแต่ละปีจะบริโภคข้าวโดยประมาณเท่าใดและจะมีการประมาณการพื้นท่ีและจํานวนในการ

เพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละปี ท้ังน้ีหากเกษตรกรรายใดท่ีมีที่นาสําหรับการเพาะปลูกอีกก็จะมีการเพาะปลูกข้าวเพื่อ

นําไปจําหน่าย โดยมีพฤติกรรมต่างๆ ไม่ต่างไปจากเกษตรกรท่ัวไปคือ เร่ิมมีการใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น มีการใช้

สารเคมีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก และการจําหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีทั่วไปตามราคาท่ี

เสนอโดยพ่อค้าคนกลางหรือท่ีเรียกว่าราคาในท้องตลาด 

 ท้ังน้ีนอกฤดูทํานา เกษตรกรในพื้นท่ีจะมีการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนซ่ึงส่วนใหญ่ในพื้นท่ีทั้งหมดมักจะปลูกหอมหรือกระเทียง

อันเน่ืองจากพื้นท่ีทางการเกษตรของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหลวงใต้หรือแม้กระท่ังในพื้นท่ีต่างๆ ของตําบลหลวงใต้ เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้า

คือมีแม่นํ้าหลักและแม่นํ้าสาขาไหลผ่าน รวมท้ังในบางพื้นท่ีมักมีนํ้าหลากจากภูเขาในบางฤดู ดังน้ันเกษตรจึงมีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงการเพาะปลูกพืชสวนพืชไร่จนมีการปลูกหอมหรือกระเทียมในปัจจุบัน และในพื้นท่ีบ้านของประชาชนในพื้นท่ีเกือบทุก

หลังคาเรือนจะมีอาคารหรือพื้นท่ีสําหรับการเก็บรักษากระเทียมภายหลังการเก็บเกี่ยวอยู่เกือบทุกหลังคาเรือนเน่ืองจากจํานวนผลผลิต

ในแต่ละปีมีจํานวนมาก บางหลังจะมีการนํามาแขวนไว้เพื่อให้หอมแห้งหรือเก็บไว้จนคิดว่าราคาท่ีขายจะได้กําไร ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 พื้นท่ีจัดเกบ็หอมของประชาชนและแปลงปลูกหอมในพื้นท่ีชุมชนหลวงใต้ 

  

 ปัญหาและอุปสรรคภายในชุมชน 

 จากการนําเสนอผ่านเวทีระดมความคิดเห็นทางด้านปัญหาและอุปสรรคอันนําไปสู่หน้ีสินภาคการเกษตรของประชาชนใน

ชุมชนกลวงใต้ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เข้าร่วมเวทีพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนหลวงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีอยู่ในภาค

การเกษตรและปลูกพืชเศรษฐกิจ มีปัญหาหลักคือปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร ปัญหาการใช้สารเคมีในพื้นท่ีการเกษตร โดยปัญหา

ดังกล่าวนําไปสู่ปัญหาหน้ีสินทางการเกษตร กล่าวคือ ปัจจัยในการผลิตหรือการเพาะปลูกท้ังในส่วนของ เคร่ืองจักร อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เพื่อช่วยในการผลิต เช่น รถไถขนาดใหญ่ รถไถเดินตามท้ังซ้ือและจ้างไถพรวน ค่าแรงในการเพาะปลูก การบํารุงรักษาท่ีต้องใช้สารเคมี 

ปุ๋ยเคมี และการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีจําเป็นต้องมีค่าจ้างแรงงาน ล้วนเป็นปัจจัยอันนําไปสู่ต้นทุนทางการผลิตท่ีสูงเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเม่ือ

จําหน่ายและราคาผลผลิตตกตํ่าทําให้เกิดภาวะขาดทุนซ่ึงจํานวนพื้นท่ีและเงินลทุนในการเพาะปลูกแต่ละคร้ังมีจํานวนมากแต่ขึ้นอยู่กับ

แต่ละครัวเรือนมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกเท่าใด และหากเกิดปัญหาจากทุนมักจะเกิดปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนตามมา และปัจจัยทําคัญท่ี

ทําให้เกษตรกรไม่ทราบสถานะหรือวางแผนการผลิตจนเกิดปัญหาการเป็นหน้ีสินภาคการเกษตรมาจากการขาดการทําบัญชีภาค

การเกษตรและการจัดการผลผลิตท่ีล้นตลาดในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวภายในชุมชนได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดด้วยการจัดต้ังและรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรผู้ปลูกกระเทียม โดยได้รับกรสนับสนุนจากเทศบาลตําบลหลวงใต้ท้ังทางด้านองค์ความรู้ กระบวนการแปรรูป แต่ทว่าจาก

การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การรวมกลุ่มเพื่อประกอบการดังกล่าวยังเป็นการรวมกลุ่มในเชิงนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ 

กล่าวคือ กลุ่มยังไม่มีแนวทางหรือทิศทางในการนําผลผลิตภาคการเกษตร คือหอม มาดําเนินการในการแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มปเน

ผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาด หากแต่ว่ามีการดําเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อเล่ือนไหลผลผลิตในการจําหน่ายเป็นผลผลิตทาง

การเกษตรจากกลุ่มสมาชิก การสร้างอํานาจในการต่อรองพ่อค้าคนกลางซ่ึงยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ท้ังน้ีส่วนหน่ึงท่ีกลุ่มไม่สามารถ

ดําเนินการในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระเทียมได้อันเน่ืองมาจากการขับเคล่ือนกระบวนการทํางานของกลุ่มเอง และองค์

ความรู้ในการแปรรูป การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากกระเทียมจึงเป็นจุดอ่อนท่ีทําให้กลุ่มไม่สามารถ

ดําเนินการตามเป้าหมายของกลุ่มและช่วยแก้ปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาพที่ 3  เวทีเสวนาและการสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้ปลูกหอม 

 

 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 จากผลิตทางการเกษตรคือหอม ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประชาชนในพื้นท่ีทางการเกษตรของชุมชนหลวงใต้ และปัญหา

ต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้ปัจจัยในการผลิตอันนําไปสู่ปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรในครัวเรือนน้ัน จากการนําเสนอข้อมูล

ผ่านเวทีเสวนาและการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของเทศบาลตําบลหลวงใต้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีพันธกิจในการส่งเสริม พัฒนาชุมชนและพื้นท่ี รวมท้ังนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผู้นําชุมชน ผู้ประกอบการและ

เกษตรกรในพื้นท่ีซ่ึงต่างให้ความสําคัญในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี โดยแนวทางอันนําไปสู่การ

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอมหรือกระเทียม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ใน

พื้นท่ีในภูมิปัญหาและฐานความรู้ในการแปรรูปกระเทียมซ่ึงสามารถต่อยอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้คือ การนําหอมหรือ

กระเทียมไปแปรรูปเป็นเคร่ืองปรุง เช่น หอมเจียวหรือทํากากหมูสําหรับปรุงในอาหารประเภทเส้น คือ ก๋วยเตียว เย็นตาโฟ ขนมจีน เป็น

ต้น การทําหอมดองจากหอมโทน ซ่ึงในพื้นท่ีมีจํานวนหอมโทนค่อนข้างมากแต่ด้วยกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจําหน่ายหอมหลังการ

เก็บเกี่ยวให้แก่พ่อค้าคนกลางทันทีจึงทําให้หอมโทนไม่สามารถนํามาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ท้ังๆ ท่ีมีราคาแพงกว่าหอมท่ัวไปใน

ท้องตลาดและมักจะมีมูลค่าสูงหากนํามาแปรรูป รวมท้ังการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆตามความเหมาะสมและความต้องการของ

ท้องตลาด 

 จากศักยภาพทางภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนในชุมชนและจํานวนผลผลิตหอม คุณลักษณะของหอมโทนท่ีมีจํานวนมาก ทําให้

เกิดจุดเด่นของชุมชนในการนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหอมเพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมา รวมท้ังความต้องการในการ

บริโภคหอมแปรรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ประกอบการร้านก๋วยเต๋ียวท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจากการสอบถามและศึกษาจาก

ผู้ประกอบการพบว่า ยังไม่มีสินค้าแปรรูปจากหอมท่ีอยู่ในพื้นท่ีในจําหน่ายเพื่อเป็นเคร่ืองปรุงแต่อย่างใด รวมท้ังความต้องการของร้านท่ี

มีต่อหอมเจียวหรือกากหมู ยังมีความต้องการจํานวนมากและต่อเน่ือง รวมท้ังร้านขายของฝากของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายหอมโทนดองให้

ข้อมูลถึงความต้องการของลูกค้าพบว่า ลูกค้ามีความต้องการสูงเน่ืองจากสามารถนไปเป็นของท่ีระลึกได้ และหอมโทนมีเอกลักษณ์ของ

รสชาติท่ีแตกต่างจากหอมท่ัวไป ดังน้ันจึงทําให้ราคาหอมโทนดองสูงกว่าหอมดองท่ัวไป ท้ังน้ีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปัญหา

อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง จุดอ่อนของเกษตรกรผู้ปลูกหอมกระเทียม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกหอมในพื้นท่ีชุมชน

หลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง สามารถนําเสนอเป็นโมเดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังภาพท่ี 4 ดังต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หอมแปรรูปชุมชนหลวงใต้ 

 

 จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หอมแปรรูปชุมชนหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง โดย

ยังคงการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหอมเป็นหลักซ่ึงมีจํานวนผลผลิตท่ีมากออกสู่ตลาด แต่เพิ่มช่องทางและทางเลือกเพื่อนําไปสู่

การลดปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรโดยการนําหอมบางส่วนท่ีมีคุณลักษณะเดินหรือเหมาะสมมาสู่การแปรรูปในรูปแบบของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่เดิม โดยเพิ่มเติมหรือหนุนเสริมองค์ความรู้แปรบริหารจัดการกลุ่มวิสหากิจชุมชน การจัดการวัตถุดิบ องค์ความรู้ใน

ด้านของการแปรรูปท่ีเหมาะสมต่อความต้องการทางการตลาด คุณภาพมาตรฐานสินค้า การจัดทําบรรจุภัณฑ์ท่ีเอื้อต่อคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค รวมท้ังองค์ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอม

เพื่อทดลองตลาดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรในชุมชนเพื่อแก่ปัญหาหน้ีสินทางการเกษตร และการส่งเสริมทางด้าน

การท่องเท่ียวในชุมชน ช่ือเสียงของชุมชนและท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนหอมแปรรูปชุมชนหลวงใต้ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปางเพื่อ

นําเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตร โดยดําเนินการศึกษาภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึง

ได้นําเสนอผลการศึกษาไปแล้วน้ัน ในการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาซ่ึงนําไปสู่องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและนําองค์ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้น้ันขอนําเสนอสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการศึกษาโดยเช่ือมโยงจากวัตถุประสงค์การวิจัยและคําถามในการวิจัย ซ่ึง

จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าชุมชนหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ประชาชนในพื้นท่ียังคงวิถีชีวิตการทําการเกษตรแบบด้ังเดิมคือการ

เพาะปลูกข้าวท่ีเน้นเอาไว้ทานในครัวเรือนและแบ่งจําหน่ายภายหลังมีการประเมินปริมาณการบริโภคตลอดท้ังปีของแต่ละครอบครัวซ่ึง

เป็นฐานของภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีดําเนินการแบบเดิมในทุกๆปี ส่วนการเกษตรภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีการเพาะปลูกพืชสวนซ่ึงมี

การเพาะปลูกหอมกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักซ่ึงจะเพาะปลูกหมุนเวียนกับข้าวแบบน้ีไปทุกๆ ปี ซ่ึงปัญหาส่วนหน่ึงท่ีเกษตรกรมัก

ประสบคือปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร อันเน่ืองมาจากต้นทุนในการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังในส่วนของค่าแรงงาน เมล็ดพันธ์ ค่าจ้างในการใช้

เคร่ืองจักรในการเตรียมพื้นท่ี หรือแม้กระท่ังการใช้ปุ๋ยและสารเคมีซ่ึงล้วนแล้วมีต้นทุนแพง ประกอบกับภาวะผันผวนของสินค้าทาง

การเกษตรท่ีไม่สามารถกําหนดราคาล่วงหน้าหรือคาดการณ์ราคาในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ ทําให้เกษตรกรมักประสบปัญหา

ขาดทุนจนเกิดการเป็นหน้ีสะสมและภาวะหน้ีสินในครัวเรือน โดยท่ีผ่านมาชุมชนได้หาวิธีการแก้ไขด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรในลักษณะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้ปลูกหอมกระเทียมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆภายใต้กลไกของกลุ่ม ท้ังน้ีการดําเนินการของกลุ่มยังไม่เป็นรูปธรรมท่ี

ชัดเจน ไม่มีการทํางานอย่างต่อเน่ืองทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมท้ังทางด้านองค์

ผลผลิตหอมเพื่อจําหน่าย 

หลังการเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตหอมกระเทียม 

ผลผลิตหอมเพื่อนําสู่

กระบวนการแปรรูป 

จําหน่ายออกสู่ตลาด 

-การคัดสรรหอมโทน 

-การแบ่งสัดส่วนเพ่ือ

นําสู่กระบวนการแปรรูป 

-การจัดการวตัถุดิบแบบ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มเกษตรกร 

การพัฒนาต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จากหอม 
-การสร้างการเรียนรู้ด้าน

การแปรรูป 

-การหนุนเสรมิองค์

ความรู้ด้านการจัดการ

กลุ่ม, มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, 
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จากหอม (หอมโทนดอง, 

หอมเจียว, กากหมู, หอม

ผงปรุงรส ฯลฯ) 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร, รายได้

เสริมจาการแปรรูปอนันําไปสู่การลดโอกาสในการ

เป็นหนี้สินภาคการเกษตร, สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก

ทรัพยากรในท้องถิ่น 
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ความรู้ งบประมาณจากเทศบาลตําบลหลวงใต้ในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงสอดตล้องกับข้อเสนอของสัญญา เคณาภูมิ (2558) ซ่ึงได้ศึกษา

ทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม โดยช้ีให้เห็นว่าประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนเกิดจาก

แนวทางในการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานและบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ท้ังในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 

การสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานสินค้า และเครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชน 

 ในขณะเดียวกันการท่ีชุมชนจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทันทีเพื่อเป็นการหมุมเวียนทุนในการเพาะปลูกทําให้โอกาสใน

การนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจึงยังไม่เกิดขึ้นท้ังน้ีเหตุที่ชุมชนยังไม่มีการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปร

รูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มอันเน่ืองมาจากความไม่เข้าใจในการดําเนินการในการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มและการตอบสนองความต้องการ

ทางการตลาดท่ีสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรมาจัดทําเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีมูลค่าเพิ่ม โดยส่ิงหน่ึงท่ีจําเป็นต้องมีคือการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการการนําผลผลิตทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้โดยตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซ่ึงหากมีการสร้างองค์ความรู้ทําให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และขับเคล่ือนกิจกรรมอย่างเป็น

รูปธรรมจะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน ท้องถิ่นและพื้นท่ีต่อไป ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับกันสุพิศพรรณ 

วัจนเทพินทร์ และชุติระ ระบอบ (2555) ท่ีนําเสนอภายใต้การพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป OTOP 

จังหวัดนครนายก โดยช้ีให้เห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือภายใต้พื้นท่ีทางการเกษตรท่ีมีจํานวนมาก ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี

คุณภาพจเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มรวมท้ังสร้างเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในชุมชนได้ รวมท้ังวิจิตรา เหลียวตระกูล และวชิรญา เหลียวตระกูล (2560) ซ่ึงได้นําเสนอผลของการศึกษาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าในนํ้าเกลือบรรจุขวดแก้วของตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจากการนําผลผลิต

ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรและสามารถสร้างงาน สร้าง

รายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 ท้ังน้ีจากการนําเสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ ซ่ึงประกอบด้วยแนวทาง

สําคัญคือการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มท่ีเป็นรูปธรรม การหนุนเสริมองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการจัดการวัตถุดิบซ่ึงเป็น

ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนท่ีสามารถนําเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก่อนออกสู่ตลาดตามความต้องการของ

ผู้บริโภคควบคู่กับการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตามวิถีเดิมควบคู่กันไปด้วยน้ัน เป็นแนวทางท่ีต้องใช้เครือข่ายท้ังในส่วนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีในการนําร่องเป็นตลาด รวมท้ังภาควิชาการในการหนุนเสริมองค์ความรู้และร่วมขับเคล่ือน

การบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนเพื่อการดําเนินการม่ันคงและยั่งยืนต่อไป เช่นเดียวกับธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้นําเสนอถึงการหนุน

เสริมและการเช่ือมโยงของเครือข่ายท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินการของ OTOP ภายใต้การเปล่ียนแปลงสู่ประชาคมอาเซ่ียนว่า การ

เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในชุมชนโดยเฉพาะOTOPน้ันส่ิงสําคัญประเด็นทางด้านเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

การตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงินและแหล่งทุน ด้านเทคโนโลยีลากรสนับสนุนจากภาครัฐซ่ึงหากมีการทํางานเชิงบูรณาการจาก

เครือข่ายจะทําให้ OTOP สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 บทความท่ีนําเสนอน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการศึกษาซ่ึงนําเสนอเพียงผลการศึกษาส่วนหน่ึงโดยมุ่งเน้น

การศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร โดย

กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังคงดําเนินการอยู่ ท้ังน้ีในการนําเสนอโมเดลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันภายใต้การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหรือผู้ประกอบการต่างๆในพื้นท่ี โดยหากมีการศึกษาเชิงต่อยอดจากโมเดลหรือการพัฒนาโมเดลท่ีนําเสนอควรมีการเพิ่ม

องค์ประกอบหรือแนวทางท่ีเอื้อต่อการนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ท่ีมี

บทบาทท่ีสําคัญในการทํางานด้านบัญชี อีกท้ังกระตุ้นให้นักบัญชีดิจิทัลตระหนักรู้และตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในหลายรูปแบบ อาทิ การวิเคราะห์เชิงทํานายพฤติกรรม

ลูกค้า การวิเคราะห์แนวโน้มการผันผวนของหุ้น การค้นหาข้อมูลรายงานทางการเงินต่าง ๆ การติดตามหน้ีด้วยการ

ตรวจสอบลูกค้าออนไลน์ และด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) ส่งผลต่องานบัญชี

ของนักบัญชีดิจิทัล ท้ังในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําบัญชี และการนํามาใช้ ดังน้ัน นักบัญชีในยุคดิจิทัล

จําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: ประยุกต์การใช้, ปัญญาประดิษฐ์, นักบัญชี, ผลกระทบ    

 
ABSTRACT 

 The research paper aims to reflect the changes and implications of artificial intelligence 

that plays an important role in accounting discipline. It also encourages accountants to be aware 

and alert in the rapid changes and in the digital age. The application of artificial intelligence in a 

variety of forms, such as customer prediction analysis, stock volatility analysis, financial reporting, 

debt collection via online auditing, and financial technology (FinTech) affect the work of digital 

accountants. This challenge will change the accounting model and adoption. Therefore digital 

accountant needs to holistically.improve their competency to use technology in this big change  

Keywords: Implementation, Artificial Intelligence, Accountant  
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บทนํา  

ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การดําเนินชีวิตของมนุษย์จึงเปล่ียนแปลงไป นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหน่ึงของการดํารงชีวิตของมนุษย์ การดําเนินชีวิตของมนุษย์เราในบางช่วงเวลา ในบางช่วงเหตุการณ์ก็อาจจะกําลัง

ใช้หรือพึ่งพาเทคโนโลยีอยู่โดยไม่รู้ตัวด้วยซํ้า เช่น  โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันของ

เราก็ล้วนถูกพัฒนามาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต ท้ังน้ีจะเห็นได้ว่า 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในอดีตจะมีความสามารถเพียงการโทรออกการรับสาย และการส่งข้อความเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในการติดต่อส่ือสารกันและสามารถแสดงภาพเพื่อให้ผู้รับสายได้มองเห็นผ่านวีดีโออีกด้วย จากการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยี นอกเหนือจากเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสาร ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ

ทํางานภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทํางาน เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือท่ีเรียกกันว่า Artificial Intelligence : AI เป็นการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีที่เร่ิมมีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในกระบวนการทํางานด้านต่าง ๆ  มีการให้ความหมายเกี่ยวกับ  AI 

ไว้หลายความหมาย อาทิ AI หมายถึง อุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการรับคําส่ัง เพื่อสามารถทํางานให้ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หน่วยความจําท่ีมี

ขนาดใหญ่ หรือ การทําให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทํางานได้เหมือนสมองมนุษย์ (ทักษิณา สวนานนท์, 2539 อ้าง

ใน อภิชาต หัตถนิรันต์) ซ่ึงการสร้างความฉลาดให้กับส่ิงไม่มีชีวิตให้มีความฉลาดและสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้นั้นสามารถพบเห็นได้

ในปัจจุบัน เช่น รถไร้คนขับ หุ่นยนต์ เคร่ืองจักรกล สมองกล คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย Siri และ Amazon Alexa   

แท้จริงแล้ว AI หมายถึง แนวทางในการทําให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้เช่นเดียวกันกับมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีมนุษย์

คิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา แล้วนําแนวความคิดดังกล่าวมากําหนดเป็นขั้นตอนให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางาน และนําไปออกแบบ

โปรแกรมท่ีสามารถแก้ปัญหาได้  ดังน้ัน AI จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีถูกนํามาใช้เสมือนมนุษย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจท่ีมีความยุ่งยากและ

ซับซ้อน ในอดีต AI มีพื้นฐานงานต่าง ๆ ไม่ชัดเจน จนกระท่ังมีการใช้ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (Digital computer) เป็นเคร่ืองมือ

คอมพิวเตอร์ท่ีมีความจําสูง และประมวลผลโปรแกรมท่ีซับซ้อนได้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างระบบการให้เหตุผลอย่างมีรูปแบบ และ

ระบบการตรวจสอบให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลคอมพิวเตอร์เหมาะกับการทํางานด้าน AI เน่ืองจาก รูปแบบของการประมวลผล

สารสนเทศ โดยโปรแกรม AI จะแสดงความรู้ในรูปของตรรกศาสตร์รูปนัย (Formal logic) มาใช้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ขณะท่ีการ

วิเคราะห์ปัญหาจะแสดงไว้ในรูปทฤษฎีกราฟ AI สามารถแบ่งออกประยุกต์ได้หลาย ๆ แขนง แต่มีแนวทางเดียวกันคือ การแก้ปัญหา 

การประยุกต์ได้แก่ การนํา AI ประยุกต์ใช้เล่นเกมส์ การสร้างรูปแบบการทํางานของมนุษย์ ถึงแม้ AI จะพยายามเลียนแบบสติปัญญา

ของมนุษย์แล้วก็ตาม แต่ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบความคิดของมนุษย์ได้ (ชนินทร์ วิเชียรสวรรค์, 2547) 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการประยุกต์ AI กับการทํางานภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลขององค์กรจะมี

ลักษณะคล้ายกับหน่วยบันทึกความจํา ท่ีองค์กรสามารถใช้เป็นฐานความรู้ ท่ีพนักงานสามารถเข้าถึงเพื่อทําการสืบค้นหรือหาคําปรึกษา

ได้ นอกจากน้ี AI ยังถูกนํามาใช้ในส่วนท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ หรือทํางานท่ีมีความจําเจน่าเบื่อหน่ายแทนมนุษย์ หรือแม้กระท่ังมีการนํา AI มาแก้ไขปัญหาสําหรับงานเฉพาะด้านท่ีมี

ปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนมากเกินไป เป็นต้น Ralph Haupter ประธานไมโครซอฟท์ เอเชีย เช่ือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) จะสามารถสรรสร้างอนาคตท่ีสดใสให้กับหลายชาติในเอเชียท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ชัดเจน รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ผลการสํารวจของไมโครซอฟท์เผยว่า เยาวชนท่ัวเอเชียเช่ือว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีท่ีมีบทบาท

สําคัญท่ีสุดในอนาคต ซ่ึงจะช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หรือหุ่นยนต์ เป็นต้น อีกท้ัง ยังทํางาน

ผสานกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และเสริมสร้างได้ทุกอย่าง นับต้ังแต่ความ

สะดวกสบายในการเข้าสังคมไปจนถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Ralph Haupter, 2017) จากท่ีกล่าวถึงการทํางานโดยมี AI เข้ามามี

บทบาทในองค์กรมากมายน้ันเห็นได้ว่าจะส่งผลต่อการทํางานของนักบัญชีอย่างมากเน่ืองจากการทําธุรกรรมต่าง ๆ ในองค์กรต้องถูก

นํามาบันทึกบัญชีทั้งส้ิน ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทําบัญชีของนักบัญชี 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงและผลกระทบของ AI ท่ีเข้ามามีบทบาทในการทํางานด้าน

ต่าง ๆ รวมถึงด้านบัญชี อีกท้ังกระตุ้นให้นักบัญชีตระหนักรู้และต่ืนตัวให้เข้ากับยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

 
การประยุกต์ AI ในด้านบัญชี 

การประยุกต์ AI ในประเทศไทย อาทิ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจค้าปลีกมีบริการระบบชําระเงินค่าสินค้าอัตโนมัติ หรือ 

ธนาคารพาณิชย์ได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block Chain) นํามาใช้กับการรับรองเอกสารหนังสือคํ้าประกัน (Letter of Guarantee: 

LG) อีกท้ังยังมีการนําระบบอัตโนมัติมาใช้และลดจํานวนพนักงานตามสาขาของธนาคาร นอกเหนือจากน้ัน ยังมีการนํา AI มาใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันท่ีเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ Call Center ด้วยการนํา AI มาใช้ในการ

คาดการณ์ปัญหาของลูกค้า เพื่อโอนสายไปยังผู้เชียวชาญท่ีสามารถตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้ารวมถึงเป็นการยกระดับการให้บริการ (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2560) หรือแม้แต่ในชีวิตประจําวัน ระบบใกล้ตัวท่ีมีการนํา AI 

เข้ามาใช้คล้ายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาใน Social Media ท่ีเลือกแสดงข้อมูลโดยวิเคราะห์จากความสนใจของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

255 

ผู้ใช้งาน ระบบการพูดเพื่อให้แป้นพิมพ์สามารถพิมพ์ตามคําบอกในโทรศัพท์ Smart Phone ระบบการเลือกซ้ือสินค้าท่ีเหมือนกับรูป

ถ่ายท่ีใช้ในการค้นหาของเว็บไซค์ Taobao ของประเทศจีน ระบบการคิดเงินอัตโนมัติต่าง ๆ เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า AI ได้

เข้ามามีบทบาทช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซ่ึงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้อง

ปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเน้นเทคโนโลยีมากขึ้น ท้ังน้ีเม่ือธุรกิจปรับเปล่ียน

ตามเทคโนโลยี ทําให้นักบัญชียุคดิจิทัลต้องปรับเปล่ียนกระบวนการทําบัญชีให้เป็นไปตามเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน หมายถึงระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีมีการปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมผู้บริโภค และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเร่ืองใหม่ในประเทศ

ไทย แต่จากนโยบายของรัฐบาล AI ได้ถูกบรรจุให้เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.

2560-2564 โดยมีสาระสําคัญท่ีกําหนดว่า AI จะถูกนํามาใช้ในด้านท่ีต้องการความเช่ียวชาญขั้นสูง อาทิ ด้านสาธารณสุขในประเด็นของ

การวินิจฉัยโรค ด้านการศึกษาสําหรับการเรียนยุคใหม่ ด้านความม่ันคงในการตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) และด้านการ

ตรวจสอบทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น งบการเงินและภาษีที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2560) การ

ประยุกต์ AI ในด้านบัญชี มีดังน้ี 
 

 การประยุกต์ AI กับการจัดทําข้อมูล การประมวลผลเอกสารทางบัญชีการเงิน 
 ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีผ่านมาในอดีต เป็นการรวบรวมข้อมูลดิจิทัล (Digital) ผ่านกระบวนการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะช่วยในการสร้าง เก็บ และประมวลข้อมูลมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ การจัดระเบียบของ

ข้อมูลท่ีจะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data analytics) จึงยังไม่มีความเหมาะสม ดังน้ันการใช้ Artificial Intelligence (AI) หรือ

ปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นเหตุผลท่ีบริษัทในปัจจุบันนํามาประยุกต์กับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทมาก

ยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ในช่วงระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมาองค์กรธุรกิจจึงมีการนําเอา AI มาใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซ้ึง แต่อย่างไรก็ตาม AI ก็มีวิวัฒนาการท่ีรวดเร็วมากขึ้น และถูกนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน

ได้หลากหลายรูปแบบ AI เป็นศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างปรัชญา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่น ๆ นวัตกรรมด้าน AI มีการพัฒนาโครงสร้างจากฐานความรอบรู้ การแทนความรอบรู้ด้วยโครงสร้างข้อมูล

ลักษณะพิเศษ การคิดหาเหตุผลเพื่อนําข้อสรุปไปใช้งาน มีการค้นหาเปรียบเทียบรูปแบบ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์

และมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อีก ท้ัง Baldwin, Amelia; Brown, Carol E; Trinkle, Brad (2006) ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบลักษณะของปัญหาด้านการบัญชีและการตรวจสอบและความจําเป็นในการจัดระเบียบข้อมูลโดยเฉพาะ

ด้านการตรวจสอบและการให้ความเช่ือม่ัน Kirkos, Efstathios; Spathis, Charalambos  Manolopoulos, Yannis (2010) นํา AI 

จํานวน 3 เทคนิคมาใช้ในการนําเสนอแบบจําลองท่ีมีความสามารถในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี โดยศึกษาสํานักงานสอบบัญชีกลุ่ม Big 4 

และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีไม่ใช่บริษัทในกลุ่ม Big 4 ท้ังสามวิธีน้ีจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับวิธีถดถอยโลจิสติกท่ีใช้กันอย่างกว้างขวาง 

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าเทคนิค AI สองแบบมีประสิทธิภาพดีกว่าการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก นอกจากน้ี AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการตรวจสอบบัญชี และเปิดเผยถึงปัจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

 การประยุกต์ AI กับการจัดทํางบประมาณและกระแสเงินสดของบัญชีบริหาร 
 การทํางานของ AI เป็นการจําลองวิธีการแก้ปัญหาโดยท่ัวไปของมนุษย์ (thinking humanly) มีความสามารถในการหา

เหตุผล จัดการกับโจทย์ปัญหาท่ีไม่ใช่ตัวเลข เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการสร้างระบบและการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ ดัง

จะเห็นได้จากงานวิจัยในอดีตอาทิ Chui-Yu Chui (1992) ได้ศึกษาถึงการนําปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในการ

กําหนดงบประมาณภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับความคลุมเครือในความคิด

และการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึงได้นําเสนอถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจทางการเงินของฝ่ายบริหารของกิจการ Amitava Chatterjee 

(2002) ได้ศึกษาการนํา Artificial Neural Networks (ANN) มาใช้ในการวางแผนการลงทุน ซ่ึงพบว่าบริษัทขนาดใหญ่สามารถจัดสรร

ทรัพยากรสําหรับการวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างดี สามารถใช้ประโยชน์จากทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมในการ

วิเคราะห์แนวโน้มในตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 มุมมองของวิชาชีพบัญชีได้มีการนํา AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการจัดการด้านบัญชี จากงานวิจัยของ Daniel Edmund 

O’Leary 1997) พบว่า AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาในวงกว้างได้ในขณะท่ีผู้ใช้สามารถทํางานได้มากขึ้น การเข้าถึงระบบของ

ผู้บริหารระดับสูงสามารถทําได้ดีขึ้นและลดความจําเป็นในการดูแลระบบ และ Greenman Cindy (2017) ได้สํารวจผลกระทบของ

ปัญญาประดิษฐ์ในวิชาชีพบัญชี พบว่าเป็นความคิดในการพัฒนาเคร่ืองจักรท่ีสามารถ "เรียนรู้" มีอายุหลายศตวรรษ ความสามารถของ

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สามารถสร้างและแสดงปัญญาได้ ในวิชาชีพบัญชีมีการนํา AI มาใช้ในการทํางานมากขึ้น เป็นการนํา

โปรแกรมการทําบัญชี บัญชีภาษีกร และการตรวจสอบ โดยอัตโนมัติมาใช้  เช่น บริษัท Smacc ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศ

เยอรมันได้ใช้ ระบบ Self-Learning ของ AI เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล โดยมีการทํางานคือ สแกนใบเสร็จผ่านเคร่ือง Smacc 

Scanner หรือส่งข้อมูลเข้าระบบผ่าน e-mail หรือถ่ายรูปใบเสร็จ ระบบจะเปล่ียนข้อความในใบเสร็จให้เป็นรหัส และจัดสรรรายการให้

อยู่ในรูปแบบของบัญชี สามารถติดตามบัญชีที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามา รวมถึงยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบตัวเลขต่าง ๆ เช่น ตัวเลขของผู้ออก



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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ใบกํากับภาษีมีความครบถ้วนถูกต้อง (smacc, 2017) อีกท้ังในด้านการตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้นําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการและวิธีการตรวจสอบบัญชีสําหรับรายการธุรกิจท่ีมีลักษณะต้องทําซํ้าเป็นประจํา 

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบเอกสารว่ามีการตรวจทานหรืออนุมัติโดยผู้มีอํานาจถูกต้องหรือไม่ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) นอกจากน้ี มี

บริษัทเอกชนคือ บริษัท เสจซอฟต์แวร์ จํากัด (Sage Software) ผู้นําทางด้านโซลูช่ันระบบบัญชี ระบบการจ่ายเงินเดือนและระบบการ

ชําระเงินท่ีเช่ือมต่อกันระดับโลกได้จัดทําแผนการต้ังสํานักงานและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย มีโครงการท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาของไทย ในการพัฒนาบุคลากรทางการบัญชีและการเงินให้สามารถทํางานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างซอฟต์แวร์

ระบบบัญชีและการเงินท่ีทํางานบนระบบ Cloud รวมถึงการใช้ AI ในการทํางานให้มากขึ้น (ทีมข่าวมติชน, 2560) ตัวอย่างต่อมาการ

ให้บริการลงทะเบียน Prompt Pay ของธนาคารต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีสําคัญอย่างกรมสรรพากรมีการขับเคล่ือนการทํางานโดยมีการ

ให้บริการผ่านระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
ผลกระทบของการประยุกต์ AI กับงานด้านบัญชี 
 

 ผลกระทบกับนักบัญชี 
ในงานสัมมนาประจําปี PwC Thailand Symposium 2017  ในหัวข้อ “รู้ทันการเปล่ียนแปลง และเตรียมตัวรับมือความ

ท้าทายทางบัญชีในยุคดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 โดย นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี PwC ประเทศ

ไทย แสดงวิสัยทัศน์ว่า ภายในระยะเวลา 10-15 ปี อาชีพท่ีจะถูกทดแทนคือ นักบัญชีระดับล่าง  ท่ีมีกระบวนการทํางานและขั้นตอนการ

ทํางานท่ีไม่เปล่ียนแปลง ไม่ต้องใช้การตัดสินใจ ในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ จะถูกทดแทนด้วย Robotic Process Automation 

เป็นระบบกระบวนการทํางานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ อีกท้ังสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายหลังจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้า

มามีบทบาทต่อการดําเนินกิจการและมีอิทธิพลต่อความต้องการของลูกค้า ทําให้การรายงานทางการเงินเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยสําคัญ โดยได้มีการนําเสนอแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อให้สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของการดําเนินธุรกิจและรายการทางธุรกิจท่ีมี

ความซับซ้อนมากขึ้น  การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ จึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถจัดทําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา (ชาญชัย, 2560) นอกจากน้ีสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้

วิเคราะห์และคาดการณ์ว่าในปี 2020 ตําแหน่งงานจะหายไป 5,000,000 ตําแหน่ง เน่ืองจากมีการนําปัญญาประดิษฐ์ AI และหุ่นยนต์

มาทํางานแทนในหลายสาขาอาชีพ จากการท่ี AI ได้มีบทบาทในการปฏิวัติการทํางานในโลกอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อ

ตลาดแรงงาน องค์การจึงควรมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การจ้างงานและเสริมสร้างทักษะของพนักงานท่ีมีอยู่เพื่อให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะสูง ในขณะเดียวกันก็มีการลดลงของสัดส่วนจํานวนพนักงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทในประเทศสวีเดนได้เร่ิมใช้

แนวคิดร้านค้าไร้พนักงานขาย  โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าไปซ้ือ

สินค้าในร้านโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพียงเท่าน้ัน บริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นมีการลดจํานวนพนักงานเป็นการนํา

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาทํางานแทน โดย AI สามารถคํานวณเงินท่ีจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยอัตโนมัติ รวมท้ังข้อมูลทางการแพทย์

อื่น ๆ ของผู้ถือกรมธรรม์ AI สามารถคิดได้เหมือนมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในทุกรูปแบบ (ทีมข่าวบีบีซี, 2560)  

ประเทศจีนคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2020 ทิศทางของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีภายในประเทศจีนจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นเม่ือนํา 

AI มาใช้ ซ่ึงปัญญาประดิษฐ์จะมีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง

ของจีน (สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, 2560)  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในตลาดแรงงานท่ัวโลก ถือเป็นความท้าทายของ

องค์กร ท้ังในแง่การวางกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงหลายบริษัทท้ังขนาดเล็กและใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

นํา AI มาใช้กับการดําเนินงานทางธุรกิจ (วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2559) แรงงานในปัจจุบันมีโอกาสทดแทนได้โดยหุ่นยนต์ ซ่ึงจากอดีต

ท่ีผ่านมาแรงงานถูกทดแทนด้วยเคร่ืองจักร แต่ตอนน้ีหุ่นยนต์มีความฉลาดมากขึ้นสามารถทํางานท่ีซับซ้อนได้ดีขึ้น เพราะฉะน้ันงาน

บางอย่างก็จะถูกทดแทนได้ เช่น งานบัญชีท่ีจดบันทึกด้วยตัวเลขเดบิต เครดิต งานขายสินค้าทางโทรศัพท์ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะ

แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะถูกแทนท่ีแต่ยังรวมถึงพนักงานออฟฟิศก็สามารถท่ีจะถูกทดแทนได้เหมือนกัน ดังน้ัน นักบัญชีจะต้อง

พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมิฉะน้ันจะถูกทดแทนด้วย AI ทําให้ในอนาคตเกิดงานรูปแบบใหม่คือ งานวิเคราะห์ข้อมูล หรือ 

งานพวกบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์นักบัญชีวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงเป็นงานซับซ้อน งานท่ีต้องวิเคราะห์ งานท่ีต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์ งานท่ีต้องวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นงานท่ีหุ่นยนต์หรือ AI ไม่สามารถทําไม่ได้ ดังน้ันคนรุ่นใหม่จึงต้องมีทักษะด้าน 

Critical Thinking, Creative,  Innovative คือ ทักษะในการวิเคราะห์ การท่ีจะต้องปรับตัว เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ  

 ผลกระทบกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน (2555) ได้กล่าวถึงการปรับตัวของนัก

บัญชีในยุคปัจจุบันกล่าวคือ นักบัญชีจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผู้จัดเตรียมสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขององค์กร

มากกว่าเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีแท้จริงท่ีจะทําให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ รวมถึงจะต้องเข้าใจว่าระบบ
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สารสนเทศขององค์กร โดยนักบัญชีจะต้องใส่ใจในรายละเอียดความสามารถของโปรแกรมท่ีใช้ภายในองค์กร เพื่อสามารถเก็บข้อมูลท่ี

สําคัญและนําเสนอแก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องแม่นยํา (สุวรรณี  รุ่งจตุรงค์, 2555) 

ทางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีแนวทางการปฏิบัติงานบัญชีที่เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีการนํา AI เป็นส่วนหน่ึง

ของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เรียกว่า FinTech Startupส่งผลต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

FinTech นํา AI เป็นตัวช่วยในการดําเนินธุรกิจกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  AI ถูกนํามาใช้ในธุรกิจกู้ยืมเงิน การทํา Credit Scoring การ

แนะนําการลงทุน ธุรกิจประกัน ไปจนถึงการทําบัญชี การเรียกเก็บหน้ี ในธุรกิจบริการทางการเงินมีการนํา AI มาใช้ในระบบวิเคราะห์

และคาดคะเน โปรแกรมให้คําแนะนํา และระบบจดจําตอบรับเสียง เหตุผลท่ีทําให้ AI ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในส่วนของ FinTech 

เพราะโลกสามารถเข้าถึงและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้น จากท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ (Internet of Things หรือ IoT) และเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่าง ๆ เป็น “เคร่ืองสร้างข้อมูล” ให้กับ AI และข้อมูลน้ีหมายถึง ข้อมูล Big Data เป็นข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง เหมาะท่ีจะนํา AI 

เข้ามาใช้ ดังน้ันการประยุกต์ใช้ AI สามารถนําไปสู่การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการประมวลคลังข้อมูล การคํานวณ และสรุปผล 

นอกจากจะได้พลังการประมวลผลข้อมูลท่ีสูงขึ้น ยังทําให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลลดลง (Digital Ventures: 2559) รวมท้ังมี

ผลกระทบอื่น ๆ อีก เช่น 1.)  AI ถูกนํามาใช้ดูแลระบบ IT Infrastructure เกิดเป็น Intelligent Monitoring ได้ คือ AI จะสามารถทํา

การตรวจสอบข้อมูลการทํางานของระบบต่าง ๆ ได้ในเชิงลึกอยู่ตลอดเวลา และรายงานผลให้ผู้ดูแลระบบทราบ ทําให้การตรวจสอบการ

ทํางานของระบบต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยํามากยิ่งขึ้น และมีผู้ผลิตหลายรายท่ีเร่ิมพัฒนาเทคโนโลยี AI สําหรับ

การทํา IT Monitoring โดยเฉพาะแล้ว 2.)  AI ถูกนํามาใช้ดูแลรักษาระบบจัดเก็บข้อมูล คือ ถูกนํามาใช้ในการดูแลรักษาระบบ Storage 

โดยเฉพาะ เน่ืองจากข้อมูลเป็นหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจ การดูแลรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลให้ทํางานได้อย่างถูกต้องม่ันคงอยู่เสมอจึง

กลายเป็นส่ิงสําคัญ ปัจจุบัน Machine Learning และ AI เร่ิมถูกนํามาใช้เพื่อตรวจจับพฤติกรรมการทํางานท่ีผิดปกติของระบบ Storage 

และทํานายการเกิดปัญหาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้การบํารุงรักษาเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าก่อนประสบปัญหา  

ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถมากมาย ท้ังในการประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตอบสนองต่อความต้องการ

และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที ซ่ึงอาจทําให้องค์กรหลาย ๆ องค์กรนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคน และจะ

เกิดผลกระทบต่อภาคแรงงานเป็นอย่างมากอาจส่งผลกระทบต่อคนทํางานในองค์กรได้ ดังน้ัน นักบัญชีทุกคน จึงควรต้องเพิ่มหรือ

ปรับตัวให้เข้ากับยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก คือ ควรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านโปรแกรมต่าง ๆ พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพ 

ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย หม่ันหาความรู้ด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ปรับตัวให้เป็นนักบัญชียุค 4.0 มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ฉลาด

คิดวิเคราะห์ รู้ทันสถานการณ์ และถ้านักบัญชีที่มีความสามารถในพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีให้สอดคล้องกับแต่ละธุรกิจได้ ก็ยิ่งสามารถ

ใช้โปรแกรมหรือ AI ได้ ซ่ึงจะทําให้นักบัญชียังมีความต้องการในตลาดแรงงานมากขึ้นเช่นกัน 
 
อภิปรายผล 

จากท่ี AI เข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญสําหรับงานด้านบัญชีและอื่น ๆ อีกมากมาย ทําให้การทํางานสะดวก รวดเร็ว แม่นยํายิ่งขึ้น 

เน่ืองจากมีเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์งาน หรือผลลัพธ์ต่าง ๆ นักบัญชีดิจิทัลต้องปรับตัวและเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีให้เข้ากับการ

ประยุกต์ AI เพื่อสร้างโอกาสในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้AI ไม่สามารถทดแทนนัก

บัญชีดิจิทัลได้ เพราะฉะน้ันนักบัญชีดิจิทัลควรปรับตัวและเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์AIกับนักบัญชีดิจิทัล โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนวรรณกรรม 

เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ AI และงานของนักบัญชี โดยมุ่งหวังว่าเป็นจุดเร่ิมต้นให้นักบัญชีดิจิทัลวางแผนการปรับตัวใน

การทํางาน เพิ่มพูนทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการปฏิบัติงานบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไป และทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีจําเป็นใน

ยุคดิจิทัลได้อย่างดี รวมถึงทักษะในการทํางานเชิงรุก เพื่อให้เป็นนักบัญชีท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับตนเองและองค์กรต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถของพนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึงพอใจ

ในงาน แรงจูงใจในการทํางานและผลการดําเนินงาน และ (2) ศึกษาตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อผล

การดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9กลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารออมสิน 

จํานวน 103 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ความถ่ี ค่าร้อยละและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยเทคนิคการถดถอยพหูคูณ โดยวิธี Enter  

 ผลวิจัยพบว่าทุกปัจจัยมีความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการดําเนินงานมีความสําคัญเป็น

อันดับแรกรองลงมา คือ  ความพึงพอใจในงานและความสําคัญของงานมีความสําคัญในระดับเท่ากัน ส่วนแรงจูงใจ

ในการทํางานและความสามารถของพนักงานมีความสําคัญเป็นลําดับสุดท้าย  

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสัมประสิทธ์ิถดถอยพหูคูณ พบว่าความสามารถของพนักงานมีอิทธิพลต่อผล

การดําเนินงานมากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ 1.379 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อ

ผลการดําเนินงานมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .678 แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .413 และความสําคัญของงานมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

เท่ากับ .293 อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

คําสําคัญ:  ความสามารถของพนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการทํางานและผล

การดําเนินงาน 

 
ABSTRACT  

The purpose of research was (1) to study capability of employees, the importance of the 

task, job satisfaction, work motivation and performance, ( 2) To study determinant of employees 

operation toward performance of Savings Bank, Region 9 .  It was quantitative research and the 

sampling group was 103 employees operation of Savings Bank Region 9 . The research tool was 

questionnaire format by applying descriptive statistics for data analysis were composed of the 

percentage, standard deviation and inferential statistic of multiple regression analysis with enter 

selection technic.  

The outcomes of research revealed that the level of importance was at high level on all 

factors with performance of Savings Bank, follow that job satisfaction and the importance of the 

task equally important, work motivation and capability of employees was valued as the least. 

                                                 
1
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 The outcomes of multiple regression analysis that the capability of employees had the 

most effect toward performance with regression coefficient equal to 1.379, and followed by the 

job satisfaction had effect toward performance with regression coefficient equal to .678, work 

motivation had effect toward performance with regression coefficient equal to .413 and the 

importance of the task had effect toward performance with regression coefficient equal to .293 at 

significant level of 0.05 

Keywords:  Capability of Employees, Importance of The Task, Job Satisfaction, Work Motivation, 

and Performance  

 
บทนํา  

การท่ีองค์การองค์การจะมีผลการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักเพื่อให้มีประสิทธิภาพน้ันองค์การจําเป็น

จะต้องมีบุคลากรท่ีมีความทุ่มเท มุ่งม่ันและมีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดบนพื้นฐานปริมาณท่ี

เหมาะสมกับงานผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างหน่ึงในการบริหารงานเพราะบุคลากรเป็นผู้ดําเนินการจัดหา

และประยุกต์ใช้ทรัพยากรในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นเงินทุน คน องค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ เครือข่ายและการจัดการซ่ึงถ้าองค์การ

เร่ิมต้นด้วยการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในงานย่อมส่งผลให้ปัจจัยด้านอื่นๆ

ดีตามมาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น

การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับบุคลากรท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีหนุนเสริมสมรรถนะขององค์การเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักในการทํางาน 

การทํางานในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานและหาส่ิงจูงใจในการทํางานเพื่อให้

บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ดังน้ัน งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมีส่วนสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนบุคลากรผ่าน

การให้โอกาสในการทํางาน การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและการเทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดําเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, หน้า 114) แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงสําคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองค์กร ถ้าหากองค์การใดบุคลากร     มีแรงจูงใจอยู่ในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

บุคลากรมีความอดทนต่อปัญหา ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานน้อยมากและไม่คิดหนีงานเพราะทุกคนมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเสมอภาคเพื่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานจะทําให้บุคลากรในองค์การ มีต้ังใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงโดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูก บีบบังคับให้ทํางานและพร้อมท่ีจะ

ทํางานด้วยความเต็มใจเพื่อทําให้งานท่ีออกมา มีคุณภาพและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ, 

2542, หน้า 13)  

ปัจจุบันธุรกิจธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆได้มีการเปล่ียนแปลงและต่ืนตัว

ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตลอดจนนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆเพื่อต้องการตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการใน

สังคมปัจจุบันท่ีต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน ธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆจึงทําการปรับเปล่ียน

โครงสร้างองค์การ ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์และระบบการบริหารเชิงรุก กระบวนการให้บริการให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอด

รับกับสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันอย่างหลากหลายและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การ

แข่งขันด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายตลอดจนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบดุเดือดและรุนแรงโดยการนําเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยท่ีสุดมาปรับใช้กับกระบวนการดําเนินงานตลอดจนการให้บริการต่างๆเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุดและก้าวสู่การบริการท่ีเป็นเลิศสูงสุด 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินท่ีมีการดําเนินงานในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจโดยมีรัฐบาลเป็นประกัน ดําเนินงานอยู่

ภายใต้กํากับของกระทรวงการคลัง รวมถึงเป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับความเช่ือม่ันศรัทธาจากประชาชนทุกระดับและอยู่คู่สังคมไทยมาก

ว่า 100 ปี โดยมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมทางการออมให้เกิดขึ้นในสังคมมาโดยตลอด อีกท้ังเป็นองค์การหลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดย

ธนาคารได้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อคงความเป็นสถาบันการเงินท่ีมั่นคงสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว อีกท้ังการแข่งขันและการพัฒนาในระบบสถาบันการเงินท่ีมีมากขึ้นและมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของ

หน่วยงานและตามมาตรฐานสากลผ่านการกําหนดทิศทางนโยบายและแผนงาน ท่ีสําคัญโดยธนาคารมุ่งดําเนินการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholders) ของธนาคารท่ีสําคัญได้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ (ธนาคารออมสิน, 2557, หน้า 3) 

ภายใต้กรอบดําเนินงานปีพ.ศ. 2556-2560 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรตลอดจน สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับ
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ลูกค้าอย่างเป็นระบบพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐาน ในการบริการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นในเร่ืองคุณภาพของบุคลากร คุณภาพด้าน

การบริการและคุณภาพของระบบงานท่ีต้องมีเอกภาพและมีมาตรฐานดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ภายใต้กรอบการดําเนินงานยุคปัจจุบันทําให้เกิดแรงกดดันท้ังภายในและนอกองค์การย่อมส่งผลให้ธนาคารออมสินภาค 9 

ได้แก่ ธนาคารออมสินเขตแพร่ น่าน พะเยา เชียงรายและเขตลําปาง ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติงาน

ภายใต้คู่แข่งขันในกลุ่มธนาคารท่ีเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกัน ผนวกกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต่างก็นํากลยุทธ์หลายรูปแบบมา

ประยุกต์ใช้เพื่อแสวงหาส่วนแบ่ง ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ธนาคารให้เพิ่มขึ้น ภายใต้ความกดดันท่ีเพิ่มขึ้นเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นการหา

เป้าหมายด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น พนักงานต้องมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น สลากออมสินพิเศษ ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ สินค้าและบริการธนาคารออมสินสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสิน สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย บัตรเครดิตและอื่นๆ ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้พนักงานแต่ละคนต้องรับเป้าหมายเพื่อนําสู่การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาของธนาคารออมสิน

ภาค 9 แต่เม่ือถึงไตรมาสพนักงานบางคนในบางสาขามีผลงานไม่เป็นเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทําให้มีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ทํางานท่ีลดลง ความพึงพอใจในการทํางานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานกับพนักงานคนอื่นๆ ในแต่ละสาขาฯ จนเป็นเหตุทําให้

คุณภาพของการปฏิบัติงานตํ่าลง บางคร้ังพนักงานบางคนอาจจะมีการขาดงานบ่อย จนก่อให้เกิดผลเสียต่องานและภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อ

ตัวพนักงาน เกิดความเบื่อหน่ายในการทํางาน หรือการปฏิบัติงานเกิดความความซับซ้อนในบางคร้ัง เน่ืองจากขาดการส่ือสารท่ีดี 

ธนาคารออมสินบางสาขามีระบบการทํางานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและเกิดจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชํานาญหรือความสามารถ

ของในการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างตํ่า ส่งผลให้งานท่ีทําเกิดความล่าช้า ท้ายท่ีสุดทําให้แรงจูงใจในการทํางานของตนเอง

ค่อนข้างตํ่า นอกจากระบบการทํางานในองค์การแล้วยังพบว่าปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความสามารถของ

พนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีต่อผลให้การดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 

ดังน้ัน จึงเป็นท่ีมาของการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อจะได้นําผลลัพธ์ของการวิจัยไปทําการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการนําพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการด้านธุรกิจธนาคารช้ันนําตามนโยบายสูงสุด

ขององค์การ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความสามารถของพนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการทํางานและผลการ

ดําเนินงานของธนาคารออมสินของธนาคารออมสินภาค 9 

2. เพื่อศึกษาตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 ผู้วิจัยจําแนก

ขอบเขตของ การวิจัยได้ 4 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านเน้ือหาคือ ศึกษาเน้ือหาด้านความสามารถของพนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึง

พอใจในงานและแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีต่อผลให้การดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 (2) ด้านพื้นท่ีคือ พื้นท่ีในการวิจัย คือ 

ธนาคารออมสินภาค 9 ประกอบด้วยสาขา 5 แห่ง คือ ธนาคารออมสินเขตแพร่ธนาคารออมสินเขตน่าน, ธนาคารออมสินเขตพะเยา, 

ธนาคารออมสินเขตเชียงรายและธนาคารออมสิน เขตลําปาง (3) ด้านประชากรคือ พนักงานธนาคารออมสินภาค 9 ระดับปฏิบัติการ

จํานวน 392 ราย (ธนาคารออมสิน, 2557) และ (4) ด้านระยะเวลาต้ังแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

บริบทธนาคารออมสิน 
เน่ืองด้วยทางธนาคารออมสินได้ทบทวนวิสัยทัศน์และทิศทางการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตาม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement Of Direction : SOD) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีภาครัฐมีต่อธนาคารออมสิน คือ มุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชนโดยมีการบริหารจัดการซ่ึงสนับสนุนโดยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธะกิจสําหรับแผนวิสาหกิจปี 2555-2559 ไว้ดังน้ี 

(รายงานประจําปี ธนาคารออมสิน, 2557, หน้า 30) 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการเงินท่ีมั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศและเป็นผู้นําใน

การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

พันธกิจของธนาคาร จําแนกได้ดังน้ี (1) เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา (2) เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน

ราก (3) เป็นสถาบัน เพื่อการออมและ (4)เป็นสถาบันท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิด“เติบโต ยั่งยืนและตอบแทนคืนสู่

สังคม” ธนาคารออมสินยังคงมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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สร้างโอกาสให้ประชาชนในระดับฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินการดําเนิน

โครงการตามนโยบายรัฐ การส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนและประชาชนรวมท้ังการสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาเรียนรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่กับการยกระดับความเข้มแข็งให้ชุมชนตลอดจนเป็นสถาบัน

การเงินช้ันนําของประเทศท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับสังคม และดูแลอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสําหรับกรอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ในปี พ.ศ. 2555-2559 ได้กําหนดสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินลงทุนร้อยละ 80(+/-5)    ต่อ 20(+/-5) เป็นสินเช่ือรายย่อยร้อยละ90 ของ

สินเช่ือรวมรวมท้ังกําหนดตําแหน่งทางผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสร้างรายได้หลัก กลุ่มสร้างรายได้ตามโอกาส และกลุ่มเชิงสังคม 

พร้อมต้ังเป้าหมายสินทรัพย์และกําไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเน่ือง (รายงานประจําปี ธนาคารออมสิน, 2557, หน้า 31-35) 

นอกจากน้ี ยังมีแนวนโยบายในการเพิ่มบริการการบริการเงินสดสําหรับกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ 

และการจับคู่สินเช่ือ Matching Fund ระหว่างเงินฝากกับการให้สินเช่ือพร้อมกันน้ียังมุ่งขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท ใน ปีพ.ศ. 2557 ซ่ึงจะทําให้ธนาคารมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

เพราะสามารถบริการกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มประชาชนท่ียังไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้นโดย

แนวทางใน ปีพ.ศ.2556-2560 ธนาคารมุ่งเน้นท่ีจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมให้มากขึ้นเม่ือเทียบกับรายได้ดอกเบี้ยจากปัจจุบัน

สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ย: ค่าธรรมเนียม:รายได้อื่นอยู่ท่ีร้อยละ 89:4: 7 เป็นสัดส่วนร้อยละ 82: 8: 10 ธนาคารยังกําหนดแนวนโยบายใน

การดําเนินธุรกิจด้วยการนําเสนอธุรกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านบัตรเครดิตสําหรับกลุ่มลูกค้าเดิมของ

ธนาคาร และกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ียังไม่เข้าถึงการให้บริการของธนาคารพาณิชย์  การให้บริการสินเช่ือประเภทต่างๆ การเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงิน การเป็นตัวแทนขายประกัน การเป็นตัวแทนขายหลักทรัพย์ เช่น ตราสารหน้ี หน่วยลงทุนการรับชําระค่าสาธารณูปโภคผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม Internet Banking   ธุรกรรมด้าน Trade Finance หรือการเงินเพื่อ   การค่า (ค่าเงิน) รวมท้ังการโอนเงิน

ภายในประเทศและต่างประเทศปีหน้าปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นปีที่ธนาคารออมสินครบรอบ100 ปีและเป็นปีที่มีความสําคัญอีกท้ังยังเป็นจุด

เปล่ียนเพื่อการเจริญเติบโตของธนาคารออมสินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบังานวิจยั สรุปตัวแปรอิสระจํานวน 3 ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม คือ ผล

การดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ความสามารถของพนักงาน 
ปัจจุบันองค์การได้พยายามเอาระบบสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการหรือการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร ดังน้ัน เพื่อให้มองเห็นกรอบความคิด

และแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะจึงกล่าวถึงความเป็นมาและความหมายองค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ การกําหนด

สมรรถนะ การวัดสมรรถนะและการประยุกต์ใช้สมรรถนะ ดังจะเห็นได้ว่า สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจัยในการทํางานท่ีเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็น

ปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ ผ่านความรู้ (knowledge) ซ่ึงมีความรู้ท่ีจําเป็นในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ถ้าไม่มีความรู้ พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้น้ีมักจะได้จากการศึกษา อบรม 

สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านน้ันๆ ทักษะเป็นความสามารถเฉพาะท่ีจําเป็น    ในการปฏิบัติหน้าท่ี ถ้าไม่

มีทักษะแล้วก็ยากท่ีทําให้พนักงานทํางานให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ทักษะน้ีมักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือ

กระทําซํ้าๆอย่างต่อเน่ือง จนทําให้เกิดความชํานาญในส่ิงน้ัน รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute) ไม่ว่าจะเป็นความคิด 

ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนบุคคล คุณลักษณะเป็นส่ิงท่ีติดตัวและเปล่ียนแปลงได้ไม่ง่ายนักคุณลักษณะท่ีไม่เหมาะสม

กับหน้าท่ีมักจะก่อให้เกิดปัญหาในการทํางานและทําให้งานไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย (McClelland, 1973, pp. 1-14) 

ดังน้ัน พนักงานในแต่ละตําแหน่ง แต่ละระดับจะต้องมีขีดความสามารถในแต่ละประเภทชนิดเพื่อท่ีจะทําให้มีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ และถ้ายังขาดความรู้หรือทักษะใดๆท่ียังทําให้ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และนโยบาย

ได้ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังฝ่ายฝึกอบรมเพื่อจัดทําแผนในการพัฒนาต่อไป (เท้ือน ทองแก้ว, 2558) กล่าวได้ว่าการนําความสามารถ

ของพนักงานมาใช้จะช่วย ทําให้การงบประมาณในการพัฒนาพนักงานตรงตามเป้าหมายของการพัฒนา และคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะ

แต่ละภาระงานแต่ละวิชาชีพจําเป็นจะต้องมีขีดความสามารถใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดทําขีดความสามารถให้มี

ความชัดเจน เข้าใจตรงกันท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับขีดความสามารถท่ีองค์การกําหนดซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 

2. ความสําคัญของงาน 
การจัดลําดับความสําคัญของงานเป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญ หากมีการวิเคราะห์จะพบว่ามีงานสําคัญอยู่เพียงร้อยละ 20 ท่ีทํา

แล้วให้ผลลัพธ์ถึงร้อยละ 80 ของงานท้ังหมด แต่ในขณะท่ีงานอีกร้อยละ 80 ท่ีเหลือถึงแม้จะทําเสร็จก็จะให้ผลแค่ร้อยละ 20 เท่าน้ัน 

ดังน้ันพนักงาน จึงควรจะแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี (1) งานสําคัญและเร่งด่วน ไม่มีใครสามารถทําได้ เจ้าของต้องทําเองและทํา

ทันที เร่งด่วน รอช้าไม่ได้และต้องสําเร็จด้วย (2) งานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน ฝากใครทําไม่ได้ แต่ต้องทําเอง แต่ไม่ด่วนมาก ต้องจัดสรรเวลา
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มาทําและต้องมีความสําเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรม (3) งานไม่สําคัญ แต่เร่งด่วนสามารถฝากคนอื่นทําได้ แต่ต้องทําทันทีและไม่ควรช้า และ 

(4) งานไม่สําคัญและไม่เร่งด่วน สามารถฝากใครทําก็ได้ ดังน้ัน พนักงานต้องมีการวิเคราะห์ประเภทของงาน ลักษณะของงาน 

รายละเอียดของงาน การจัดลําดับความสําคัญและการประเมินงาน ส่ิงเหล่าน้ีย่อมจะส่งผลให้ผลการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ (เฮ

รอน โรเบร์ิต, 2548) เพราะการทํางานส่งผลทําให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรับผิดชอบ แต่ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ ต้อง

ค้นหาตัวเองว่ามีสมรรถนะด้านใด ชอบงานแบบไหน แล้วจงทํางานในส่ิงท่ีรักและรักในส่ิงท่ีทํา ย่อมจะมีความสุขในการทํางาน 

3. ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction)มีผู้ให้ความหมายและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองน้ีไว้หลายท่านแต่ส่วนใหญ่แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังน้ี แนวคิดของธนชัย ยมจินดาและเสน่ห์ จุ้ยโต 

(2544, หน้า 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ซ่ึงหมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อ

งานซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี (1) ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (2) ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (3) ความพึงพอใจ

เพื่อนร่วมงาน (4) ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน (5) ความพึงพอใจในตัวงาน และ (6) ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า 

แนวคิดของ Yoder (1958, p.6) ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานว่าเป็นความพึงพอใจในงานท่ีทําและมีความเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานน้ันให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานน้ันให้ผลประโยชน์ตอบแทนท้ัง

ทางด้านวัตถุและจิตใจและสามารถสนองความต้องการของพนักงานได้ 

4. แรงจูงใจในการทาํงาน 
แรงจูงใจในการทํางานเป็นเร่ืองท่ีมีผู้สนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง ท้ังน้ีเพราะแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลในองค์กร                       

มีผลกระทบต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของงานและองค์การได้ (Davis and Newstrom, 1985, p. 109) องค์กรใดก็ตามหาก

บุคคลในองค์กรท่ีไม่พึงพอใจในการทํางานก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทําให้ผลการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจาก

งาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรท่ีมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจใน

การทํางานสูงย่อมจะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันแรงจูงใจในการทํางานยังเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีดี

และผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย (ภรณี กีร์ติบุตร, 2529, หน้า 189) 

Hoppock (1935) ให้นิยามแรงจูงใจในการทํางานว่า หมายถึง ส่ิงท่ีผสมผสานของความรู้สึกทางด้านจิตใจ สภาพร่างกาย

และสภาพแวดล้อมจนเป็นมูลเหตุให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะแรงจูงใจในการทํางานว่าเป็นทัศนคติที่พึงพอใจ

ของบุคคลต่องาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer (1966, p. 255) ท่ีกล่าวว่าแรงจูงใจในการทํางานเป็นผลของทัศนคติต่าง ๆ ของ

บุคคลท่ีมีต่อองค์ประกอบของงานรวมถึงงานศึกษาของ Good (1973, p. 320) ได้สรุปว่าแรงจูงใจในการทํางานเป็นคุณภาพ สภาพหรือ

ระดับแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่องานรวมท้ังแนวความคิดของ Wolman (1973, p. 333) นําเสนอ

ว่าแรงจูงใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจในการทํางาน 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักเป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีตกลงกันไว้องค์การสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของ

การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การเน่ืองจากตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักมีความ

เช่ือมโยงกับปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักท่ีดี ควรมีความเหมาะสม สามารถท่ีจะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร

และผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเช่ือถือ ผลงานท่ีวัดจากตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจท่ีองค์กร

จะต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงแนวคิดของบดี ตรีสุคนธ์ (2554, หน้า 2) ได้ให้

คําแนวคิดด้านคุณลักษณะของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักท่ีดี คือ ต้องประกอบด้วย "SMART" ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ความเฉพาะเจาะจง (Specific) ตัวช้ีวัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยังส่ิงท่ีวัด ควรกําหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน

ไม่กํากวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อส่ือสารความเข้าใจให้ตรงกันท่ัวท้ังองค์กร 

2. มาตรวัด (Measurable) เป็นตัวช้ีวัดท่ีสามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง ข้อมูลท่ีได้จากการวัดสามารถ นําไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากตัวช้ีวัดอื่นและใช้วิเคราะห์ความหมายทางสถิติได้ 

3. ตัวบรรลุผลสําเร็จ (Achievable) สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักท่ีองค์กรไม่

สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง 

4. ความสมจริง (Realistic) มีความสมจริง ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ต้องมีความเหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ท่ี

เหมาะสม ไม่ควรใช้การวัดท่ีสูงเกินไป 

5. เวลา (Timely) สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาท่ีกําหนดและควรปรับปรุงตัวช้ีวัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตาม

บริบทของสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

สรุปว่า ผลการดําเนินกิจการภายในองค์การย่อมจะมีความเส่ียงเกิดขึ้นได้เสมอ ซ่ึงความเส่ียงอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ดังน้ัน ผู้บริหารควรกําหนดกรอบความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานให้มีความเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายจัดการต้องมีความระมัดระวังใน
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การปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังทําการทบทวนและกลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ

ขององค์การ ตลอดจนติดตามการดําเนินงานขององค์การ โดยคํานึงถึงความสามารถของพนักงาน ความสําคัญของงาน ความพึงพอใจ

ในงานและแรงจูงใจในการทํางานเพราะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานขององค์การ (Wolman, 1973, p. 333; Hoppock. 1935;   

เฮรอน โรเบร์ิต, 2548; McClelland, 1973, pp. 1-14)   

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 H1: ความสามารถของพนักงานมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน  
 H2: ความสําคัญของงานมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน 
 H3: ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน 
 H4: แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธพิลต่อผลการดําเนินงาน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรของการวิจัย ได้แก่ พนักงาระดับปฏิบัติการของธนาคารออมสินเขตแพร่, เขตน่าน, เขตพะเยา, เขตเชียงราย 

และเขตลําปางจํานวน 392 ราย (ข้อมูลธนาคารออมสินภาค 9, 2557) 

 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงเป็นการคํานวณ

ขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยมีจํานวนประชากรท่ีแน่นอน โดยให้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับร้อยละ 95 หรือยอมให้มีค่าความคาด

เคล่ือนเท่ากับ 0.05 ดังน้ัน การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 103 ราย เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้โควตา (quota sampling) ใน

สัดส่วนตามของพนักงานธนาคารออมสินภาค 9 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนพนักงานปฏิบัติการระดับ 1-7 ของธนาคารออมสินภาค 9 

 

ธนาคารออมสินเขตจังหวดั (ภาค 9) 

ระดับปฏบิัติการ แพร่ พะเยา เชียงราย ลําปาง น่าน 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ระดับท่ี 1 12 18 12 11 13 66 17 

ระดับท่ี 2 9 13 8 9 9 48 13 

ระดับท่ี 3 17 15 13 9 10 64 17 

ระดับท่ี 4 12 11 13 15 15 66 17 

ระดับท่ี 5 13 14 15 12 10 64 17 

ระดับท่ี 6 8 9 10 10 9 46 12 

ระดับท่ี 7 7 5 11 6 9 38 10 

รวม 78 85 82 72 75 392 103 

ที่มา: (ข้อมูลธนาคารออมสินภาค 9, 2557) 

H1 

H4 

H3 

H2 

ผลการดําเนินงาน 
 

ความสามารถของพนักงาน 

 
ความสําคัญของงาน 

 

ความพึงพอใจในงาน 

 
แรงจูงใจในการทาํงาน 
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 เครื่องมือวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เป็นการวิจัยท่ีพัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย ท่ีเป็นตัวแปรอิสระ คือ (1) ความสามารถของพนักงาน(2) ความสําคัญของงาน (3) ความพึงพอใจในงาน (4) 

แรงจูงใจในการทํางาน และตัวแปรตาม คือ (5) ผลการดําเนินงานของพนักงาน โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงาน และ (3) ผลการดําเนินงาน โดยมีการตรวจสอบเคร่ืองมือ

วิจัยด้านเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.68 นอกจากน้ียังหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.865 โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า Alpha Coefficient (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach‘s คือ ค่า 0.7 สําหรับ

งานวิจัยเชิงสํารวจ (Nunnally, 1978, pp. 245-246) สรุปหมวดของตัวแปรจํานวน 5 ด้าน คือ (1) ด้านความสามารถของพนักงาน ค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ .860 (2) ด้านความสําคัญ  ของงาน ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .865 (3) ด้านค่าความพึงพอใจในงาน ค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ .864 (4) ด้านแรงจูงใจในการทํางาน ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .866 และ (5) ด้านผลการดําเนินงานค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .870 

โดยข้อคําถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ (5-point Likert scale) คือ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด (Likert, 

1967, p. 275) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี 

Enter Selection เพื่อทดสอบตัวแปรอิสระท่ีเกี่ยวข้องว่ามีต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 เพื่อนําเสนอข้อมูลและสรุป

การวิจัย 
      

ผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 103 ราย โดยส่วนมากเป็นเพศหญิงจํานวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.20 เพศชายจํานวน 41 

ราย คิดเป็นร้อยละ 39.80 กลุ่มอายุตํ่ากว่า 25 ปี จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.54 รองลงมา คือกลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี 

จํานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.63 และกลุ่มอายุ 35-44 ปี จํานวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 05.83สถานะภาพโสดจํานวน 63 ราย คิด

เป็นร้อยละ6.17 และมีสมรสจํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.80 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 

ระดับปริญญาโท จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80ปฏิบัติการระดับ 5 จํานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมา คือ 

ปฏิบัติการระดับ 7 จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 ปฏิบัติการระดับ 4 จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ17.49ปฏิบัติการระดับ 6 

จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 ปฏิบัติการระดับ 3 จํานวน 11 รายคิดเป็นร้อยละ 10.67 ปฏิบัติการระดับ 2 จํานวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ07.77 และปฏิบัติการระดับ1 จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ1.00  

สาขาจังหวัดเชียงรายมีผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด จํานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.20 รองลงมา คือ สาขาจังหวัดลําปาง 

จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.30 สาขาจังหวัดแพร่ จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.40 สาขาพะเยา จํานวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.50 และ สาขาจังหวัดน่าน 11 คน คิดเป็นร้อยละ10.70 ส่วนมากปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี จํานวน 55คน คิดเป็น

ร้อยละ53.40 รองลงมา คือ น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และ ระยะเวลา 11- 15ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย

ละ17.50 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรอิสระจํานวน 4 ด้าน และตัวแปรตาม คือ ผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน  

ผลวิจัยสรุปได้ว่า ด้านความสามารถของพนักงานมีค่าเฉล่ียรวม 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ระดับมาก ความสําคัญ

ของงานมีค่าเฉล่ียรวม 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ระดับมาก ความพึงพอใจในงานมีค่าเฉล่ียรวม 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.65 ระดับมากแรงจูงใจในการทํางานมีค่าเฉล่ียรวม 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ระดับมากผลการดําเนินงานมีค่าเฉล่ียรวม 

3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ระดับมาก โดยทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยสถิติอนุมานเทคนิคการถดถอยพหุคูณ 
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ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหูคูณ 

 

ตัวแปรอิสระ 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ค่าความคาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
t P-value VIF 

ค่าคงท่ี 1.688  10.767 .000  

ความสามารถของพนักงาน 1.379 1.685 7.766 .000 9.280 

ความสําคัญของงาน 

ความพึงพอใจในงาน 

แรงจูงใจในการทํางาน 

.293 

.678 

.413 

.461 

.906 

.592 

4.042 

9.174 

2.683 

.000 

.000 

.009 

5.339 

3.992 

9.940 

R²=.761  F =77.934  Adj R²=.751  P-value =.000 

หมายเหตุ: มีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยมีผลต่อผลการดําเนินงาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสามารถ

ของพนักงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1.379 ค่าความคลาด

เคล่ือนเท่ากับ 1.685 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .678  ค่า

ความคลาดเคล่ือนเท่ากับ .906 ด้านแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .413 ค่า

ความคลาดเคล่ือนเท่ากับ .592 และลําดับสุดท้ายความสําคัญ   ของงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 

.293 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ .461 

สําหรับผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity test) โดยใช้ค่า  VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของ

แต่ละตัวแปรอิสระ มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับท่ียอมรับได้ (Lee Lee and Lee, 2000. 

p. 704) 

 

อภิปรายผล  
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงาน โดยรวมมีความสําคัญมากอันดับแรก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่างานท่ีได้รับมอบหมาย

ตรงกับความรู้ความสามารถและหากมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีได้รับ รองลงมา คือ งานมีความท้าทายและสร้างประสบการณ์

ใหม่ๆอย่างเสมอและงานท่ีได้รับมอบหมายสร้างความก้าวหน้าและมีโอกาสในการเล่ือนตําแหน่งท่ีสูงขึ้น พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

สําเร็จตรงตามแผนงานท่ีได้วางไว้ เหตุ    ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะความพึงพอใจในงานเป็นระดับความรู้สึกของพนักงานธนาคารออมสินใน

ทางบวกหรือทางลบท่ีมีต่องาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทน ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงานและความ

พึงพอใจในบรรยากาศหรือสภาพการทํางาน ซ่ึงสอดรับกับแนวความคิดของเทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 98); 

ปรียาพร วงศ์อนุตร์โรจน (2541, หน้า 125); Yoder (1958, p. 6) ท่ีสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกในทางท่ีดี

ของพนักงานท่ีมีต่อปัจจัยต่างๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานท่ีทําอยู่ความรู้สึกชอบหรือพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีได้รับการ

ตอบสนอง ตามระดับความต้องการเป็นความรู้สึกเป็นสุขของพนักงานในการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ภายใต้สภาพบรรยากาศการ

ทํางานท่ีถูกใจ โดยมีส่ิงตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดล้อมเป็นตัวจูงใจหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินค่าจะแสดง

ออกมาในระดับท่ีแตกต่างกัน  
  รองลงมา คือ ผลการดําเนินงาน โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า หน่วยงานนําผลการดําเนินงาน

มาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดของสาขาฯ ถูกกําหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์การสามารถ

ปฏิบัติงานเสร็จตามเกณฑ์   ท่ีกําหนดไว้ ตัวช้ีวัดของงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารและปฏิบัติงานถูกต้อง/

ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ สาเหตุ   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับธนาคาร สามารถท่ีจะโน้มน้าวให้พนักงานทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน

สาธารณชนเช่ือถือได้ อีกท้ังผลงานท่ีวัดจากตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานแสดงถึงภารกิจท่ีองค์กรจะต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของเป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้ สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของบดี ตรีสุคนธ์ (2551, หน้า 2) ท่ีสรุปได้ว่า คุณลักษณะของตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานท่ีดีต้องมีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยังส่ิงท่ีวัด และสามารถนําไปวัดผลการดําเนินงานได้จริง 

ตลอดจนมีความเหมาะสมกับองค์กร อีกท้ังควรปรับปรุงตัวช้ีวัดให้ทันสมัยอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

  ความสําคัญของงาน โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการกําหนดตารางระยะเวลาการ

ดําเนินงานอย่างชัดเจน รองลงมา คือ มีการลําดับความสําคัญก่อนหลังของงานอย่างเป็นขั้นตอน และการวางแผนงานท่ีมีความยืดหยุ่น 

พนักงานมีเตรียมพร้อมแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้ เน่ืองจากเป็นงานบริการ เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
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ได้รับมอบหมายเม่ือได้รับมอบให้ทํางานใดๆควรจะทํางานน้ันให้เสร็จลุล่วงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ โดยให้มีข้อบกพร่องน้อยสุด ควรมีการ

ไตร่ตรองพิจารณาก่อนให้ถูกต้องก่อนท่ีจะส่งมอบงานให้กับผู้อื่นหรือส่งงานให้หัวหน้าหรือลูกค้า ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ

เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ (2556); แนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ท่ีสรุปได้ว่า การทํางานเพื่อให้งานสําเร็จและต้องสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การผ่านการทํางานเป็นทีมของฝ่ายสินเช่ือการติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะ

ผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรมใหม่ เช่น การนําเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์มาปรับใช้ในกระบวนการทํางานและการ

บริการตลอดจนควรมีการพัฒนางาน และปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

  แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการ

ทํางานและมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์การมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันหาก

ประสบปัญหาในงานก็พร้อมท่ีจะแก้ไขน้ันๆ มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมายผู้บริหาร มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพราะ

ผลต่อความสําเร็จขององค์การ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลในองค์กรมีผลกระทบต่อความสําเร็จและความ

ล้มเหลวของงานและองค์การ สอดคล้องกับงานศึกษาของ Davis and Newstrom (1985, p. 109) ท่ีสรุปได้ว่า องค์การใดก็ตามหาก

พนักงานท่านใดก็ตามท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ย่อมจะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันแรงจูงใจในการทํางานยังเป็น

เคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีดีและผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความสามารถของพนักงาน โดยรวมมีความสําคัญระดับมากเช่นกัน แต่อยู่ในลําดับสุดท้าย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

พนักงานท่ีมีความยืดหยุ่นในการทํางานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ พนักงานมีความ

รับผิดชอบ มีความเช่ือใจและมีการเรียนรู้งานและสนับสนุนให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด มีทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับคนในองค์การเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคุณลักษณะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

คุณลักษณะทางกายภาพและปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงจําเป็นต่อการทํางาน รวมถึงระดับของความสามารถในการปรับตัวเพื่อการ

ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าท่ี      ในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของอานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ (2547, 

หน้า 61); และอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) สรุปได้ว่า ความสามารถหลักของพนักงานทุกคนในองค์การไม่เพียงแต่มีความรู้เท่าน้ัน 

พนักงานจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะนําประสบการณ์ ความรู้เหล่าน้ันไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วางแผนในการ

ทํางานพร้อมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังในด้านการบริหารท่ีเป็นทีม โดยการมองเห็นจุดประสงค์ที่จะบรรลุ

เป้าหมายเดียวกัน ท้ังน้ีด้านการติดต่อส่ือสารและมนุษย์สัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นส่ิงท่ีสําคัญ  

ผลการวิเคราะห์สถิติอนุมานด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ สรุปได้ดังน้ี   

 สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถของพนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การเป็นอันดับแรก เพราะความสามารถ

ของพนักงานท่ีนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถในสายงานท่ีปฏิบัติแล้ว พนักงานควรมีรอบรู้และเรียนรู้ในงาน พร้อมท่ีแก้ปัญหาต่าง

ท้ังปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวได้อย่างแม่นยํา ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าองค์การควรจะใส่ใจและเข้าใจในคุณลักษณะ

บุคคล มีระบบการประเมินความสามารถของพนักงานท่ีเหมาะสม โดยมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและความเช่ียวชาญ

ของพนักงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ   ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ย่อมนํามาซ่ึงความสําเร็จ เน่ืองจากพนักงานสามารถตระหนักและ

เข้าถึงเป้าหมายขององค์การและมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงอย่างเสร็จสมบรูณ์ ท้ายท่ีสุดผลการดําเนินงาน

ย่อมมีประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับแนวคิดของประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556) ท่ีสรุปว่าลักษณะของงานท่ีทํา หากมีความสอดคล้องกับ

ความสามรถของพนักงานย่อมทําให้เกิดความสุขในการทํางานและทําให้ผลการดําเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   

 สมมติฐานท่ี 2 ความสําคัญของงานท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานเป็นอันดับสุดท้าย เพราะหากพนักงานได้รับ

มอบหมายในตําแหน่งงานท่ีไม่มีความถนัด ไม่มีความชํานาญก็อาจจะนํามาซ่ึงปัญหาได้ เช่น ธนาคารออมสินมีนโยบายในการ

ผลัดเปล่ียนตําแหน่งงานระหว่างพนักงานบัญชี (Bank teller) กับ พนักงานสินเช่ือ (Bank financial) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ความล่าช้า

เพราะลักษณะการทํางานมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะ เช่น พนักงานบัญชี (Bank teller) ควรจะมีความว่องไง มีปฏิภาณ ไหวพริบและ

แม่นยําท่ีสําคัญคือ อัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มตลอดเวลา แต่เม่ือนําพนักงานสินช่ือมาปฏิบัติงานด้านน้ีอาจะทําให้เกิดความล้าช้าใน

กระบวนการให้บริการ เช่น การรับธนบัตรและ การตรวจสอบธนบัตรจึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่พึงพอใจในลักษณะงานท่ีทํา เน่ืองจากไม่

ตรงกับความถนัดหรือความเช่ียวชาญส่วนบุคคล จึงเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย หรือในลักษณะเดียวกัน การนําพนักงานพนักงาน

บัญชี (Bank teller) ไปปฏิบัติงานทางด้านสินเช่ือ (Bank financial) ปัญหาท่ีพบคือพนักงานไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าได้ทันท่วงทีหรือไม่มีทักษะในการส่ือสารท่ีเพียงพอ ดังนั้นงานที่มอบหมายให้พนักงานต้องมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะและ

ตําแหน่งที่ดํารงอยู่ บนพื้นฐานของการจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลัง มุ่งเน้นการวางแผนการทํางานเพื่อให้ผลการดําเนินงานของ

องค์การสัมฤทธิ์ผล ดังแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ที่สรุปว่าการกําหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานนั้น เป็น

เรื่องที่หลายองค์กรในปัจจุบันต่างให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากองค์กรมีการวางระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพไว้ 

(Career Path) ก็จะทําให้พนักงานรู้สึกถึงความก้าวหน้าของตนเองขณะที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร และมีแรงจูงใจที่อยากจะทํางานกับ

องค์กรไปนานๆ เพื่อหนุนเสริมให้ผลการดําเนินงานขององค์การมีความก้าวหน้าและมีการเติบโตยิ่งขึ้น ท้ายท่ีสุดทําให้องค์กรมี

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
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 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในงานท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานเป็นอันดับสอง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะความพึงพอใจ

เป็นเจตคติในทางบวกของพนักงานที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่พนักงานทํา ซ่ึงเป็นผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ

มุ่งมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ซ่ึงจะส่งผล

ต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็น

อย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและนําความสําเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ ดังแนวคิดของธนชัย ยมจินดาและเสน่ห์ 

จุ้ยโต (2544, หน้า 27); Yoder (1958, p.6)  ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในงานว่าเป็นระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบ

ต่องาน ซ่ึงประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (2) ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (3) ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน 

(4) ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน (5) ความพึงพอใจในตัวงาน และ (6) ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า อันจะส่งผลให้

พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทําและมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานน้ันให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หากบุคคลจะมี

ความรู้สึกในเชิงบวก หรือพึงพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานน้ันให้ผลประโยชน์ตอบแทนท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจและสามารถสนองความ

ต้องการของพนักงานได้ย่อมนํามาซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานเป็นอันดับสาม เพราะวัตถุประสงค์ของการจูงใจให้

คนทํางานคือ ความต้องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการทํางานของพนักงานให้ดีขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ยอมรับทั่วไปว่า

สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การทํางานของพนักงานได้ก็คือ การจูงใจ ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนจึงพยายามใช้เทคนิคการจูงในเพื่อ

กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรของตนทํางานอย่างเต็มความสามารถ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer (1966, p. 255) ท่ี

กล่าวว่าแรงจูงใจในการทํางานเป็นผลของทัศนคติของบุคคล  ท่ีมีต่อองค์ประกอบของงาน รวมถึงงานศึกษาของ Good (1973, p. 320) 

ได้สรุปว่าแรงจูงใจในการทํางานเป็นคุณภาพ สภาพหรือระดับแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจ ความต้องการและทัศนคติของบุคคลท่ี

มีต่องาน ตลอดจนแนวความคิดของ Wolman (1973, p. 333) นําเสนอว่าแรงจูงใจเป็นความรู้สึกท่ีมีความสุขของเอกบุคคล เม่ือได้รับ

ผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจในการทํางานย่อมนํามาซ่ึงความสุข ท้ายท่ีสุดมีการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพื่อ

ให้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 
สรุป  

ผลการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ภาค 9 สามารถบรรลุผลสําเร็จได้บนพื้นฐานของความสามารถของพนักงานเป็น

อันดับแรก รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน เพราะความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางท่ีดีของพนักงานท่ีมีต่อ

ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานท่ีทําอยู่ ความรู้สึกชอบหรือพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีได้รับการตอบสนอง ตามระดับความ

ต้องการ กล่าวคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ภายใต้สภาพบรรยากาศการทํางานท่ีถูกใจ โดยมีส่ิงตอบแทน

ทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดล้อมเป็นตัวจูงใจ หลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินค่าตามตัวช้ีวัดของธนาคารแต่ละสาขาฯ โดยจะ

แสดงออกมาในระดับท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีต่อผลการดําเนินงานเป็นอันดับสาม เพราะผลการดําเนินงานย่อม

ได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้

ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติได้รับน้ันคือ ความพึงพอใจในงาน

ของผู้ปฏิบัติงานและจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงและการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของ

ผลตอบแทน หากผลตอบแทนจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีรับรู้แล้ว ความพึงพอใจของพนักงานย่อมจะเกิดขึ้น และความสําคัญของงานท่ี

มีต่อผลการดําเนินงานเป็นอันดับสุดท้าย เพราะธนาคารออมสินมีนโยบายในการผลัดเปล่ียนตําแหน่งงานระหว่างพนักงานทําให้ต้องมี

การเรียนรู้งานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงงานบางอย่างอาจจะใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์งาน แต่อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานจะประสบ

ความสําเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีหลากหลาย อาทิ ความสามารถของพนักงาน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและ

ความสําคัญของงานท่ีมีความสําคัญลดหล่ันกันไปในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 

  

ข้อเสนอแนะ  

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สํานักงานใหญ่ของธนาคารออมสิน ควรมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะ

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการแข่งขันซ่ึงมีท้ังธนาคารพาณิชย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการ

ลงทุนของภาคเอกชนให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในต่างประเทศ เพื่อจะได้เป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานยุคใหม่ท่ีต้องการพัฒนา

ตนเองให้มีสมรรถนะเชิงรุกต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการต่อยอดการวิจัยคร้ังต่อไปในประเด็นของความสําคัญของงาน เพราะมีค่าอิทธิพลตํ่าสุด เม่ือเทียบกับตัวแปรอื่นๆ 

อีกท้ังงานเป็นกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนให้องค์การบรรลุผลสําเร็จ รวมถึงมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานด้วยเช่นกัน  
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งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ท่ี

ปรึกษางานวิจัยท่ีกรุณาให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความ

ต้ังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ท่ีนี้ ขอบพระคุณพนักงานธนาคารออมสินภาค 9 ท่ีเป็นหน่วย

วิเคราะห์ในคร้ังน้ีท่ีทําให้งานวิจัยประสบความสําเร็จ ท้ายท่ีสุดขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คําช้ีแนะบทความวิจัยน้ีมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    
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ส่วนท่ี 1 
บทความท่ีนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 
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การจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี 
 

ดนัย ศิริบุร,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1 

เอกภาพ สาลี, มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี2 

อนุชา พันธ์พิมพ์, มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี3 

ฤทธินันท์ มาระตัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี4 

Email: Danai0856479567@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 

สนามไก่ชนในจังหวัดอุดรธานีมีเงินสะพัดปีละไม่ต่ํากว่า 200 ล้านบาท ด้วยชัยภูมิท่ีตั้งท่ีเป็นศูนย์กลางของ

ภาคอีสานตอนบน โครงการวิจัยการจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาการจัดการสนามชนไก่ จังหวัด

อุดรธานี ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคลและจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับนายกสมาคมไก่พ้ืนเมืองจังหวัด

อุดรธานี และผู้ประกอบการสนามไก่ชนในจังหวัดอุดรธานี 30 ราย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 

1 มิถุนายน – 30 กันยายน  2560 จากการศึกษาพบว่า จังหวัดอุดรธานี มีสนามชนไก่ท้ังหมด 34 แห่ง มีผู้เข้าชมใน

สนามมากกว่า 10,000 คนต่อเดือน มีเงินสะพัดมากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน แต่ละสนามจะมีสังเวียนชนไก่ใน

สนามตั้งแต่ 4 – 13 สังเวียน เงินลงทุนสร้างเริ่มตั้งแต่ 1 แสนบาท – 25 ล้านบาท มีรายได้จากค่าทําเนียมการเดิม

พันชนไก่ครั้งละ 10 % ของเงินเดิมพันและรายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีขายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงยารักษาโรค

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับไก่ชน มีรายได้จากการขายตั๋วเข้าชม ตั๋วละ 50-200 บาท การบริหารจัดการและกฏระเบียบสนาม

ชนไก่ภายในสนามเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรตามยังมีจุดท่ีรอการพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น ท่ี

จอดรถ หรือรั้วรอบขอบชิด เพ่ิมกล้องวงจรปิดท้ังในและนอกสนามจะช่วยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่

ผู้เข้าสนามชนไก่ยิ่งข้ึน และหากมีการตรวจโรคไก่และคนก่อนเข้าสนามชนไก่ จะช่วยสร้างความเช่ือมั่น ช่วยยกระดับ

สนามไก่ชนให้ดียิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: การจัดการ, สนามชนไก่  

 

ABSTRACT 
The business of the cockfighting arena in Udon Thani took in more than two million baht 

annually as its outstanding location at the center of the Upper Northeast of Thailand. Project 

Cockfighting arena management in Udon Thani for The study of the cockfighting arena management 

in Udon Thani was conducted by interviewing the president of Thai Indigenous Cock Association in 

Udon Thani and cockfighting arena owners 30 person in Udon Thani with the individual depth 

interview and participant observation. Wualitative Research. In addition, the data were collected 

during June 1st – September 30th, 2017. The study was found that there were totally 34 

cockfighting arenas, more than ten thousands of audience a month and more than twenty millions 

baht a month in Udon Thani. In each cockfighting arena with construction investment from 100,000 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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baht to 25 million baht, there were 4 – 13 cockfighting pens and its income was accepted from 

10% of each betting charge, rentals of food and drink shops, including medicine and equipment 

for fighting cocks, and entrance fees of 50 – 200 baht. The management and regulations of 

cockfighting arenas were strictly met with the country’s legislations; however, there were also such 

many points to be developed as car parks or enclosure fences, and more CCTV cameras should 

be installed inside and outside to offer cockfighting audience more comfort and safety. As well, 

the medical checkup was required for both fighting cocks and audience to increase the audience’s 

confidence and the image of cockfighting arenas.                            
Keywords: Management, Cockfighting Arena 

 

บทนํา 

ไก่ชนอยู่คู่กับชาวเอเชียอาคเนย์มาช้านานหลายร้อยปี นิยมชนไก่ท้ังใน ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, เมียนม่าร์, อินโดนิเชีย, 

มาเลเชีย โดยด้ังเดิมมีการพัฒนามาจากไก่ป่า ท่ีมนุษย์นํามาเล้ียงเพื่อเป็นอาหาร ด้วยท่ีไก่ป่ามีนิสัยหวงถิ่นฐาน ถ้ามีไก่ตัวอื่นข้ามถิ่นเข้า

มาใกล้อาณาบริเวณท่ีตนอยู่ ก็จะออกไปปกป้องเขตท่ีอยู่อาศัย หรือมีการแย่งตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ ไก่ตัวผู้ก็จะเข้าต่อสู้ทันที จึงมีการ

พัฒนาเป็นเกมส์กีฬาและพัฒนาสายพันธุ์เร่ือยมาจึงปัจจุบัน เพื่อให้มีสรีระท่ีดี มีเชิงการต่อสู้ท่ีเก่ง ไก่ชนมีการเล้ียงเชิงพาณิชย์เป็นสัตว์

เล้ียงเชิงกีฬาในสังคมทุกระดับชนช้ัน ต้ังแต่ยาจกถึงระดับขั้นมหาเศรษฐี ก่อให้เกิดอาชีพ และการจ้างงานประเภทต่างๆตามมา โดยมี

สนามชนไก่ เป็นเหมือนเวทีกลางท่ีให้ไก่จากท่ีต่างๆได้มีโอกาสมาประลองฝีมือแข่งขันกันปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นกีฬาท่ีถูกกฎหมาย มี

การควบคุมดูแลให้ได้มาตรฐาน และช่วยสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรและคนในท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานีมี20 อําเภอ เป็นจังหวัด

ท่ีมีสนามชนไก่ท่ีถูกกฎหมายมากท่ีสุดในประเทศไทย จํานวน 34แห่งโดยมีผู้เข้าชมในสนามมากกว่า 10,000 คนต่อเดือน มีเงินสะพัด

มากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน ด้วยท่ีชัยภูมิท่ีต้ังเป็นHUBแห่งอินโดจีนทิศเหนือติดจังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดจังหวัดสกลนคร

ทิศใต้ติดจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันตกติดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู เส้นทางคมนาคมสะดวก มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกครบครัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดท่ีสามารถพัฒนาได้อีกหลายด้าน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจากมีการศึกษาการจัดการท้ังระบบ

สนามชนไก่ จะสามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนการจัดการ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาสนามชนไก่อื่นๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ศึกษาการจัดการสนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานีใช้วิธีการศึกษาแบบสํารวจ (Survey research) (นงนภัส, 2554)โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สัมภาษณ์ นายกสมาคมไก่พื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสนามชนไก่ 

จังหวัดอุดรธานีซ่ึงใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview -SSI) (สุจินต์และสุเกสินี,2530) โดยใช้ประเด็น

คําถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสนามไก่ชน และใช้แบบสอบถามในการศึกษาSWOT ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูล

ถูกนํามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ศุภวัฒนากร และพีรสิทธิ์, 2550) ทําการศึกษาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน –

กันยายน2560  

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและการสัมภาษณ์พบว่า ประธานไก่พื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี คุณโอภาส สินศุภฤกษ์ ประวัติความเป็นมาคุณ

โอภาส สินศุภฤกษ์ คนจังหวัดตรังสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขานิติศาสตร์เร่ิมต้นการทํางานในด้านกฎหมายใน

จังหวัดอุดรธานี ด้วยท่ีท่านมีนิสัยละเอียดรอบคอบ พูดจาสุขุมเป็นท่ีน่าเช่ือถือ คุณโอภาส สินศุภฤกษ์ จึงถูกเชิญมาบริหารสนามไก่ชน 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538เร่ิมบริหารเป็นเวลาจัดการสนามไก่ชนในจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบัน ได้ถูกแต่งต้ังให้เป็นนายกสมาคมไก่ชนใน

จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2547จนถึงปัจจุบันมีสนามไก่ชนจํานวน 34 แห่ง โดยมีผู้เข้าชมในสนามมากกว่า 10,000 คนต่อเดือน มีเงิน

สะพัดมากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือนแต่และสนามจะมีสังเวียนชนไก่ในสนามต้ังแต่ 4 – 13 สังเวียน โดยสังเวียนจะมีลักษณะเป็นวงกลม 

สังเวียนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และสังเวียนขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร เงินลงทุนสร้างเร่ิมต้ังแต่ 1แสนบาท – 25 

ล้านบาท ซ่ึงสนามท่ีเล็กท่ีสุดคือสนามชนไก่บ้านถ่อน ตําบลหนองสําโรง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีใช้เงินลงทุน 1 แสนบาท 

ในสนามมี 4 สังเวียน และสนามท่ีใหญ่ที่สุด ได้แก่ สนามชนไก่หนองบัวบาน ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใช้

เงินลงทุน 25 ล้านบาท ในสนามมี 13 สังเวียน 
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ภาพที่ 1 บรรยากาศภายในสนามชนไกจ่ําปาแดง ตําบลเชียงพิณ อาํเภอเมืองอดุรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 

ภาพที่ 2 บรรยากาศภายนอก  สนามชนไก่หนองบัวบาน ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 

การขอใบอนุญาตต้ังสนามชนไก่ในสมัยก่อนยากมาก(พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2505) ในปี พ.ศ.2525ในจังหวัดอุดรธานีได้ขออนุญาตเปิดสนามชนไก่ที่ถูกกฎหมายท้ังหมด 10แห่ง หลังจากน้ันปี พ.ศ. 

2547ได้มีคําส่ังของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีการปรับปรุงกฎระเบียบการชนไก่(กฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 พ.ศ. 2503 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 44 พ.ศ. 2548)ให้ขอใบอนุญาตได้ ตําบลละ1แห่ง แต่

ให้ชนไก่ได้เดือนเพียงละ 2 คร้ังต่อสนาม อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากวันเสาร์อาทิตย์ใดตรงกับวันพระหรือวัน

นักขัตฤกษ์จะทําการเล่ือนออกไปวันอื่นหรือสัปดาห์ต่อไปตามกฎหมายระบุให้สามารถเปิดสนามชนไก่ได้ในเวลา 07:00-19:00น. และ

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลาการขอใบอนุญาตกระบวนการขั้นตอน

ดังน้ีดังน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตเปิดสนามชนไก่ 

 

หมวด  1 บททั่วไป 

 

 

              }ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน1 วัน 

 

 

 

                     }รอพิจารณา 45 วัน 

 

 

 

 

 

                          } รอคณะกรรมการมีมติอนุมัติ 45 วัน 

 

 

 

โดยผู้ขออนุญาตใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่  และผู้ขออนุญาตจัดให้มี การเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปน้ี  

 (1) มีสัญชาติไทย  

 (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า35 ปีบริบูรณ์ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

 (4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2ปี  หรือเป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

 

หมวด  2 สถานที่เล่นการพนัน ส่วนที ่ 1 การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขึน้ใหม่ 
ข้อ 7 ก่อนจะก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่   ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานท่ีเล่นการพนัน

ชนไก่ยื่นคําร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติพิจารณา  

(1) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต  

(3) กรณีมอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมท้ังสําเนาทะเบียนบ้าน  

และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

(4) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการ  

(5) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินอันเป็นท่ีต้ังสถานท่ีดังกล่าว  ซ่ึงผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือสัญญา

เช่า    

(6) แผนผังของท่ีต้ังสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตใช้เป็นสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่ ท่ีแสดงว่า สถานท่ีดังกล่าวต้องไม่อยู่

ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักฟื้น ในระยะท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้นได้ 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่มีอายุไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันออกหนังสืออนุญาต หากจะขอต่ออายุการใช้

สถานท่ีเล่นการพนัน ให้ยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกําหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยต้องมี

หนังสือรับรองจากหน่วยงานของ  กรมปศุสัตว์ว่าสถานท่ีและการจัดสถานท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด ท้ังน้ีในเขต

กรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี  กรมการปกครองก่อน และในเขตจังหวัดอื่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน  

2. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบคําขอตามแบบ พ.น. 1 พร้อมเอกสารท่ีครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนวันเล่นไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ พน.1 เจา้หน้าท่ีสอบบันทึก

ปากคําผู้ขออนุญาตตามแบบ ปค. 14 

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการนัดแจ้งนัดหมายคณะกรรมการตรวจสถานท่ี/

ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมเอกสารพร้อมความเห็นเสนอ

ตามลําดับช้ันให้อธิบดีกรมการปกครอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดพจิารณา 

อธิบดีกรมการปกครอง/ผู้ว่าราชจังหวัดพิจารณาส่ังอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

พร้อมส่งเร่ืองคืนคําขอเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาต 
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3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

4. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ี

จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้

ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น

หลักฐาน 

5. เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง 

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ข้อ 8 ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงจํานวน 7 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ4คน  

ในจํานวนน้ีให้แต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารในพื้นท่ีท่ีขออนุญาตอย่างน้อย1คน  และภาค

ประชาชนสามคน  เพื่อทําหน้าท่ี กล่ันกรอง  และเสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ 

สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่  ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ  และเหมาะสม  โดยคํานึงถึง เร่ืองดังต่อไปน้ี  

(1) อาคารสถานท่ีที่จะขออนุญาตจะต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  และปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร  

(2) จํานวนสถานท่ีที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นท่ีจะต้องมีจํานวนไม่มากเกินสมควร  

(3) การส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ชนเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้  

(4) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    

(5) วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  

(6) ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนาสถาน  สถานศึกษา สถานพยาบาล  หรือสถานพักฟื้น  ในระยะ ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา

หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้นได้ 

เม่ือพิจารณาแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ  และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย   

ข้อ 9 ให้นําความในข้อ 7และข้อ 8 มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการพิจารณา ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานท่ีเล่นการ

พนันกัดปลาโดยอนุโลม  

ส่วนที่  2 การอนุญาตให้ใชส้ถานที่เลน่การพนัน 
 ข้อ 10 เม่ือก่อสร้างสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือดัดแปลงอาคารเป็น

สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาแล้วเสร็จ หรือกรณีการขออนุญาต ใช้สถานท่ีเล่นการพนันดังกล่าวเป็นสถานท่ีที่มีอยู่ก่อนหรือเคย

ได้รับอนุญาตมาก่อนแล้ว  ให้ผู้ขออนุญาต  แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติพิจารณา

ออกหนังสือ อนุญาตให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาต่อไป  โดยให้คณะกรรมการ ท่ีต้ังขึ้นตามข้อ 8 ไป

ตรวจสอบสถานท่ีก่อนเสนอผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติ 

ข้อ 11 หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาให้มีอายุไม่เกินหน่ึงปี นับต้ังแต่วันออกหนังสืออนุญาต แต่

หากจะขอต่ออายุการใช้สถานท่ีเล่นการพนันดังกล่าวให้ยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกําหนดการอนุญาตเดิมไม่

น้อยกว่า 30 วันเพื่อเสนอให้ ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติพิจารณาต่อไป หมวด 3 การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน  

ข้อ 12 ผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่

หรือกัดปลา โดยจะต้องยื่นคําร้องขออนุญาตตามแบบ พ.น. ๑ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วยสําเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานท่ี

เล่นการพนันดังกล่าว สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ต้อเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อ

เสนอให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติพิจารณาเดือนละคร้ัง  เม่ือได้รับอนุมัติแล้วเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได้ 

ข้อ 13 ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้บ่อนหน่ึงจัดให้มีการเล่น การพนันชนไก่หรือกัดปลา  แล้วแต่

กรณี ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ท่ีไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสําคัญทางศาสนาเท่าน้ัน ท้ังน้ี จะ

อนุญาตให้มีการเล่น การพนันชนไก่หรือกัดปลาในแต่ละบ่อนหรือแต่ละสังเวียนได้ไม่เกิน5วันต่อเดือน    

ข้อ 14 การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษนอกจาก ข้อ 13 ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติใช้

ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นได้เม่ือเข้าเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี  

(1) เป็นการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาในงานประจําปีที่จังหวัด เป็นผู้จัดขึ้น  

(2) รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้จังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือ สาธารณกุศล  

(3) วันท่ีขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องไม่ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

หรือวันสําคัญทางศาสนา 

(4) ผู้ที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมตามข้อ 12 
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ข้อ 15 ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทําความตกลงกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ เพื่อกําหนดเวลาการชนไก่ในแต่ละ

ยก (อัน)ให้เป็นมาตรฐาน ท้ังน้ี  ต้องไม่เกิน20นาทีต่อหน่ึงยก (อัน)รวมแล้วไม่เกินแปดยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที  

ข้อ 16 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ให้ออกใบอนุญาตหน่ึงใบ ต่อหน่ึงสังเวียนตามลักษณะข้อจํากัด

และเง่ือนไขหลังใบอนุญาต (พ.น.4) ส่วนบ่อนหน่ึงจะขออนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนน้ัน  ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติใช้

ดุลพินิจพิจารณา ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  

ข้อ 17 ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตกระทําการดังต่อไปน้ี  ให้ผู้มีอํานาจส่ังอนุมัติมีอํานาจ ท่ีจะไม่อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต ออกใบอนุญาตในคราวต่อไปเป็นคร้ังคราวหรือตลอดไป ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร   

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อความ ลักษณะข้อจํากัดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ หลังใบอนุญาต  

(2) ไม่จัดสถานท่ีให้มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย  

(3) จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา  

(4) มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีความไม่สงบเรียบร้อย เกิดขึ้นภายในสถานท่ีหรือ

บริเวณท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา  

(5) มีการขายสุรา หรือด่ืมสุรา หรือยินยอมให้คนเมาสุราหรือพกพาอาวุธติดตัวเข้าไป ในสถานท่ี  หรือบริเวณท่ีเล่น

การพนันชนไก่หรือกัดปลา  

(6) จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม หรือแต่งเดือย  หรือโดยวิธีอื่นใดซ่ึงมิได้ เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน   

ข้อ 18 บรรดาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา และใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่

หรือกัดปลา ซ่ึงได้ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสืออนุญาต  หรือใบอนุญาตน้ันส้ินอายุ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้สถานท่ีเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาตามข้อ 6 (2) มิให้ใช้บังคับกับผู้ท่ีได้รับหนังสืออนุญาต

ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ(ประกาศ ณ วันท่ี 6สิงหาคม พ.ศ. 2552นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

การประกบคู่ชนไก่ กรรมการประจําสนามจะใช้เกณฑ์ 3 ประการดังน้ี 1.นํ้าหนัก 2.ส่วนสูง 3.อายุไก่(สังเกตจากความยาว

ของเดือยไก่) และแบ่งประเภทราคาเดิมพันของไก่ชน เม่ือได้คู่ชนแล้วกรรมการจะใช้สีทาเล็บมาทาท่ีเดือยไก่เพื่อไม่ให้แต่งเดือยให้แหลม

คมในวันท่ีชนไก่ นํ้าหนักไก่ที่นิยมนํามาชน 2.5-2.7 กก. ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีสนามไก่ชนท่ีถูกกฎหมาย 34 แห่ง การขออนุญาตเปิด

สนามไก่ชน มีขั้นตอนต่างๆดังน้ี การขอใบอนุญาตในการเปิดสนามไก่ชน 

รายชื่อสนามไก่ชนของจังหวัดอุดรธานี(อันดับ 1-10 แรกเปิดให้บริการก่อน พ.ศ. 2547) 
1. สนามชนไก่หนองตะไก้ ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2. สนามชนไก่หนองตูม ตําลบบ้านจั่น  อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

3. สนามชนไก่บ้านค้อ ตําบลบ้านค้ออําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

4. สนามชนไก่หนองวัวซอ ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

5. สนามชนไก่หนองกวาง ตําบลสีออ อําเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี 

6. สนามชนไก่บ้านหนองกุง ตําบลผักตบ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

7. สนามชนไก่วังสามหมอ ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

8. สนามชนไก่บ้านเหล่าอุดม ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

9. สนามชนไก่บ้านสร้างก่อ ตําบลสร้างก่อ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (เจ้าของเสียชีวิต จึงปิดกิจการ) 

10. สนามชนไก่ไชยวาน ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

11. สนามชนไก่หนองใส  ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

12. สนามชนไก่โนนสูง ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

13. สนามชนไก่จําปาแดง ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

14. สนามชนไก่หนองตอ ตําบลเชียงยืน อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

15. สนามชนไก่บ้านถ่อน ตําบลหนองสําโรง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

16. สนามชนไก่โนนคู ตําบลโนนทอง อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

17. สนามชนไก่บ้านโพน ตําบลโพนทอง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

18. สนามชนไก่หนองแก ตําบลหนองหัวคู อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

19. สนามชนไก่สร้างแป้ง ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

20. สนามชนไก่บ้านเพีย  ตําลบบ้านเพีย  อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

21. สนามชนไก่โนนหวาย ตําบลโนนหวาย อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

22. สนามชนไก่หนองบัวบาน ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

23. สนามชนไก่หนองแสง ตําบลหนองแสง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
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24. สนามชนไก่ดงเรือง ตําบลดงเรือง อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

25. สนามชนไก่ศรีธาตุ ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

26. สนามชนไก่ ก.บุญฤทธิ์  ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

27. สนามชนไก่บ้านโคก ตําบลโพนงาม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

28. สนามชนไก่เขาวัว ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

29. สนามชนไก่บ้านเชียง ตําลบบ้างเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

30. สนามชนไก่ทุ่งฝน ตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

31. สนามชนไก่ดอนกลอย ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

32. สนามชนไก่เหล่าอุดม ตําบลบ้านจันทน์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

33. สนามชนไก่หนองแสนตอ ตําบลสุมเส้า อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

34. สนามชนไก่สร้างคอม ตําบลสร้างคอม อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

35. สนามชนไก่บ้านบุ่งแก้ว ตําบลบุ่งแก้ว อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

รายจ่าย จากการบริหารสนามชนไก่ ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนต้องนําจ่ายกับเทศบาล 7,000 ต่อปี ภาษีป้าย 4,000 ต่อปี 

ภาษีใบอนุญาตเสียให้ไปกับนายอําเภอ ภาษีสังเวียน สังเวียนละ 200 บาทต่อเดือนค่ากรรมการตัดสิน 500-3000 บาทค่าลูกจ้างท่ีดูแล

ความสะอาดของสนาม ยังมีค่าป้ายโฆษณาหากมีการสัปดาห์ใดมีคู่ไก่ท่ีเดิมพันราคาสูงเป็นกระแสนิยม ส่งผลให้มีผู้เข้าชมมาก อาจมีการ

จ้างนางแบบมาถือป้ายบอกแต่ละยกของการแข่งขัน ค่าจ้าง รปภ. หรือตํารวจเข้ามาควบคุมความเรียบร้อยในสนาม  

รายได้จากการบริหารสนามชนไก่ จะได้จากค่าเดิมพันชนไก่คร้ังละ 10 % เช่น ท้ังสองฝ่ายตกลงเดิมพันท่ี 11,000 บาท 

จะต้องจ่ายให้สนาม ข้างละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาทต่อคู่ ซ่ึงราคาเดิมพันจะเร่ิมจาก 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 11000, 

22000, 33000, 44000, 55000, 110000, 220000, 330000, 440000, 550000, 1100000 ขึ้นไป ซ่ึงจะสังเกตเห็นว่าราคาเดิมพันจะ

ไม่มีเลข 6 เพื่อให้แบ่งระดับราคาเดิมพันไก่ได้สะดวกยิ่งขึ้น(ทางสนามจะอํานวยความสะดวกเตาอั้งโล่ ถังใส่น้ําสะอาด ข้าวเปลือก สุ่มไก่

ปูพรม ให้ฟรี) รายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีขายอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงยารักษาโรคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไก่ชนมีรายได้จากการขายต๋ัวเข้าชม

ใบละ 100 บาท(ขอบสนามช้ัน1) และใบละ50 บาทในช้ันอัฒจันทร์ช้ันท่ีสูงขึ้นไป(มีสมุดและปากกาให้1ชุดต่อต๋ัว1ใบ) โดยหากสัปดาห์

ในมีคู่ไก่ราคาเดิมพันสูงหลักล้าน จะขึ้นราคาต๋ัวเข้าชมเป็น2เท่าตัว  

 
ตารางที่ 2 แสดงการจัดทํา SWOT (การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก) สนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี 

 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแขง็ (S) 

1. ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ อยู่ในวงการชนไก่มานาน และ

เป็นคนในชุมชนซ่ึงทําให้เกิดความน่าเช่ือถือ 

2. ผู้ประกอบการมีทุนในการกอ่ต้ังสนามชนไก่และมีสภาพคล่อง

ทางการเงินดี เน่ืองจากประกอบธุรกิจหลายด้าน 

3. มีการประชาสัมพันธ์ใน facebook, Line กลุ่มต่างๆ ทําให้ผู้ที่

สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

4. มีกล้องวงจรปิดช่วยตรวจสอบความปลอดภัย   

 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน (W) 

1.ยังไม่มีการบริการรับฝากรถ 

2.การดูแลนักพนัน ไม่มีร้ัวรอบขอบชิด บางคร้ังเกิดเหตุการณ์

แพ้แล้วหนีออกจากสนามโดยไม่จ่ายเงินเดิมพัน 

3. ชนไก่เพียงสนามละ 2 คร้ังต่อเดือน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) 

1. มีชัยภูมิที่ต้ังเป็นHUBแห่งอินโดจีนติดต่อ6จังหวัด ทิศเหนือติด

จังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดจังหวดัสกลนครทิศใต้ติดจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันตกติดจังหวัดเลยและ

จังหวัดหนองบัวลําภ ูเส้นทางคมนาคมสะดวก 

2. มีผู้นิยมชนไก่มากขึ้น  

สภาพแวดล้อมภายนอก 
อุปสรรค (T) 

1. มีคู่แข่งจํานวนมาก  

2. ฤดูฝนไก่ผลัดขน ไม่นิยมนํามาสนามชนไก่ 

3. โรคระบาด 

4. ปัญหาท่ีเกีย่วกบันโยบายของรัฐบาลท่ีไม่ชัดเจนของแต่ละ

รัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาชนไก่ 
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดทํา TOWS Matrix (การวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์) สนามชนไก่ จังหวัดอุดรธานี 

 

กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส(S-O) 
- S1,2O1,2–ขยายขนาดสนามชนไก ่

 

 

กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค(S-T) 
- S1,2T3 – เพิ่มการตรวจโรค โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัย และเชิญ

นายสัตวแพทย์มาช่วยตรวจโรค เพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้กับสนาม

ชนไก่ 

-  

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (W-O) 
-W1O2–จัดทําท่ีรับฝากรถท่ีได้มาตรฐาน 

- W2O2–สร้างกรงในรอบสนามกันนักพนันท่ีแพ้หนีเงินเดิมพัน 

 

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (W-T) 
- W3T1 – ขยายเวลาเปิดปิด, เพิ่มวันชนไก่ จัดโปรโมชัน

ส่งเสริมการตลาด เช่นจับรางวัลทําคู่ปองจากต๋ัวเข้าชม  

 
อภิปรายผล 
 การเล้ียงไก่ชนและการชนไก่ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชุมชนเล้ียงไก่ชนในจังหวัดอุดรธานี มีการเล้ียง 2 ประเภทตามขนาดจํานวน

ไก่ที่เล้ียง คือ การเล้ียงในระดับชาวบ้านท่ัวไป และเล้ียงในระดับฟาร์มไก่ชน มีทั้งเล้ียงไว้ดูเล่น เล้ียงเพื่อการประกวด และเล้ียงเพื่อเป็น

ไก่ชนในสนามชนไก่ซ่ึงสอดคล้องกับ (เฉลิม, 2545)และ (ธเนศร์, 2548)หลังจากเกิดวิกฤตไข้หวัดนกระบาด และมีการทําลายสัตว์ปีก

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมากรณีส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ต้องมีการทําลายไก่พื้นเมืองเป็นจํานวนมาก (บัญญัติ, 2555) จากไม่มีการ

ชนไก่ สายพันธุ์ไก่โบราณคงสูญพันธุ์การเล้ียงไก่ชนยังเป็นการช่วยให้รายได้เสริม ซ่ึงสอดคล้องกับ (บุญเอิบ, 2545) ท่ีได้ศึกษาพนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมสินขนส่ง เล้ียงไก่ชนเป็นอาชีพเสริม เล้ียงไก่ชนจําหน่ายช่วยสร้างรายได้เสริมให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัว พนักงานไม่คิด ลาออก และมีความภาคภูมิใจท่ีได้ทํางาน ดังน้ันไก่ชนจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีดีของผู้ท่ีต้องการหารายได้

เสริมจากงานประจํา อย่างไรก็ตามในการดําเนินการธุรกิจสนามชนไก่น้ัน ข้อสําคัญอย่างแรกควรพิจารณาจากข้อกฏหมาย และระบบ

การจัดการสนามชนไก่ให้เป็นท่ีหน้าเช่ือถือ โดยเฉพาะในการจัดการและป้องกันโรคท้ังคนท่ีเข้าสนามและไก่ชน ควรเพิ่มการตรวจโรค 

โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัย และเชิญนายสัตวแพทย์มาช่วยตรวจโรค เพื่อสร้างความเช่ือม่ันส่งเสริมให้ยกระดับคุณภาพสนามชนไก่ให้เป็น

ท่ียอมรับของสากล ตลอดจนคุณภาพของไก่ชนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ ต่อไป 

 

สรุป 
ปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีมีสนามชนไก่ทั้งหมด 34 แห่ง มีผู้เข้าชมในสนามมากกว่า 10,000 คนต่อเดือน มีเงินสะพัดมากกว่า 

20 ล้านบาทต่อเดือน แต่และสนามจะมีสังเวียนชนไก่ในสนามต้ังแต่ 4 – 13 สังเวียน โดยสังเวียนจะมีลักษณะเป็นวงกลม สังเวียนใหญ่

มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และสังเวียนขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร เงินลงทุนสร้างเร่ิมต้ังแต่ 1แสนบาท – 25 ล้านบาท ซ่ึง

สนามท่ีเล็กท่ีสุดคือ สนามชนไก่บ้านถ่อน ตําบลหนองสําโรง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใช้เงินลงทุน 1 แสนบาท ในสนามมี 4 

สังเวียน และสนามท่ีใหญ่ที่สุด ได้แก่ สนามชนไก่หนองบัวบาน ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใช้เงินลงทุน 25 

ล้านบาท ในสนามมี 13 สังเวียน 

มีรายจ่าย จากการบริหารสนามชนไก่ ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือนต้องนําจ่ายกับเทศบาล ภาษีป้าย ภาษีใบอนุญาตเสียให้ไปกับ

นายอําเภอ ภาษีสังเวียน ค่ากรรมการตัดสิน ค่าลูกจ้างท่ีดูแลความสะอาดของสนาม ค่าป้ายโฆษณา ค่าจ้าง รปภ. ควบคุมความ

เรียบร้อยในสนาม  

รายได้ จากการบริหารสนามชนไก่ จะได้จากค่าเดิมพันชนไก่คร้ังละ 10 % เช่น รายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีขายอาหาร 

เคร่ืองด่ืม รวมถึงยารักษาโรคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไก่ชน มีรายได้จากการขายต๋ัวเข้าชม  

 อย่างไรก็ตามพบว่าสนามชนไก่เป็นท่ีคนพลุกพล่านแออัด มีเพียงการตรวจค้นอาวุธ แต่ไม่มีการตรวจโรคระบาดท้ังในไก่ชน

และคนท่ีเข้าสนาม หากต้องการยกระดับการยอมรับจากสากลและบุคคลภายนอก ควรเพิ่มการตรวจโรค โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัย 

และเชิญนายสัตวแพทย์มาช่วยตรวจโรค เพื่อสร้างความเช่ือม่ันยกระดับคุณภาพสนามชนไก่ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 สนามชนไก่เป็นธุรกิจท่ีสังคมสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นกระแสนิยม ท้ังคนรุ่นใหม่ ดารานักแสดง มหาเศรษฐี เกี่ยวคนทุก

ชนช้ัน ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมาย แต่ยังมีการศึกษา วิจัยเชิงธุรกิจน้อยมาก หากมีการศึกษาในแง่มุมอื่นๆ เช่นธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับกีฬาชนไก่ มูลค่าการสร้างงานในชุมชน การทําสุ่มไก่ เคร่ืองออกกําลังกายไก่ หรือยาสมุนไพรไทยท่ีใช้ดูแลไก่ เป็นต้น จะ

ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยท่ีเกี่ยวกับการชนไก่ให้กีฬาชนไก่เป็นท่ียอมรับจากสังคมรวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ยิ่งขึ้นไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ต  และความพึงพอใจในการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี  โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 7 สาขาวิชา จํานวน 400 คน  โดยใช้
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
  ผลการศึกษาพบว่า 1)  ลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-25  ปี 
กําลังศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 4  2) การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
เปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกวัน  เหตุผลคือเพ่ือเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ รองลงมาคือเพ่ือ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร  3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ 1 คือสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา รองลงมา คือ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ์, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

ABSTRACT 
  Research on Public Relations via the Internet of Students, Faculty of Business 
Administration and Management Ubon Ratchathani Rajabhat University To study the use of the 
Internet. And the satisfaction of using the Internet for public relations of students. Faculty of 
Business Administration and Management Ubon Ratchathani Rajabhat University. The research 
sample was the Faculty of Business Administration and Management. Ubon Ratchathani Rajabhat 

                                                 
1 อาจารย์ ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
3 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
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University The samples were randomly selected from 7 subjects of 400 subjects. Data were 
analyzed using descriptive statistics, including mean, percentage, and standard deviation.   
 The study indicated that : 1) Most of the samples were females aged between 21-25 years 
studying in the fourth year accounting. 2) Internet usage for public relations. Most of the sample 
had public relations via internet every day. The reason is to get new stories. 3) Student Satisfaction 
with Public Relations via Internet. The sample size was at the highest level, with the first being 
accessible at all times, followed by self access. 
Keywords: Public relations, Internet network, Students, Faculty of Business Administration and 

Management 
 
บทนํา 
  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) นับว่าเป็นส่ือใหม่ประเภทหน่ึงท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นท่ีนิยมเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ รวมท้ังกระแสนิยมของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มสูงขึ้นทุกที สังเกตได้จากการท่ีหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันเกือบทุกแห่งต่างมีเว็บไซต์ (website) เป็นของตนเอง เพื่อนําเสนอข่าวสารต่างๆ ขององค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์จึงถือว่าเป็นส่ือสมัยใหม่ท่ีน่าสนใจทําให้การรับรู้ข่าวสารในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็นเร่ืองท่ีง่าย
และสะดวกสบาย จึงถูกเรียกว่า “สังคมความรู้” จนทําให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ อย่างไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 
  อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบของการเช่ือมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่มากครอบคลุมไปท่ัวโลก เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใช้บริการส่ือสารข้อมูล เช่น การบันทึกเข้าระยะไกลการถ่ายโอนแฟ้ม อี-เมล์ และกลุ่มอภิปราย อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการ
เช่ือมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ซ่ึงขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อการเข้าถึงของแต่ละระบบท่ีมีส่วนร่วมอยู่  (กิดานันท์ มะลิทอง. 
2540 : 321)  ก่อนท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะเป็นใยแมงมุมยักษ์ขนาดใหญ่เท่าทุกวันน้ี แต่เดิมประมาณปี พ.ศ. 2512 หรือ 
ค.ศ.1969 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีแรกท่ีจัดทําระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยอินเทอร์เน็ตถือกําเนิดขึ้นมาใน
หน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือท่ีเ รียกย่อ ๆ ว่า ARPA ซ่ึงในขั้นต้นเป็นเพียง
เครือข่ายทดลองท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานด้านการทหารอันเป็นผลพวงมาจากสงครามเย็นท่ีก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ ๆ ระหว่างค่ายสังคม
นิยมและค่ายเสรีประชาธิปไตย (CazyWing : ออนไลน์) 
 สําหรับประเทศไทย อินเทอร์เ น็ตเ ร่ิมเข้ ามาในปี  พ .ศ. 2530 โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแห่ ง เอเชีย (AIT) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันริเร่ิมดําเนินการและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่การใช้
งานอินเทอร์เน็ตในขณะน้ัน ยังอยู่ในส่วนของสถานศึกษา ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศเข้า
ด้วยกันเท่าน้ัน (วุฒิชัย เกษพานิช, 2546, หน้า 10)  จนกระท่ังต่อมาในปี พ .ศ. 2535 จึงได้เกิดเครือข่ายไทยสาร ซ่ึงเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีจัดทําขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค (NECTEC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ  และเครือข่ายไทยสารน้ีเองท่ีเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ และต่อมาได้ถูกเรียกใหม่ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นวพันธ์  ปิยะ
วรรณกร, 2543, หน้า 4) 
  ต่อมาไม่นานหลังจากน้ัน การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ก็ได้เปิดให้เอกชนท่ีสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet service provider) หรือเรียกย่อๆ ว่า ISP ซ่ึงส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายขึ้น จนขณะน้ีมีผู้ที่รู้จักอินเทอร์เน็ตเป็น
หลักล้านๆ คน และการขยายตัวของผู้ใช้ยังคงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีพัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่ายังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน 
  รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน คือ การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านระบบ world wide web 
(www) โดยการจัดทําเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันแต่ละแห่งให้ผู้ดูได้เปิดเข้าไปดูและติดตามอ่านข้อมูลต่างๆ รวมท้ัง
การส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการจัดทําบล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ นอกจากน้ียังมีการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์เพื่องานอีกมากมายเพราะสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ทั่ว
โลก สามารถให้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความจริงได้มากกว่าหลายๆส่ือ เช่น คลิปจาก Youtube ทําให้เห็นภาพเคล่ือนไหว (ข่าวนํ้าท่วม 
แผ่นดินไหว) ซ่ึงใกล้เคียงกันกับอยู่ในสถานท่ีจริงได้มากกว่า การอ่านข่าวหรือเห็นภาพจากหนังสือพิมพ์ มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ถูกกว่าส่ืออื่นๆ หรือ อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็ได้ การใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตทําให้ภาพลักษณะของสินค้าและภาพพจน์ขององค์กรมีความ
ทันสมัย สามารถสร้างกลุ่มแฟนคลับหรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น เช่น Facebook และอินเตอร์เน็ตยังรับการตอบสนองได้
ไวกว่าส่ืออื่นๆ (Feedback) เช่น มีการถามตอบได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอหรือสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆท่ัวโลกได้อย่างง่ายดาย เช่น 
การใช้ Search Engine (Google) (www.gotoknow.org) 
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  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงอยากท่ีจะศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท้ังในและ
ของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ท้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย โดยเร่ิมจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรรมวิธีทางข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวใน
ลําดับต่อไป  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีอายุ 
18-25 ปี จํานวน 3,485 คน การสุ่มตัวอย่างน้ันจะทําให้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรของ Yamane (1973, pp. 886 - 
887) ท่ีระดับความเช่ือม่ันในการเลือกตัวอย่าง 95.0 % ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน + /-5% ดังน้ี 
                                 สูตร  n      =            N 
       1 +  Ne2 

          เม่ือ n =   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
     N      =   ขนาดจํานวนประชากรท่ีทราบค่า 
     e       =   ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดไว้กับ 0.05 
    แทนค่า  n    =             3,485 
                                 1 + 3,485 ( 0.05 )2 

                                                       =   399 . 88 
 ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดตัวอยา่งในการศึกษา   ≈   400 คน                          
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชภัฏ
อุบลราชธานี  โดยเลือกสุ่มนักศึกษาจาก 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ  โดยใช้วิธีการของ Likert Scale โดยกําหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังน้ี 
  5           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มากท่ีสุด 
  4           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มาก 
  3           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              ปานกลาง 
                         2           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อย 
                         1           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อยท่ีสุด 
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  จากน้ันกําหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังน้ี ( Best & Kahn, 1986, pp. 181-183 ) 
  4.51-5.00          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มากท่ีสุด 
  3.51-4.50          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มาก 
 2.51-3.50           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              ปานกลาง 
 1.51-2.50           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อย 
 1.01-1.50           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้วได้นําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบถูกต้องใช้ได้ (Validity) ของเน้ือหาแบบสอบถาม แล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม (Structure Validity) ให้ครอบคลุมโครงสร้างและความถูกต้องของเน้ือหาท่ีใช้ (Content Validity) 
 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม ไปทดสอบก่อนและหลัง (Pre-
test , Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 40 คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อประมวลหาค่าความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับได้ของคําถามแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบค่าความ

เช่ือถือ ด้วยวิธีของ Cronbach หาค่า alpha α ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) เท่ากับ .95 ถือว่าอยู่ในระดับ

ความเช่ือม่ันท่ีเหมาะสมแล้ว จึงนําแบบสอบถามน้ันไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป (วิษณุ สุวรรณเพิ่ม, 2549, หน้า 36 ) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตนเอง ด้วยวิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 –  เดือนกันยายน 2560 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะนํา
คําตอบท่ีได้มาลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ ดังน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
2. ค่าร้อยละ  (Percentage) 

3. ค่าเฉล่ีย  (Mean -  x ̄ )  
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – SD) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี สรุปได้ดังน้ี 

 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากร 

จากการวิจัยคร้ังน้ี  พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือเพศชาย มีจํานวน 62 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.5  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 15-20 

ปี มีจํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2    
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการ

ท่ัวไป มีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  รองลงมา
คือสาขาวิชาการตลาด มีจํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  รองลงมาคือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีจํานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.2  รองลงมาคือสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์ มีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีจํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมากําลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมากําลังศึกษาช้ันปีที่ 3 มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  รองลงมากําลังศึกษาช้ันปีที่ 
2 มีจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  
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 2. พฤติกรรมการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกวัน มีจํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.5  รองลงมาเปิดรับส่ือ 1-2 วัน/สัปดาห์ มีจํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาเปิดรับส่ือ 3-4 วัน/สัปดาห์ มีจํานวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  รองลงมาเปิดรับส่ือ 5-6 วัน/สัปดาห์ มีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  รองลงมาเปิดรับส่ือ 4-5 วัน/
สัปดาห์ มีจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง เหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดรับเร่ืองราวใหม่ๆ มี

จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 รองลงมามีเหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร มีจํานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90  รองลงมามีเหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดตามส่ือต่างๆท่ีท่านสนใจ มีจํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 รองลงมามีเหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล มีจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 7.42 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       

(x̄=3.927, S.D. = 0.7265) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ 1 คือสามารถ

เข้าถึงได้ตลอดเวลา (x̄= 4.07, S.D. = 0.785)  อันดับ 2 คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง (x̄= 4.03, S.D. = 0.727) อันดับ 3 คือ

มีการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ (x̄= 4.03, S.D. = 0.691) อันดับ 4 คือความหลากหลายของข่าวสารกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ (x̄= 

3.98, S.D. = 0.658 ) อันดับ 5 คือข่าวสารมีความน่าสนใจ (x̄= 3.96, S.D. = 0.666 ) อันดับ 6 คือช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

หน่วยงาน (x̄= 3.92, S.D. = 0.731) อันดับ 7 คือรูปแบบข่าวสาร เช่น ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง (x̄= 3.88, S.D. = 

0.707 )อันดับ 8 คือ รูปภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคล้องกัน (x̄= 3.82, S.D. = 0.757 ) อันดับ 9 คือเน้ือหาข่าวสารมีความ

ถูกต้องและชัดเจน (x̄= 3.80, S.D. = 0.753) และอันดับ 10 คือการใช้คําได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.78, S.D. = 0.790) 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี จากผลการวิจัยสามารถนําผลมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 
 1.  ความพึงพอใจทางลักษณะประชากร 

ลักษณะทางประชากรสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพล  รักเจียม (2557) ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและ
ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ
ระหว่าง  21-25 ปี 
 2. การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา  พลเสน (2548) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม ความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในการรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ความต้องการหรือเหตุผลในการรับข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพันธ์จากการประชาสัมพันธ์ในด้านการรับรู้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง แสดงให้เห็นความสนใจและความต้องการในเน้ือหา
ข่าวสาร 
 3. ความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพล  รักเจียม (2557) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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สรุป 
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-25  ปี กําลังศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 4 

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกวัน และมี
เหตุผลในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดรับเร่ืองราวใหม่ๆ รองลงมาคือเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ 
1 คือสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา รองลงมา คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อรับข่าวสารท่ีมีความ
สะดวก รวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังน้ันควรมีการจัดทําส่ืออื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และนอกจากน้ันจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ยังมีปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามอีกด้วย ซ่ึงมีข้อเสนอแนะท่ี
อยากให้มีข้อมูลใหม่ๆ มาอัพเดตเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเล่มน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนําอย่างดียิ่งจากอาจารย์ศิโรรัตน์  พลไชย  ท่ีปรึกษางานวิจัย ซ่ึงได้ให้
แนวทางและคําแนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของเน้ือหา  รวมท้ังห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีอํานวยความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี  

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ เจ้าของบทความ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้วิจัยเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีอยู่เบื้องหลังความสําเร็จในคร้ังน้ี รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีได้ให้การ
สนับสนุนและให้กําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีสุดท้ายน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือทําให้วิจัยคร้ังน้ีสําเร็จและเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุเมื่ออยู่ในช่วงอายุ                

วัยทํางาน ท่ีก่อให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพ่ือนําไป

สร้างตัวแบบในการพยากรณ์ความเสี่ยงของผลทางด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมในวัยทํางานของประชากร

ผู้สูงอายุกับผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล และนําตัวแบบไปสร้างระบบสารสนเทศ

การพยากรณ์ท่ีทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราเซอร์ และสามารถรองรับการทํางานบนสมาร์ทโฟนหรือ

แท็บเล็ต ข้อมูลในงานวิจัยน้ีได้มาจากวิธีการสัมภาษณ์ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 

400 คน ท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ  

ผลจากการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงพบว่า การสืบทอด

พันธุกรรมมาจากญาติพ่ีน้อง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยท่ีส่งผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การดื่มชา กาแฟ การรับประทานผักท่ีมีรสหวาน 

เป็นต้น และผลจากการสร้างตัวแบบในการพยากรณ์พบว่า ตัวแบบการพยากรณ์มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 93.00 

อีกท้ังการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเหมืองข้อมูลด้านสาธารณสุข และผู้ใช้งาน

ท่ัวไป โดยมีผลประเมินอยู่ในระดับดี 

คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, ระบบสารสนเทศ, การพยากรณ์ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study and analyze the factors behavior of the elderly 

person in working age Cause of diabetes with hypertension including the health when entering 

aging for the model in forecasting the risk of health effects using the information in the working 

behavior of elderly population with the health when entering aging using data mining technique. 

The model to build the management information system of forecasting to use on the Internet via 

Web Browser, and supporting the work on Smartphone or tablet. The data in this research came 

from interviewing the elderly population (age 60 years). Use a sample of 400 people who living in 

the Districts, in UbonRatchathani Province, Sisaket, Mukdahan, Yasothon and Amnatcharoen. The 

result found that inherited genetic from relatives is the most of factors affecting the risk. The second 

is behavior and lifestyle such as drinking tea, coffee, vegetables with sweet etc. The results of 

                                                 
1 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
2 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
3 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
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model forecasting accuracy 93.00%. The evaluation from experts in information technology, data 

mining, public health and the general users were good. 

Keywords: Elder, Diabetes, Hypertension, Information Systems, Forecasting 

 
บทนํา 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เน่ืองจากมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกิน 10% 

หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรท้ังประเทศ จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวาน 

ร้อยละ 13.3 (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีอิทธิพลมา

จากส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น ความอ้วน การรับประทานอาหารท่ีเกลือโซเดียมในปริมาณมาก พฤติกรรมการด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การไม่ออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี มีสภาวะความเครียด เป็นต้น (สุมนา, 2548) และ (ชนาธิป, 

2550) ดังน้ันหากมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลทางด้านสุขภาพเม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะช่วยในการวางแผนและป้องกันผล

ทางด้านสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและภาพรวมของสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้ งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการ

พยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยระบบจะทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์และสามารถรองรับการทํางาน

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผลจากการพยากรณ์ท่ีได้ทําให้ประชากรวัยทํางานท่ีอนาคตจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท่ีปัจจุบันมีพฤติกรรมเส่ียงต่อ

การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในอนาคต เกิดความตระหนักถึงความเส่ียงในการเกิดโรคหันมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

ปัจจุบันของตน และวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุเม่ืออยู่ในช่วงอายุวัยทํางาน ท่ีก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ  

2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้าน

สุขภาพ เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ จากตัวแบบท่ีวิเคราะห์โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเก็บข้อมูลนําเข้า 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ประชากร (Population) คือ ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ จํานวน 86,434 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างน้ัน เน่ืองจากผู้ดําเนินการวิจัยทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน (FinitePopulation) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้ดําเนินการวิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) (กรรณิการ์   

สุขเกษมและสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544) โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) เลือกจังหวัดสําหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัย ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) (ประกาย

รัตน์ สุวรรณ, 2549)โดยเลือกสุ่มจังหวัดในเขตภาคอีสานใต้จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  มุกดาหาร ยโสธร  และ

อํานาจเจริญ 

2) แต่ละจังหวัด ผู้ดําเนินการวิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2549) โดยเลือกสุ่มเฉพาะในเขตอําเมืองของแต่ละจังหวัด 

ซ่ึงเท่ากับ 5 อําเภอ  

3) ในการเลือกจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอําเภอ ผู้ดําเนินการวิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความ

น่าจะเป็น (Non probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) คือสุ่มอําเภอละเท่า ๆ กันตามจํานวนการ

แบ่งส่วนของโควตาท่ีกําหนด (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) ซ่ึงเท่ากับ จังหวัดอุบลราชธานี 112 คน จังหวัดอํานาจเจริญ 72 คน 

จังหวัดยโสธร 80 คน จังหวัดศรีสะเกษ 73 คน จังหวัดมุกดาหาร 63 คน 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเน้ือหา

ของแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 เก็บข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 

ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพในช่วงอายุวัยทํางานของผู้สูงอายุ  

2. ขั้นตอนการพัฒนา (Development Stage) 

1. พัฒนาตัวแบบ การพัฒนาตัวแบบเลือกใช้กระบวนการมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลดาต้าไมน์นิง CRISP-DM 

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining) ที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) Business Understanding 2) Data 

Understanding 3) Data Preparation 4) Modeling 5) Evaluation และ 6) Deployment 

2. ขั้นตอนการนําเสนอความรู้ท่ีค้นพบ ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยเลือกนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

และความรู้ท่ีค้นพบผ่านระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ     

ด้วยเทคนิคเหมือง โดยเลือกตัวแบบท่ีมีประสิทธิภาพ ความแม่นยํา ความถูกต้องมากท่ีสุดเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึง

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 1) การวิเคราะห์ระบบจากปัจจัย 2) ออกแบบระบบจากปัจจัยท่ีเลือกและตัวแบบท่ีเลือก 3) ออกแบบและ     

สร้างฐานข้อมูล 4) ออกแบบให้มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 5) พัฒนาโปรแกรม ตามการวิเคราะห์และออกแบบ และ 6) การหาความ

น่าเช่ือถือของระบบสารสนเทศ และผลการพยากรณ์ 

 

ผลการวิจัย 

1) การรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 417 ราย จํานวน (516 Attributes) โดยมีข้อมูล

ดังต่อไปน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานจํานวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.90 ไม่เป็นโรคเบาหวานจํานวน 334 ราย              

คิดเป็นร้อยละ 80.10 ผู้ตอบแบบสอบถามป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.05 ไม่เป็นโรคความดัน

โลหิตสูง จํานวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.95 

2) วิเคราะห์ตัวแบบในการพยากรณ์ความเส่ียงของผลทางด้านสุขภาพด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ในกระบวนการก่อนนําข้อมูล

เข้าสู่โปรแกรม RapidMiner Studio ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท้ังหมดมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมพร้อมนําไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค

เหมืองข้อมูลสร้างตัวแบบด้วยวิธี Decision Tree ชุดข้อมูลท้ังหมดจะมี attributes จํานวน 516 attributes และตัด attributes                  

ท่ีไม่เกี่ยวข้อง หรือ attributes น้ันไม่มีผลต่อตัวแบบ โดยชุดข้อมูลจะคงเหลือ 275 attributes การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบจะใช้

เทคนิคท่ีเรียกว่า Cross-validations Test ในการวัดประสิทธิภาพ ความเม่นยํา และความถูกต้องของตัวแบบ 

3) ระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้านสุขภาพ เม่ือ

เข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยการนําตัวแบบมาพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ ท่ีสามารถรองรับการทํางานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ตัวอย่างดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
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สรุป 

ผู้วิจัยได้ทําการหาความน่าเช่ือถือของระบบสารสนเทศฯ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยทรงคุณวุฒิท่ีเป็น

ผู้เช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเหมืองข้อมูล ด้านสาธารณสุข และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จําแนกหัวข้อในการประเมิน 

4 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านความน่าเชื่อถือ

ของระบบ (Reliability Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

(Security Test) โดยแสดงผลค่าเฉล่ีย (!") ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความถึงพอใจ โดยผลการประเมินด้านความ

น่าเช่ือถือของระบบมีผลการประเมินดังน้ี 1) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) 2) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเหมืองข้อมูล มีผลประเมินอยู่ใน

ระดับดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) 3) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข มีผลประเมิน

อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) และ 4) ผลการประเมินจากผู้ใช้งานท่ัวไป มีผลประเมินอยู่ใน

ระดับดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) เพิ่มจํานวนข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผน                  

การบริหารจัดการและวางนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) ควรพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถติดต้ังลงในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS 

3) สํารวจความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานให้มากทีสุด  

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ปิยะวิทย์  หมดมลทิน ดร.จุติพร  ผลเกิด ดร.อนันต์ ถันทอง ท่ีให้คําปรึกษา ช้ีแนะแนวทางท่ีเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินงานวิจัย ขอขอบพระคุณสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล

นครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  ท่ีได้ให้                        

ความอนุเคราะห์ในการประสานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ท้ายน้ีขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ คณะนักวิจัย นักศึกษาช่วยเก็บข้อมูล เพื่อนร่วมงาน และทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีนี่ที่ให้กําลังใจและสนับสนุนใน

การวิจัยคร้ังน้ีให้สําเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการ

บริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 1) สภาพ

ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาใน

การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ ส่วนใหญ่ขาดการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอ่ืน และมีการนําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุง

แก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนน้อย  3) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบ

นักเรียน การนําการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน  

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า รูปแบบมี 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัด

ระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ซ่ึงรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. จากการประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้และความเหมาะสม อยู่

ในระดับมาก 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การพัฒนา, การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to study the state and the problems of the Students’ 

Discipline Management Model for the primary schools in Nonthaburi, 2)  to develop the model of 

the Students’ Discipline Management for the primary schools in Nonthaburi, and, 3) to evaluate 

the model of the Students’ Discipline Management for the Primary Schools students in Nonthaburi. 

The results of this research were as follow: 

1. The study for the state and the problems of the Students’ Discipline Management Model 

for the primary schools in Nonthaburi revealed that: 1) the state of the students’ discipline 

management model for the primary schools in Nonthaburi, as a whole,were at the high level. 2) 

the problems of the Students’ Discipline Management model for the primary schools in Nonthaburi 

were mostly found as follows:  the lack of the cooperationnetworkingfrom the other schools in 

development of the Students’ Discipline Management Model,and after the evaluation affairs, the 

result was rarely been continually improved . 3)There’re4 aspects for the Students’ Discipline 

                                                 
1 ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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Management Model for the primary schools which are the students’ discipline planning, the 

students’ discipline organizing,the students’ disciplineleading, and the students’ 

disciplinecontrolling. 

2. The developmentof the Students’ Discipline Management Models for the primary 

schools in Nonthaburi were shown that there were 4 aspects for the Students’ Discipline 

Management in the primary schools which are the students’ discipline planning,  the students’ 

discipline organizing,the students’ disciplineleading,and the students’ disciplinecontrolling. These 

patterns wereappropriately and possibly developing in the highest level. 

3.The evaluation of the Students’ Discipline Management Model for the Primary Schools 

students in Nonthaburi, were found that all the model are useful, possible, and appropriate at the 

high levels. 

Keywords: Model , Development, the Students’ Discipline Management for the primary schools. 

 
บทนํา 
 จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ  ทําให้ เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน

จํานวนมากท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมในสังคมท่ีไม่สร้างสรรค์  ทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชน

ในอดีต  แม้ว่าผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์  และคนทํางานด้านเด็กและเยาวชนจะให้ความสําคัญและดูแลอย่างใกล้ชิดก็ตาม  ก็ไม่อาจ

ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นหรือปลอดภัยจากภัยสังคมได้  จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและ

เยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่า  เด็กและเยาวชนท้ังท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่นๆ ส่วนหน่ึงมักมี

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 1) ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ 2) นิยมประลองความเร็ว โดยการแข่งรถมอเตอร์ 3) ใช้ความ

รุนแรงในการตัดสินปัญหา เช่น การทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกัน เป็นต้น 4) มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ต้ังแต่อายุยังน้อย มี

เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง 5) เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย และ 6) ขาดหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจไม่เห็นความสําคัญของหลักศาสนา 

(กรมสุขภาพจิต, 2556 หน้า 2) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม ให้ความสําคัญในการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผู้เรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง คิดเป็นทําเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2554 หน้า 1-3) นอกจากน้ีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ในหมวด 7 ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตาม มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มี

ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ี

เหมาะสม   

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา  และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  “ความรุนแรงในครอบครัว”  การกระทําใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย  จิตใจ  หรือ

สุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนา หรือบังคับหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องไม่กระทําการ  หรือยอมรับการ

กระทําอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ ผู้ปกครองบีบบังคับ  กดดัน  และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง  ไม่มีบรรยากาศท่ีสร้าง

ความรัก  ความอบอุ่น  ความสมัครสมานสามัคคี  เติบโตในท่ามกลางความสับสน  ไม่มีความหวัง  ขาดการอบรมบ่มนิสัย  และไม่มี

จุดหมายปลายทางในชีวิตส่งผลให้เด็กทําผิดกฎระเบียบท่ีดีงามของวัฒนธรรมไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 

2551 หน้า 7)  

สถานการณ์เด็กนักเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น บริบทต่าง ๆ รอบตัวเด็กส่งผลต่อพฤติกรรมและความปลอดภัย

ของเด็กนักเรียน การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น และการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง เป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทในท่ีสุด จาก

สถิติของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปี พ.ศ. 2556 พบว่า มี

เด็กนักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 59,179 ราย และ

จากสถิติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1,662 รายรวม 60,841 ราย โดยจากการ

ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พบว่า ปัญหาสําคัญคือ สถานศึกษาจําเป็นต้อง
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ได้รับองค์ความรู้หรือวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือต่อไป (ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน, 2557 หน้า 1) 

กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนของชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

เด็กและเยาชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเยาวชนท่ีก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านร่าง  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา  จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการเอาใจใส่ในการศึกษา  ขาดการนําไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป   

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ (2542 หน้า 65) ได้ทําวิจัยเร่ือง การบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนดอกคําวิทยาคม พบว่า งานด้าน

การปกครองควรเป็นหน้าท่ีของครูทุกๆ คน ไม่ใช่งานของคนใดคนหน่ึง การแก้ไขปัญหาของนักเรียนก็ต้องเกิดจากการให้ความร่วมมือ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจะประสบความสําเร็จ   

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ในเร่ือง การลดความเหล่ือมลํ้าท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพการศึกษา ได้แบ่งงานพัฒนาทางการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การสนับสนุนส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยต้องทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นักเรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถแข่งขันได้กับอารยประเทศ 2) การให้

ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน แบ่งเป็นสองแนวทางคือ แนวทางแรก ปัญหาทางด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง ปัญหา

การทะเลาะวิวาท ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ส่ือลามก ยาเสพติด ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ังระบบละเลย 

หรือปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือปฏิบัติไปคนละแนวทาง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย (ศูนย์

เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, 2557  หน้า คํานํา) 

 สถานศึกษาเป็นสถานท่ีที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากท่ีสุดรองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือ ยกย่อง

และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้การอบรมส่ังสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่ผู้รับผิดชอบจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

นักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมีความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ท้ัง

ด้านความรู้ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังสอนทักษะชีวิตท่ีจําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ 

ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความรู้คู่

คุณธรรม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ น่ันคือเด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดีคนเก่งมีความสุข” นอกจากน้ี

ครูจะต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศึกษาต้องจัดระบบงานและกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ

ประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต การสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีสถานศึกษาจะต้องดําเนินการ โดยต้องจัดให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้มีความสําคัญท่ีสุด

ในการขับเคล่ือนเพื่อคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียน ดังน้ันในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 

ฝ่ายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง (ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, 2557 หน้า 3-4)  

จากสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความสําคัญในเร่ืองน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนา

รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงจะเป็นนวัตกรรมอีกช้ินหน่ึงท่ีจะช่วยให้โรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความเร็ว ร้อน แรงและร้าว ได้อย่างเท่าทัน ท่ัวถึง  

ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  

1.1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษา จากประชากร จํานวน 114 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) จํานวน 96 คน แบบสอบถาม ประกอบด้วย  3  ตอน ดังน้ี  1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสํารวจรายการ  

(Check Lists) 2) สอบถามสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ 

(Rating Scale) มีค่านํ้าหนัก 5 ระดับ   3) สอบถามปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

เป็นแบบกําหนดคําตอบให้เลือก (Check lists) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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1.2 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดย

การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปร่วมกัน  

   ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยได้ดําเนินการ 

2 ตอน ดังน้ี 

2.1 ยกร่างรูปแบบพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี โดย

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  10 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 3 คน 2) ผู้อํานวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 คน 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ รูปแบบการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

นนทบุรี โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จํานวน 3 คน 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 คน ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการ

บริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบตรวจสอบรูปแบบใช้การหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยใช้

แบบสอบถาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการพัฒนา

รูปแบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  คือ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 1) ผู้บริหารการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษหรือเช่ียวชาญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี  2) ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทย

ฐานะชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี  3)  เป็นนักวิชาการหรือนักการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิด้าน

การบริหารหรือด้านการพัฒนารูปแบบและด้านวิจัย ซ่ึงมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เป็นผู้ประเมินรูปแบบ ในด้านความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการคํานวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําผลไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ท่ีกําหนดได้แก่รูปแบบมีค่าเฉล่ีย  ≥ 3.5  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 แสดงว่า รูปแบบน้ันมีค่าด้านความ

เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม 

 

ผลการวิจัย 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปาน

กลางโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการนํา   

1.1.1 ด้านการวางแผนโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรกได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และการ

กําหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามลําดับ 

1.1.2 ด้านการจัดองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดอยู่ในระดับมากสามลําดับแรก ได้แก่ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดระเบียบนักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 

รองลงมา ได้แก่ จัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ และ มีการจัดฝ่ายสําหรับช่วยการจัดระเบียบนักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามลําดับ 

1.1.3 ด้านการนํา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีการใช้ข้อมูลท่ีเป็นจริงอย่างครบถ้วนในการดําเนินงานสําหรับการ

ตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลาและ มีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลความประพฤติของ

นักเรียน ตามลําดับ 

1.1.4 ด้านการควบคุม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีเพียง 2 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน

การจัดระเบียบนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน รองลงมามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ 

1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ได้แก่  ด้าน

การวางแผน ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก  
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ร้อยละ 60.42 ด้านการจัดองค์การ ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ กําหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานไม่คํานึงถึงความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 

61.46 ด้านการนํา ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น ร้อยละ 

90.63 และด้านการควบคุม ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การนําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน 

ในคร้ังต่อไป ร้อยละ 89.58  

1.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

นนทบุรีใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัดระเบียบ

นักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัด

ระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ การวางแผนการจัดระเบียบ

นักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามลําดับ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

2.1 รูปแบบการบริหารการจัดระเบยีบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันนทบุรีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

การวางแผนการจัดระเบยีบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัดระเบยีบนักเรียนและการควบคุมการจัด

ระเบียบนักเรียนซ่ึงท้ัง 4 องค์ประกอบมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันทุกองค์ประกอบ  

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมี ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบว่า รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

นนทบุรี มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีมีประเด็นสําคัญท่ีผู้วิจัยนํา

ผลมาอภิปราย ดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

1.1 การศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยแบบสอบถาม ผลการศึกษา

สภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการนํา  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้นําในการจูงใจและการส่ังการท่ีเหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา ดังท่ีนักวิชาการได้ระบุว่า 

กระบวนการบริหาร 4 ประการ โดยเฉพาะในด้านการนําว่า การนํา (Leading) เป็นการชักนําให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การซ่ึงในเร่ืองของการนําน้ีผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจท่ีดีและขณะเดียวกันก็ต้องมีการส่ังการ

ท่ีเหมาะสมด้วย หรือกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549 หน้า 13) 

เม่ือพิจารณาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นรายด้านพบว่าส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการควบคุม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

และกําหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552 

หน้า 15) ท่ีได้กล่าวถึง การวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการพิจารณาล่วงหน้าในอนาคตว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร ให้ใครทํา 

ทําไมจึงทํา ทําท่ีไหน และทําเม่ือใด เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ 

ประเสริฐศรี (2549 หน้า 13) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ และพิจารณาว่าส่ิงใดควรทําเพื่อให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายน้ันๆ หรือการกําหนดเป้าหมายขององค์กร และวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ันๆ 

1.1.2 ด้านการจัดองค์กร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดระเบียบ

นักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน จัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้อง

กับความรู้ความสามารถ และ มีการจัดฝ่ายสําหรับช่วยการจัดระเบียบนักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะจัดโครงสร้างการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้ค่อนข้างเป็นระบบ เพราะทุก

โรงเรียนเช่ือว่าการจัดองค์กรเป็นส่วนสําคัญของการบริหารองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ ธงชัย  สันติวงษ์ (2546 หน้า 157-182) ท่ีได้กล่าว
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ไว้ว่า การจัดโครงสร้างให้เป็นผังองค์กรจะต้องกระทําอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องเป็นไปตามความจําเป็นและต้องการขององค์กร เพื่อให้

สะดวกท่ีฝ่ายจัดการจะอยู่ทํางานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของฟาโยล (Fayol, 1949, p. 110) 

ท่ีได้กล่าวถึงการจัดองค์กรไว้ว่า เป็นการจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์กรออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของหน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าทํางานในตําแหน่งงานต่าง ๆ  

1.1.3 ด้านการนํา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก มีการใช้ข้อมูลท่ีเป็นจริงอย่างครบถ้วนในการดําเนินงานสําหรับการตัดสินใจ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 หน้า 3) ท่ีได้กล่าวถึง การนํา (Leading) ไว้ว่า เป็นการชักนําให้บุคคลอื่น

ปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซ่ึงในเร่ืองของการนําน้ีผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจท่ีดีและ

ขณะเดียวกันก็ต้องมีการส่ังการท่ีเหมาะสมด้วย หรือการกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

1.1.4 ด้านการควบคุม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสร้างความ

ร่วมมือกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบ และข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ มีการนําผลการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไปใช้พัฒนาการจัดระเบียบของ

นักเรียนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี บางส่วนมีการตรวจสอบงานหรือ

ติดตามงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดท่ีโรงเรียนกําหนดไว้  ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ฟาโยล (Fayol,1949, p. 110) ท่ีได้กล่าวถึง การควบคุมไว้ว่า เป็นการควบคุมให้งานดําเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ 

ตรวจสอบเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 หน้า 13) 

ท่ีได้กล่าวถึง การควบคุม ไว้ว่า เป็นขั้นตอนท่ีบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร มีการติดตามการทํางานและปฏิบัติการแก้ไข หรือกระบวนการ

วัดผลการทํางานและการแก้ไข เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันว่าได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ  

1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ได้แก่   

1.2.1 ด้านการวางแผน ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มีภาระงานมาก จึงให้

ความสําคัญของปัญหาด้านน้ีน้อย ซ่ึงในการวางแผนท่ีจะประสบผลสําเร็จน้ันจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553 หน้า 5) และชูเพ็ญ วิบูลสันติ (2553 หน้า 28) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาหาโอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในเพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจท่ีสัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม  และสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (2557 หน้า 21) ซ่ึงได้กล่าวถึง การ

วางแผนการจัดระเบียบนักเรียน เพื่อลดปัญหาความรุนแรง ไว้ว่า ส่ิงสําคัญส่วนหน่ึงในการดําเนินงานด้านน้ีคือการวางแผน เพื่อให้ทุก

คนเกิดความตระหนักโดยประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก เม่ือเกิดขึ้นแล้วต้องหาทางแก้ไข ตลอดจน

แสวงหาข้อมูลท่ีแท้จริง ต้องเชิญผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันหาแนวทางป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือเด็กต่อไป    

1.2.2 ด้านการจัดองค์กร ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การกําหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานไม่คํานึงถึงความรู้และ

ประสบการณ์ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรน้อย 

ภาระงานมาก บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนอาจมีไม่เพียงพอ  ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 หน้า 13) ท่ีได้กล่าวถึง การจัดองค์กร ไว้ว่า การจัดองค์กรเป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครจะ

ทํางานอะไรและรายงานขึ้นตรงกับใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม หรือ กระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากรและ

การประสานกิจกรรมการทํางาน  

1.2.3 ด้านการนํา ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดระเบียบนักเรียน

กับโรงเรียนอื่น ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จะประสบ

ความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล โพธิ์กล่ิน (2549 หน้า 44) ท่ีได้

เสนอแนวคิดไว้ว่า การก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นจากการมีหน่วยงาน หรือองค์กรกําหนดให้มีขึ้น และเกิดจากการรวมตัวของเครือข่าย 

โดยมีแกนนําเป็นผู้ริเร่ิมแล้วร่วมกันทํากิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย

ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จะทําให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547 หน้า 48) 

ท่ีได้เสนอแนวคิดไว้ว่า องค์ประกอบท่ีสําคัญของเครือข่ายได้แก่ 1) สมาชิก 2) จุดมุ่งหมาย 3) การทําหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึก 4) การมี

ส่วนร่วมและแลกเปล่ียนในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย และ 5) ระบบความสัมพันธ์และการส่ือสารท่ีมีความสําคัญกับเครือข่าย  

1.2.4 ด้านการควบคุม ปัญหาท่ีพบมากได้แก่ การนําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัด

ระเบียบนักเรียนในคร้ังต่อไป ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนมาก มีปัญหาในการนําผลท่ีได้จากการ

ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน เช่น การนําผลการประเมินมาปรับปรุงไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมของ 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้น้อย และมีการประชาสัมพันธ์ผลการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุพักตร์ พิบูลย์ (2549 หน้า 79) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน

เพื่อปรับปรุงหรือการประเมินความก้าวหน้า เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบว่า งานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะนําไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงงาน หรือโครงการในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือในช่วงต่อๆ ไป 

1.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

นนทบุรีใน 4 องค์ประกอบ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก

องค์ประกอบ คือ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัดระเบียบนักเรียนและการ

ควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนมากมีความตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเป็นของระบบการจัดระเบียบนักเรียนท่ีจะส่งผล ต่อคุณภาพของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเทพ ชิต

ยวงษ์ (2551) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความ

ตระหนัก และการประเมินความต้องการจําเป็นในการออกแบบการพัฒนาหรือการนําไปใช้ และสอดคล้องกับ รมย์ พะโยม (2555) ท่ีได้

ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ผลการศึกษา

องค์ประกอบของรูปแบบใน 5 องค์ประกอบ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกองค์ประกอบ คือ การวางแผนการปฏิบัติงาน การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

2.1 รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัด

ระเบียบนักเรียน การจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนําการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ซ่ึงท้ัง 4 

องค์ประกอบมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันทุกองค์ประกอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 หน้า 

14) ท่ีได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการบริหารมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน   2) การจัดองค์กร 3) การนํา 4) การควบคุม ซ่ึง

ท้ัง 4 องค์ประกอบ ย่อมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เม่ือมีการวางแผนแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรหน้าท่ีว่ามีใครทําหน้าท่ีอะไรบ้างแล้ว

ขั้นต่อไปจึงมีการส่ังการและการชักนําให้พนักงานปฏิบัติตามแผนเม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแล้ว ก็จําเป็นจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายคือการ

ควบคุมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่

ในระดับมากท่ีสุด เป็นการยืนยันว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังสะท้อนให้เห็น

ว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน มองเห็นความสําคัญของ

การนําเอารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ บุญรอด (2550) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบ 

การประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบรูปแบบและคู่มือ ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า อยู่

ในระดับมาก  

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหาร

การจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มากแสดงว่า รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย เน่ืองจากระบวนการพัฒนารูปแบบได้เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  ต้ังแต่การศึกษา

วิเคราะห์สภาพและปัญหา การพัฒนารูปแบบตลอดจนการประเมินรูปแบบซ่ึงสอดคล้องกับ จิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550) ท่ีได้ศึกษา การ

พัฒนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT) ตลอดจนการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ จะทําให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ การยอมรับ และมองเห็นประโยชน์ท่ีจะ

เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ บุญรอด (2550) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองประเมินรูปแบบ พบว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามสําหรับการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  นอกจากผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและทําการ

ประเมินรูปแบบแล้วน้ัน เพื่อให้เกิดความม่ันใจในรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารการจัด

ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ร่วมสัมภาษณ์ และประเมินผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนา
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รูปแบบท่ีเป็นระบบและการมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีผู้ประเมินใช้ตัดสินคุณค่าของ

รูปแบบ ดังท่ี  รัตติยา  พานิชนอก (2547) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนาการดําเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนชุมชน

บ้านนาแพง อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  การประชุมปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และการระดมสมอง ทําให้

ข้าราชการมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น  

นอกจากน้ี  กรรณิการ์  ขาวสําอาง (2550) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่า ผลการตรวจสอบการดําเนินงานท้ัง  4  ด้าน คือ 1)  ด้านการวางแผนงาน

การปกครอง  2) ด้านการพัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 3) ด้านการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่เหมาะสม และ  4) ด้านการ

ประเมินผลงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานท่ีได้ กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในงานแต่ละด้านเพื่อให้ทราบปัญหาและนําไปใช้

ปรับปรุงงานต่อไปและให้ความสําคัญในการแต่งต้ังคณะกรรมการในการประเมินผลงานการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน  

การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการในการประเมินผลงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. การนํารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต้องคํานึงถึง สภาพและปัญหาตามบริบทขององค์กรน้ัน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

2.  การจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นรูปแบบให้สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอื่นๆ นํารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีได้ไปปรับใช้ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปรียบเทียบการบริหาร

การจัดระเบียบนักเรียนในระดับท่ีต่างกันในการวิจัยคร้ังต่อไป  

2. การศึกษาจุดอ่อนหรือข้อจํากัดและทําการปรับรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาให้

สอดคล้องและตอบสนองต่อการประเมินผลการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในระดับ

สถานศึกษา  

4. การเผยแพร่รูปแบบท่ีได้ผ่านทางส่ือต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษา หรือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงาน

ท่ีสนใจนําไปปรับใช้ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในหน่วยงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นบทความวิชาการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการ

จัดการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย  ปัจจัยของธุรกิจนําเท่ียว  กระบวนการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  และปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานธุรกิจนําเท่ียว  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของธุรกิจนํา

เท่ียวในประเทศไทย  ซ่ึงปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและเป็นความจําเป็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้าน

ความสามารถทางด้านบริการของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือการบริการอันจะนํามาซ่ึงศักยภาพในการแข่งขัน

และผลการดําเนินงานท่ีเติบโตตามเป้าหมาย  ทันต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

และสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว   เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรของธุรกิจนําเท่ียว

ในอนาคต  อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจนําเท่ียวในประเทศให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลดีต่อการ

ดําเนินงานขององค์กรต่อไป 

คําสําคัญ:  การจัดการ, ประสิทธิผล, ธุรกิจนําเท่ียว 

  

ABSTRACT 
This article is academic paper that is a part of the research. The propose is to study  the 

state and problems, the  factors  of tourism business and guidelines for the management of 

increasing the effectiveness of tourism business in Thailand. Nowadays , the competitive 

environment of the tourism business  is important to improve the capacity of the  tourism business 

service in Thailand. In order to decide what effect a change in the service capacity management 

and the growth of performances due to the target, meet the demand of the tourists and the impact 

of the factors and environment change on tourism. The management of tourism business would 

assist in the efficient and sustainable management and  the competitive advantage has also direct 

effect in marketing success of tourism business in Thailand in the future. 

Keywords: Managemet, Effectiveness,Tourism Business 

 
บทนํา 

การจัดการเป็นทักษะระดับสูงท่ีจําเป็นของผู้บริหารซ่ึงต้องมีการถ่ายทอดและศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถ

ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  และสําเร็จตามเป้าหมายภายใต้การจัดการทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล  การบริหารเป็นกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกันให้งานสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลภายใต้การดําเนินงานของคนอื่น ได้แก่ กระบวนการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Robbins and Coulter, 2002)  
ทักษะการจัดการ (Managerial Skills) มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารและดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

จําเป็นต้องมีทักษะ  3 ด้าน ดังน้ี  (Robert L. Katz, 1995, 33-42)  

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ ดร. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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1. ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skills) เป็นทักษะท่ีจําเป็นสูงสุดท่ีผู้บริหารจะต้องมองเห็นภาพรวม ตระหนักและ

เข้าใจเป็นอย่างดีถึงภารกิจและหน้าท่ีขององค์การ มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาองค์การ หมายถึงเก่งงานหรือครอง

งานได้  

2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Skill) เป็นทักษะท่ีจําเป็นรองลงมา ผู้บริหารต้องรู้จักคน เข้าใจคน ทํางาน

ร่วมกันคนและครองใจคนได้ท่ีเรียกว่า “เก่งคน”  มีทักษะในการจูงใจบุคลากรในองค์กรให้ร่วมมือร่วมใจในการทํางานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร มีทักษะในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมขององค์กร มีทักษะ

ในการเข้าสังคม เข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ      

3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นทักษะท่ีจําเป็นอันดับสุดท้าย  เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน  กระบวนการ  ขั้นตอน วิธีการ  วิธีทํา เทคนิคเฉพาะอย่างสําหรับการปฏิบัติงาน  โดยการเรียนรู้

จากประสบการณ์  การฝึกปฏิบัติ  การศึกษาและการฝึกอบรม  ซ่ึงปัจจุบันรวมถึงทักษะด้านการวางแผน  กระบวนการกลุ่ม  การ

ส่ือสาร  และการจัดการองค์การ  สําหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นความสามารถเกี่ยวกับความรู้  กระบวนการขององค์การ สําหรับผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับต้นจะเป็นความสามารถเฉพาะด้านในงานท่ีทํา    

ในปี 1997  บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997) ได้นําเสนอกระบวนการในการจัดการ  4 ขั้นตอน  ได้แก่ 1) 

การวางแผน (Planning)เป็นการกําหนดการทํางานล่วงหน้าของผู้บริหารว่าจะทําอะไร อย่างไร ใช้ทรัพยากรและการเลือกวิธีการทํางาน

ใดเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ การวางแผนท่ีให้ได้ผลดีจะต้องจัดทําแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  2) การจัดองค์กร 

(Organization) เป็นการนําเอาแผนงานท่ีกําหนดไว้มากําหนดหน้าท่ีสําหรับบุคลากรท่ีจะปฏิบัติภายในองค์การ กําหนดวัตถุประสงค์  

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน  สายการควบคุมและบังคับบัญชาเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายโดยงาน

ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่ความสําเร็จขององค์กร  3) การเป็นผู้นํา (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะ

ผู้นําและการส่ือสารระหว่างบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติตามคําส่ังเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์   ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับ

คนมากกว่าการให้ความสําคัญกับงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ  และ  4) การควบคุม (Controlling) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรวัดผลการ

ทํางานในองค์รวม  เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานถ้าการทํางานตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและแผนในการทํางาน   

วิวัฒนาการของทฤษฏีการบริหารแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี (ธงชัย  สันติวงษ์ , 2543)   

1. การบริหารกลุ่มคลาสสิค เกิดขึ้นคร้ังแรกเป็นทางการในยุคสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผล

การผลิตในการทํางานโดยหลักการพื้นฐานประกอบด้วยการค้นหาวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดให้เป็นไปตามเป้าหมาย เรียกว่า การจัดการเชิง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้กับผู้บริหารระดับต้น  ข้อจํากัดของแนวคิดทางการบริหารด้ังเดิมคือ การไม่ได้ให้ความสนใจทางด้าน

มนุษย์หรือบุคคลในองค์การ ให้ความสําคัญกับผลผลิตจากการทํางานทําให้พนักงานเปรียบเสมือนเคร่ืองจักร  ผู้คิดค้นทฤษฎีนี้คือ เฟรด

เดอร์ริค เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) บิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการออกแบบการทํางานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดย

การค้นหาวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดและร่วมมือกันทํางาน รวมท้ังการทํางานโดยแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้านของพนักงาน และการ

ให้คําตอบแทนตามจํานวนช้ินงานท่ีทําได้         

2. การบริหารกลุ่มมนุษยสัมพันธ์  ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1927-1932 โดย Elton Mayo ให้ความสําคัญกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกันหรือระหว่างกลุ่มของคนงานท่ีจะเพิ่มผลผลิตในองค์การ มีการติดต่ออย่างเปิดกว้างระหว่างหัวหน้า

กับลูกน้อง การให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วมตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย การให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและ

เอาใจใส่ดูแลให้ความเป็นกันเองทําให้มีผลงานเพิ่มขึ้น  มีการทดลองเกี่ยวกับพฤติรรมและทัศนคติของพนักงานท่ี Hawthorne Plant 

ซ่ึงพบว่า  ประสิทธิภาพของการทํางานไม่ได้เกิดจากมาตรฐานงานท่ีองค์กรกําหนด แต่เกิดจากการทํางานร่วมกันของพนักงานซ่ึงรวมตัว

กันเป็นโครงสร้างสังคมกลุ่มย่อย อันประกอบด้วย ปทัสถาน (norms) ค่านิยม (value) และจิตใจ (sentiments) ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม

การทํางานของพนักงาน  เกิดเป็นแนวคิดมุ่งให้คนเป็นหัวใจของการบริหาร คือ  1) กฎเกณฑ์การทํางานของคนในกลุ่ม  2)รางวัลคนใน

กลุ่ม  3) ความรับผิดชอบของคนในกลุ่ม ผู้บริหารควบคุมน้อยสุด  4)  การบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม และ 5) การปรับเปล่ียนพฤติ

กรรมของคนในกลุ่ม  จึงทําให้เป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองมนุษย์สัมพันธ์ว่าเป็นแนวทางหน่ึงท่ีนําไปสู่ความสําเร็จของ

องค์การ 

3. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างสองทฤษฎีแรก ผนวกกับหลักการทางด้าน

จิตวิทยา สังคมวิทยา การเมืองและเศรษฐศาสตร์  ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางสังคมหรือพฤติกรรมของกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมกับ

โครงสร้างการบริหารงานรูปแบบ ซ่ึงอาจต้องใช้ศาสตร์การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ 

ศาสตร์เหล่าน้ีจัดได้ว่า เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ่มย่อยส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานใน

องค์กร 
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4. กลุ่มทฤษฎีระบบ ทฤษฏีการบริหารในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับระบบ  กล่าวคือ ปัจจัยป้อน (input) กระบวนการ 

(process) และผลผลิต (output) ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน กลุ่มทฤษฎีระบบแยกเป็น  2  กลุ่มคือ  ระบบปิด (Close system) เช่ือ

ว่าองค์กรเป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพื่อให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ มีการตัดสินใจ แก้ปัญหาตามเหตุผลบนฐานของกฎเกณฑ์ 

ระเบียบท่ีต้ังไว้เน้นความสนใจเฉพาะภายในระบบขององค์กร  การดําเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  และระบบ

เปิด  (Open system)  เช่ือว่าองค์กรมีศักยภาพท่ีจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อนํามาปรับปรุงส่วนต่างๆ ของระบบ คือ ปัจจัยป้อน 

กระบวนการ และผลผลิตโดยองค์กรท่ีอยู่รอดคือ องค์กรท่ีปรับตัวได้สมดุลกับส่ิงแวดล้อม ดําเนินการโดยคํานึงถึงภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กรซ่ึงจะมีผลกระทบและอิทธิพลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันน้ีองค์การควรคํานึงถึงการบริหารท้ังสองระบบควบคู่กัน 

ประสิทธิผลขององค์การเน้นความร่วมมือในการทํางานโดยมีเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือกําหนดให้เกิดความพยายามให้งาน

บรรลุผลสําเร็จ  ทําหน้าท่ีเป็นตัวสนับสนุนให้สมาชิกขององค์การ และบุคคลภายนอกสามารถใช้เป้าหมายขององค์การเป็นมาตรฐาน

ความสําเร็จขององค์การกระทําส่ิงต่างๆ ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ องค์การจะมีประสิทธิผลต่อเม่ือผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการ

ปฏิบัติตามบทบาทท่ีองค์การกําหนดและดําเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยมีตัวบ่งช้ีความมีประสิทธิผลขององค์การ  องค์การ

ท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูง ( Barnard, 1966 : 82 ;  พิทยา บวรวัฒนา, 2551: 180) 

ประสิทธิผลองค์การ มีองค์ประกอบท่ีสําคัญตามแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล   ดังน้ี 

อาร์โนลด์และเฟลแมน (Arnold and Feldman, 1986, p. 6)  กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์การท่ีมีประสิทธิผล ได้แก่ 1) 

การเจริญเติบโตขององค์การ (growth) 2) การได้มาซ่ึงทรัพยากรทางการจัดการ (resource acquisition) เป็นความสามารถ ของ 

องค์การในการสรรหาปัจจัยนําเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ 3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ขององค์การภายใต้

เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป  4) นวัตกรรม (innovation) ความสามารถขององค์การในการคิดส่ิงใหม่ 5) ผลิตภาพการให้บริการ 

(productivity) การจัดหาบริการท่ีมีคุณค่าในระดับสูง โดยใช้ต้นทุนตํ่าท่ีสุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 6) ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ (customer/client satisfaction) และความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีต่อองค์การ   

กิบสันและคณะ (Gibson and others 1988:812)  ได้เสนอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   2 

ระดับ ได้แก่  1) ระดับประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมแล้วประสบความสําเร็จ ทําให้

เกิดผลตรงและครบถ้วนตามท่ีวัตถุประสงค์กําหนด  ผลท่ีเกิดขึ้นมีคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสม  ตรงกับ

ความคาดหวังและความต้องการขององค์การและสังคม และ 2)  ระดับ ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย  1) การผลิต 

(Production) องค์การสามารถดําเนินการให้ได้ผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตรงกับความต้องการขององค์การ  2) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์การท่ีมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Input) ท่ีใช้กับผลผลติต (Output) มีความ

เหมาะสมใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผลการดําเนินงานขององค์การนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคล้องกับความ

ต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 4) การปรับตัว (Adaptiveness) มีกลไลท่ีสามารถปรับเปล่ียนการดําเนินงานได้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกองค์การ   5) การพัฒนา (Development) องค์การสามารถเพิ่มพูน

ศักยภาพ (Potential) และความสามารถ (Capacity)  ในการพัฒนา ก้าวหน้าตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม   

เกณฑ์บางอย่างยากต่อการวัดในทางปฏิบัติ หากจะประเมินเฉพาะในส่วนท่ีวัดได้ง่าย ก็จะเป็นการลดความสําคัญของเกณฑ์

อื่นท่ีวัดไม่ได้ หรือไม่ปรากฏชัดซ่ึงอาจมีความสําคัญต่อองค์การ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของแต่ละองค์การ ภายใต้เกณฑ์เดียวกัน

อาจจะเกิดผลดีกับองค์การหน่ึงแต่อาจจะไม่ดีกับองค์การอื่นก็ได้ ซ่ึงจะต้องคํานึงถึงค่านิยมในแต่ละสังคมและธรรมชาติของมนุษย์พอๆ 

กับการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง (Lawless, 1979 : 39) 

การจัดการธุรกิจนําเท่ียวน้ันผู้บริหารจําเป็นต้องมีทักษะการถ่ายทอดและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อนําไปดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ได้แก่  พระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงกล่าวถึงธุรกิจนําเท่ียวว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการนํานักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว

หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีการบริการหรือการอํานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง อันได้แก่ 

สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   (ราชกิจจานุเบกษา  ,2551)  

ธุรกิจนําเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีนักท่องเท่ียวใช้บริการเพื่อนําเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว ให้จ้องท่ีพัก จัดซ้ือบัตรโดยสาร บริการ

ขนส่งและบริการอื่น ๆ ซ่ึงครบวงจร ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง จัดเป็นธุรกิจท่ีทําหน้าท่ี

เช่ือมโยงระหว่างนักท่องเท่ียว (Travelers or Buyers) ผู้ซ้ือกับผู้ผลิต (Suppliers) ในการเลือกและซ้ือขายบริการท่องเท่ียวจุดหมาย

ปลายทางท่ีผู้ซ้ือต้องการ ธุรกิจนําเท่ียวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว ตอบสนองต่อความต้องการของ

นักท่องเท่ียว จึงทําให้ธุรกิจนําเท่ียวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ ดังน้ี  

1. สามารถทํารายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย กล่าวคือ  นักท่องเท่ียวซ้ือสินค้าบริการท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวเอง 

2. การจัดนําเท่ียวจะมีรายได้เข้าบริษัทจัดนําเท่ียว ซ่ึงจะมีการจ่ายนําต่อไปให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง 

แหล่งบันเทิง เป็นต้น 
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3. การจ้างงานการท่องเท่ียว (Employment in Tourism) ธุรกิจนําเท่ียวก่อให้เกิดการจ้างงาน กล่าวคือ ธุรกิจนําเท่ียวเป็น

อุตสาหกรรมการบริการท่ีต้องใช้แรงงานส่วนใหญ่ในลักษณะของการต้อนรับให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดนําเท่ียวจะต้องมี

มัคคุเทศก์เป็นผู้บรรยายในการนําเท่ียว 

4. ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ เม่ือมีการเดินทางท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงย่อมก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 

เน่ืองจากนัดท่องเท่ียวจะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยซ้ือสินค้าและบริการจากท้องถิ่น 

5. ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในระยะเร่ิมแรกท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเข้าสู่ท้องถิ่น 

เน่ืองจากจะมีการลงทุนผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

6. ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต เน่ืองจากเงินตราท่ีนักท่องเท่ียวนํามาจับจ่ายใช้สอยจะหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของ

ประเทศ กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

7. ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนไทยท้องถิ่นให้ดีขึ้น เน่ืองจากผลของการกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ใน

ท้องถิ่น ทําให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้ในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตท่ีดีขึ้น 

8. การเดินทางท่องเท่ียวจากท้องถิ่นหน่ึงไปยังอีกท้องถิ่นหน่ึง ย่อมก่อให้เกิดส่ิงใหม่ขึ้นในท้องถิ่น ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญ

ทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น  

9. ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม 

รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ 

10. ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวและเจ้าของมรดกศิลปวัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจ ความสํานึกและความ

ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

11. ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ช่วยให้คนมีโลกทัศน์กว้าง ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่ีได้พบเห็นด้วย

ตัวเอง ซ่ึงสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตในสังคมได้ 

12. ช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัดในเมือง  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถช่วยสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น ท้ังด้าน

บริการท่องเท่ียวโดยตรงและหัตถกรรมในครัวเรือน จึงช่วยลดปัญหาการอพยพได้ 

13. ช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้นนําทรัพยากรท่ีไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นของท่ีระลึกจําหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว  อันเป็นการเสริม

รายได้ให้กับท้องถิ่น 

14. ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี เม่ือประชากรเดินทางไปท่องเท่ียวย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน  

ยังผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิก สร้างเสริมความเข้าใจอันดีอันเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น 

ธุรกิจนําเท่ียวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองของประเทศ จึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายท่ีจะต้องร่วมมือกันอย่าง

ใกล้ชิดในการระดมทรัพยากรท้ังหลายท่ีมีอยู่มาผสมผสานให้สอดคล้องกัน  อันจะทําให้ธุรกิจนําเท่ียวขยายตัวอย่างกว้างขวางเป็น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองของชาติอย่างสูงสุด 

ธุรกิจนําเท่ียวมีหลายรูปแบบหลายประเภท  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกัน ดังน้ี (นิศา ชัชกุล, 2553) 

1. แบ่งตามหน้าท่ีทางการตลาด  สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  ธุรกิจบริการท่องเท่ียวแบบขายส่ง (Wholesale Travel  

Agencies)  และธุรกิจบริการท่องเท่ียวแบบขายปลีก (Retail Travel  Agencies)   

2. แบ่งตามลักษณะของการท่องเท่ียว  สามารถแบ่งได้  3 ประเภท  คือ  การท่องเท่ียวของผู้พักอาศัย (Resident visitors)  

การท่องเท่ียวของผู้ที่ไม่ได้พักอาศัย (Non-Resident  visitors)  และการท่องเท่ียวของผู้พักอาศัยท่ีเดินทางท่องเท่ียวนอกเขตเศรษฐกิจ

บริษัทนําเท่ียวของประเทศท่ีอ้างถึง (Economic territory of the country of reference)  หรือการท่องเท่ียวขาออก (Outbound 

Tourism)  

3. แบ่งตามรูปแบบของการเสนอขายสินค้าหรือบริการ  สามารถแบ่งได้เป็น 4  ประเภท คือ  บริษัทนําเท่ียวท่ีเสนอบริการ

นําเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Package Tours)  บริษัทนําเท่ียวประเภทชํานาญพิเศษ (Special Interest  Tours)  บริษัทนําเท่ียวในประเทศ

ท่ีนําไปยังแหล่งท่องเท่ียวในประเทศและบริษัทนําเท่ียวท่ีให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา 

พุทธิพร  มิเดหวัน และอนันท์  พิพัฒนนันท์. (2545)  ได้แบ่งประเภทของธุรกิจนําเท่ียวออกเป็น 2  ประเภท  ดังน้ี 

1 .  ธุ รกิ จ นํา เ ท่ียวภายในประเทศ (Inbound  Travel  Agent /Domestic Travel Agent)  คือ   บ ริษัท นํา เ ท่ีย ว

ภายในประเทศท่ีดําเนินการให้บริการนําเท่ียวกับนักท่องเท่ียวเป็นการให้บริการท้ังผู้ท่ีต้องการเดินทางคนเดียวหรือหมู่คณะ  โดยท่ัวไป

แล้วนักท่องเท่ียวในประเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

1.1 คนในประเทศเดินทางไปท่องเท่ียวภายในประเทศของตนเอง (Local Tourism) 

1.2 นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเข้ามาเดินทางท่องเท่ียวในอีกประเทศหน่ึง  (Inbound Tourism) 

2. ธุรกิจนําเท่ียวต่างประเทศ คือ  บริษัทนําเท่ียวท่ีพานักท่องเท่ียวจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึง  โดยท่ัวไปจะเป็น

ผู้จัดการติดต่อกับบริษัทท่องเท่ียวภายในประเทศของอีกประเทศหน่ึง  ซ่ึงก็คือ  Land  Operators  ให้เหมาช่วงดําเนินการท้ังหลดใน

ลักษณะแบบเหมาจ่าย (Package) หรืออาจจะตืดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเทศเอง 
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ธุรกิจนําเท่ียว  ประกอบด้วย  บริษัทตัวแทนท่องเท่ียว (Travel  Agent)  โดยบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว ได้แก่  บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลท่ีจัดต้ังกิจการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางและท่องเท่ียว รับจองต๋ัวเคร่ืองบิน รถไฟ รถโดยสาร  และท่ีพักแรม 

ตลอดจนเป็นตัวแทนขายโปรแกรมนําเท่ียวให้กับบริษัทนําเท่ียวและสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวต่างๆ โดยการขายแต่ละคร้ัง

จะได้รับค่าบริการจากการขายเป็นค่านายหน้า และธุรกิจจัดนําเท่ียว (Tour Operators หรือ  Tour Company) ได้แก่  บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดนําเท่ียว ท้ังภายในประเทศหรือไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็อาจทําหน้าท่ีเป็นตัวแทน

ท่องเท่ียวรับจัดขายต๋ัวเคร่ืองบิน รถไฟ และรับจองโรงแรมไปในตัวด้วย   

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและนําไปสู่การบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ  มีดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

2. พระราชบัญญัติทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ.2499 

3. กฏกระทรวงการอนุญาตธุรกิจนําเท่ียว พ.ศ. 2556 

4. ประกาศกรมการท่องเท่ียว  เร่ือง จัดต้ังสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
การเพิ่มประสิทธิผลการจัดการของธุรกจินําเท่ียวในประเทศไทย  มีแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องท่ีสัมพันธ์กัน  ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับประสิทธิผลขององค์การ 

ประสิทธิผลองค์การในการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวเพื่อให้ได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้บริหาร หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจ

นําเท่ียวคาดหวัง  จําเป็นต้องดําเนินการและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบท  ความเปล่ียนแปลงของสังคมและความต้องการของ

ผู้รับบริการธุรกิจนําเท่ียว  บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  เกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การซ่ึงจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดให้การ

ดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวจะต้องนําสู่การปฏิบัติในองค์การ  เพื่อการปรับกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเติบโตและ

อยู่รอดภายใต้การแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน  ซ่ึงองค์การท่ีมีประสิทธิผลสามารถวัดได้จากความสามารถขององค์การ  ได้แก่  การ

เจริญเติบโต  การทํากําไร  และการได้รับผลตอบแทนจากการบริหารองค์การ  (วันชัย  มีชาติ.2552; Campbell,1977,)   

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการซ่ึงเป็นกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายใต้การดําเนินงานดังกล่าวของสมาชิกและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจนําเท่ียวเป็นหน้าท่ีสําคัญของผู้บริหารต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง

และเป็นระบบ เพื่อให้เกิดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามกระบวนการซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ  ได้แก่  การวางแผน  การจัดองค์กร การ

ชักนํา และการควบคุม  (Robbins and Coulter, 2002; Bartol & Martin, 1997; Gibson and others 1988) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

การประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(Tourism Industry) ในประเทศไทย  การท่องเท่ียวเป็นตัวจักรสําคัญในการ

ขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเช่ือมให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมกันให้เกิดการพัฒนาและมีมาตรฐาน ซ่ึงธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง และ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซ้ือบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกท่ี

มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซ้ือด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียว

ซ้ือก็จะต้องมีการลงทุน ซ่ึงผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ีทางด้านสังคมการท่องเท่ียวเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกับการได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแปลก

แตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ

ดุลการชําระเงินได้เป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง  

สถานท่ีพัก  อาหาร  บันเทิง  บริการนําเท่ียว  และมัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเท่ียว ธุรกิจนําเท่ียวเป็นตัวแทนจัดการติดต่อกับธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องในด้านการวางแผน แนะนํา ตลอดจนการจัดรายการนําเท่ียวท้ังรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในหลากหลายรูปแบบให้กับ

นักท่องเท่ียว  เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดความประทับใจในการบริการ  รวมถึงผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจนําเท่ียวเป็นอย่างมากท้ังตลาดในประเทศและท่ัวโลก ทําให้ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจะต้อง

ตระหนักถึงส่ิงเหล่าน้ีเพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กร  (มนัสนันท์ มณีขัติย์, 2551; นิภา วธานิชกุล, 2553) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว 

 ภาคธุรกิจนําเท่ียวนับเป็นปัจจัยสําคัญ ปัจจัยหน่ึงท่ีรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นแหล่งรวมการบริการส่ิงอํานวย

ความสะดวก  ท้ังในด้านยานพาหนะ สถานท่ีพัก อาหาร การนําชมสถานท่ีและบริการท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนํามาขายในรูปแบบต่างๆ 

(บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, 2554: 2)  ธุรกิจนําเท่ียวมีหลายประเภท  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกัน เช่น แบ่งตามหน้าท่ีทางการตลาด  
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แบ่งตามลักษณะการท่องเท่ียว  หรือแบ่งตามรูปแบบของการเสนอขายสินค้าหรือบริการ  ได้แก่ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2554)  ประเภท

เฉพาะพื้นท่ี(Local Tour) ประเภทในประเทศ(Domestic tour) ประเภทนําเท่ียวจากต่างประเทศ(inbound) และ ประเภทท่ัวไป

(outbound) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเท่ียวของไทยจําเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ  ด้านการ

ส่ือสารและสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียว ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ซ่ึงจะส่งผลถึงความ

เช่ือมโยงในระดับชาติสู่ระดับพื้นท่ีและชุมชน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ม.ป.ป, หน้า 10 - 13)     

5. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีประสิทธิผลจะมีปัจจัยสําคัญท่ี

แสดงถึงความเติบโตของธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2551  

การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ  ได้แก่ ทุนจดทะเบียนธุรกิจ 

รายได้สุทธิ สาขาจดทะเบียนใบอนุญาต ประเภทธุรกิจนําเท่ียว และจํานวนพนักงานประจํา  ท้ังน้ี  การพัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน

ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดให้ธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงมีบทบาท

ภารกิจเกี่ยวกับการนํานักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอํานวยความ

สะดวก ด้านสถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงต้องมีการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายใน

การจัดต้ังบริษัทธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)   

จากแนวคิด  ทฤษฎีท่ีกล่าวข้างต้นแสดงถึงความสําคัญและความสัมพันธ์ เช่ือมโยงของการดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวตาม

กฎหมายท่ีมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการท่ีชัดเจน  เหมาะสมกับบริบท  เพื่อให้

สามารถแข่งขันในธุรกิจนําเท่ียวท้ังภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  ซ่ึงจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยท่ีมีธุรกิจนําเท่ียวเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพเป็นท่ีประทับใจ

ของผู้รับบริการธุรกิจนําเท่ียวให้กลับมาใช้บริการหรือประชาสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ๆ ซ่ึงจะเกิดการขยายวงธุรกิจให้กว้างขวาง

ขึ้นต่อไป 

    

สรุป 
การเพิ่มประสิทธิผลการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยจําเป็นต้องมีแนวทางสําหรับผู้จัดการธุรกิจนําเท่ียว  

ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให้สามารถจัดบริการหรือการอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันและผลการดําเนินงานท่ีเติบโตตามเป้าหมาย  ทันต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและการเปล่ียนแปลงของปัจจัยและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว  การพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนํา

เท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดให้ธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงมีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการนํานักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวหรือ

เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอํานวยความสะดวก ด้านสถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใด

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงต้องมีการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายในการจัดต้ังบริษัทธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวควรใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาดการท่องเท่ียวมาเป็นตัวจักรสําคัญใน

การขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเช่ือมให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมกันให้เกิดการพัฒนาและมีมาตรฐาน  ปัจจุบันเป็นโลก

ของการแข่งขันองค์การท่ีสามารถดําเนินงานเป็นท่ียอมรับของสังคมถือเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิผล  ซ่ึงวัดได้จากความสามารถของ

องค์การ  ได้แก่  การเจริญเติบโต  การทํากําไร  และการได้รับผลตอบแทนจากการบริหารองค์การ  การพิจารณาประสิทธิผลองค์การซ่ึง

แสดงถึงความสําเร็จขององค์กรมีมิติที่หลากหลาย  เน้นผลสําเร็จของงาน  ผลผลิต  ประสิทธิภาพ  กําไร  คุณภาพของสินค้าและบริหาร  

การวางแผน  การกําหนดเป้าหมาย  และการยึดเป้าหมายร่วมกัน การเลือกวิธีวัดประสิทธิผลองค์การต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ

องค์การ  ซ่ึงองค์การท่ีมีเป้าหมายชัดเจนเป็นท่ียอมรับและเข้าใจตรงกันของคนในองค์การจะทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ

มีประสิทธิผล    

การจัดการธุรกิจนําเท่ียวต้องอาศัยปัจจัยของธุรกิจนําเท่ียวและกระบวนการจัดการส่งเสริมการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  ซ่ึง

จะส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียวท่ีทําให้เกิดผลบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียวตามท่ีกําหนดไว้  ดังน้ัน  การบริหารจัดการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิผลต้องมีการดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการนําไปวางแผนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

และการแข่งขันธุรกิจนําเท่ียวในปัจจุบัน  อีกท้ัง  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวของไทยมีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ  หรือการบริหารงานท่ีมีระบบ  มีความรู้

ด้านการส่ือสารและสารสนเทศ มีเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียว ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการทําให้การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวมีดความเช่ือมโยงในระดับชาติสู่ระดับพื้นท่ีและชุมชน   ส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวแทนนําเท่ียวปรับปรุงการให้บริการท่ีได้

มาตรฐานเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ  เพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียวสามารถเติบโต

อย่างยั่งยืน  ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาในการแข่งขันระยะยาวต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นการวิจัยเชิง

สํารวจ ประชากรท่ีใช้ได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจํานวน 9,277 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ จํานวน 411 

คนสุ่มแบบมีโควต้าจากนักศึกษา 5 คณะ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ

การพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลปัญหาการรู้สารสนเทศใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการพัฒนาการรู้สารสนทเทศ ใช้สถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการรู้สารสนเทศและทักษะท่ีนักศึกษาสามารถ

ปฏิบัติได้ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม  ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  ทักษะการใช้สารสนเทศ 

และทักษะการเข้าถึงสารสนเทศอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ความต้องการพัฒนาการรู้สารสนเทศมีท้ังด้านเน้ือหาและ

ด้านวิธีการพัฒนาการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

คําสําคัญ:  สภาพปัญหาและความต้องการ การรู้สารสนเทศ  นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

ABSTRACT 

This research is concerned with state and problems of the information literacy  of  Student 

of Phranakorn Rajabhat University  in addition to describing and analyzing .The research procedure 

was study on the information literacy  of  Student of Phranakorn Rajabhat University  In executing 

this task,  constituted a sample population of 411 Student of Phranakorn Rajabhat University.  In 

order to elicit apposite data, the researcher deployed a questionnaire as an instrument of research.  

The data in question were the opinions of the students concerning the problems and needs of 

information literacy development.  Using techniques of descriptive statistics and then analyzed the 

data collected in terms of mean and standard deviation. Findings are as follows: 1) the problem 

about information literacy of the students were displayed in four aspects: the environment ; the 

information resource ; the information literacy skills; and  the information access skills. 2) the needs 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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of information literacy development of the students were displayed in 2 aspects: the content 

about  information literacy and the information literacy development method . 

Keywords:  state and problems, information literacy , Student of Phranakorn Rajabhat University   

 
บทนํา 

 ทักษะสารสนเทศหรือการรู้สารสนเทศ (Information literacy) เป็นทักษะหน่ึงท่ีแสดงถึงความสามารถของบุคคลท่ีเข้าใจ

และตระหนักถึงความจําเป็นของสารสนเทศ รู้และกําหนดแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม รู้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถประเมิน

คุณภาพของสารสนเทศ จัดการสารสนเทศและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่านักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทยยังขาดทักษะการรู้สารสนเทศหรือยังมีอยู่ในระดับน้อยได้แก่การวิจัยของสัจจารีย์ ศิริชัย (2552) ท่ีพบว่านักศึกษา

โดยเฉล่ียมีการรู้สารสนเทศอยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 51-60 คะแนนและมีความต้องการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในระดับมาก 5 

เร่ือง ได้แก่ การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรม

ค้นหา การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลระดับสูง ปัญหาท่ีนักศึกษาประสบค่อนข้างมากคือ ความเพียงพอของจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในสถาบัน ข้อจํากัดเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา การ

เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นการสอนเน้ือหา (Content based instruction) มากกว่าสอนวิธีการหาความรู้/วิธีการเรียนรู้ 

และหลักสูตรด้านการรู้สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการปรับปรุงตามช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of Colleges and Research Libraries : ACRL,2000) 

พบว่าประกอบด้วยมาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถกําหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียน

ท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณรวมท้ังสามารถเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีได้รับคัดเลือกไว้

แล้วกับพื้นความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่ได้ มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศ

ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์เฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในเร่ือง

เศรษฐกิจกฎหมายและประเด็นของสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศรวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมและกฎหมายจึงได้นํามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาคร้ังน้ี 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพสังคมเมือง ส่ือสังคมออนไลน์ท่ียั่วยุให้เดินหลงทางไปได้ง่าย 

ประกอบกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นลักษณะของการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

มีการมอบหมายงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล การทํารายงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ใหม่ การรู้

สารสนเทศจึงเป็นทักษะท่ีควรพัฒนาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ทําการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตนต้องการ การเข้าถึง

สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ การนําสารสนเทศท่ีเลือกไป

ประยุกต์ใช้กับความรู้เดิมได้และการเข้าใจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม

และถูกต้องตามกฎหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1.ประชากรในการวิจัยได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครช้ันปีท่ี 2-4ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 

ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 2,324 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,294 คน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 2,839 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,064 คน วิทยาลัยการฝึกหัดครู 1,613 คน และวิทยาลัยนานาชาติจํานวน              

143 คน รวมท้ังส้ิน 9,277 คน (ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560) 

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันปีท่ี 2 -4 ท่ีลงทะเบียน

เรียนในปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยใช้การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใช้ตารางของ Yamane (1973, 

pp. 1088-1089) ได้จํานวนตัวอย่างเท่ากับ 390 คน หลังจากน้ันผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มตัวอย่างเลือก

คณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย แล้วทําการกําหนดโควตาให้แต่ละช้ันปี (quota sampling) ใช้กลุ่มตัวอย่างช้ันปีละ 27 คน 6 คณะ ได้

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 411 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อทําแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random 

sampling)  
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 3.1 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เน้ือหา มาปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาสาระและการใช้ภาษาให้ถูกต้อง แล้ว

ร่างเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชนิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบเติมคําลงในช่องว่างจํานวน 9 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการรู้สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย

จัดหาให้และนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้น้ัน อยู่ในระดับมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย ประกอบด้วย ข้อคําถาม 20 ข้อ 

ครอบคลุมลักษณะปัญหาของการรู้สารสนเทศ 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จํานวน 3 ข้อ  2) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ จํานวน 4 ข้อ 3)  ด้านทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ จํานวน 6 ข้อ 4) ด้านทักษะการใช้

สารสนเทศ จํานวน 7 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความความต้องการในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  คือ 

ต้องการ และ ไม่ต้องการ ประกอบด้วย ข้อคําถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ รวมท้ังหมด 24 ข้อ สอบถาม

ความต้องการ 2 ด้าน ดังน้ี 1) เน้ือหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ จํานวน 15 ข้อ 2) วิธีการพัฒนาการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การให้คําแนะนํา 

การเรียนรู้ตามหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศและด้านการวัดผล 5 ท่านเพื่อ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข หลังจากน้ัน ผู้วิจัยหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยนํา

แบบสอบถามไปทดลอง (try-out) กับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างของการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกแต่ละข้อ แบบ Item-Total Correlation และหาค่าความเช่ือม่ันของ

เคร่ืองมือ (reliability)  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในช่วง

วันท่ี11-15 กันยายน 2560  แล้วนําคําตอบท่ีได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และคัดท่ีไม่สมบูรณ์ออก ได้คําตอบจากแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์จํานวน 411 ฉบับ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการรู้สารสนเทศ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการพัฒนาการรู้สารสนทเทศ โดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ  

      

ผลการวิจัย 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่าส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการรู้

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให้และนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (X  = 2.16) ด้านทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ (X  = 2.29) ด้านทักษะ

การใช้สารสนเทศ (X  = 2.27) และด้านทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  (X  = 2.30) ตามลําดับ  

 ความต้องการในการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 

2 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพัฒนาเน้ือหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ รายการท่ีนักศึกษามีความต้องการมากท่ีสุดได้แก่ การสืบค้น

รายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์(OPAC) (ร้อยละ 96.35) วิธีการส่ือสารสารสนเทศ ( ร้อยละ 89.78)  

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย  (ร้อยละ 89.05) ตามลําดับ ส่วน

ด้านวิธีการพัฒนาการรู้สารสนเทศ รายการท่ีนักศึกษามีความต้องการมากท่ีสุด ได้แก่การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้

นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 90.02) การสอนโดยบูรณาการเน้ือหาการรู้สารสนเทศเข้ากับรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วิชาวิจัย 

โครงงาน ปัญหาพิเศษ (ร้อยละ 88.56) และการใช้เว็บไซต์การรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้ การให้

คําปรึกษา และการประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (ร้อยละ 87.83) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาพบว่าส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการรู้สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให้และนักศึกษา

สามารถปฏิบัติได้ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของสัจจารีย์ ศิริชัย (2552) ท่ีศึกษาปัญหาการพัฒนาทักษะ

การรู้สารสนเทศพบว่าขนาดของสถาบันอุดมศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และปัญหาท่ีนักศึกษาประสบ

ค่อนข้างมากคือ ความเพียงพอของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในสถาบัน  ส่วนผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการรู้

สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังด้านความต้องการพัฒนาเน้ือหาเกี่ยวกับการรู้

สารสนเทศและด้านวิธีการพัฒนาการรู้สารสนเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพิศ ศิริรัตน์ (2555) พบว่านักศึกษามีความต้องการ
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พัฒนาการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์(OPAC)  วิธีการส่ือสารสารสนเทศ   ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต่างๆ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมท้ังต้องการให้มีการสอนโดยบูรณา

การเน้ือหาการรู้สารสนเทศเข้ากับรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วิชาวิจัย โครงงาน ปัญหาพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสัจจารีย์                  

ศิริชัย (2552)ท่ีพบว่านักศึกษามีความต้องการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่ง

สารสนเทศประเภทต่างๆ  การใช้โปรแกรมค้นหา และการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ                  

ชวินทร์ ชูกุศล และ ชนะกัญจน์ (2556) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจําเป็นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์พบผลว่า

นักศึกษามีความต้องการจําเป็นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในการส่งผลงาน และการสรุปบทเรียน

ด้วยเช่นกัน 

  

สรุป 

การศึกษาเร่ืองการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาและ

ความต้องการการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหา

เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการรู้สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให้และทักษะท่ีนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ

ค่อนข้างน้อย ความต้องการในการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้านเน้ือหาเกี่ยวกับการรู้

สารสนเทศและด้านวิธีการพัฒนาการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรามเพื่อเสริมสร้างการรู้

สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรในองค์กร ซ่ึงท้ังการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานในปัจจุบันจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการมอบหมายงาน

ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล การทํารายงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในยุคประเทศไทย 4.0 
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บทคัดย่อ 

การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

ร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์

อัตโนมัติของนักศึกษา จําแนกตาม เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 

400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติตามหลักสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย 

การทดสอบสมมุติฐาน ตามหลักสถิติพาราเมตริก โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว t-test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการการวิเคราะห์ One way ANOVA (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีความเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ ด้านราคาและด้านการส่งเสริม

การตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการรับรู้ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ

ประเมินทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูลตามลําดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน พบว่านักศึกษาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติแตกต่างกัน  นักศึกษาท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติแตกต่างกัน นักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่แตกต่างกัน 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซ้ือ รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

 

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

311 

ABSTRACT 

The Automatic Motorcycle Buying Decision Process Roi-Et Rajabhat University Students. 

This research aims to studying and to compare automatic motorcycle buying decision Process by 

gender, age and income per month divided by gender, age and income per month. This researchers 

used a questionnaire to collect data from students who buy an automatic motorcycle. The 

researchers collected data from a sample of 400 people. The statistics using for data analysis 

included descriptive statistics by mean and standard deviation. The information is presented in 

tabular form with the conclusion of the lecture and conduct research. The statistics using               for 

hypothesis testing parametric statistics by testing the difference between the average of the sample 

with a second group of analysis independent - Samples t-test and test the difference between 

more than 2 groups of samples are analyzed by One-way ANOVA (F-test). 

The research finding found that: For overall and aspects of marketing mix were in high 

level. The considering was found that: For opinions on most price and promotion followed by the 

place or channel of distribution and the respective product. For overall and aspects of buying 

decision process. Were in high level. The considering was found that: For opinions on most 

need/problem recognition followed by evaluation of alternatives and the respective information 

search. The comparison of buying decision process by gender is different, comparison of buying 

decision process by age is different and comparison of buying decision process by income per 

mount is not different  

Keywords: Buying Decision Process, Automatic Motorcycle and Marketing mix 

 
บทนํา  

สภาพปัจจุบันจํานวนผู้บริโภคท่ีมีการซ้ือหรือใช้รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติมีจํานวนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละ

ค่ายต่างมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับตลาดรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ

เพิ่มขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ ทําให้ตลาดรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติมีอัตราการ

ขยายตัว และยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 

พฤติกรรมของนักศึกษาศึกษาส่วนมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะใช้ในการขับขี่เดินทางในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อ

ความสะดวกสบายขับขี่สะดวก ประหยัดนํ้ามัน ราคาเหมาะสม และใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย โดยส่วนมานักศึกษาจะใช้รถจักรยานยนต์

เกียร์อัตโนมัติ เพราะประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นประโยชน์ท่ีจะปรับไปใช้ในชีวิตประจําวันในการ เน่ืองจากต้องการใช้

ประหยัดเวลาและไม่รบกวนผู้ปกครองให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในการใช้รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติการใช้รถจักยานยนต์เพื่อให้

เป็นประโยชน์ (ไพรัช ห่อสุวรรณ. 2546 : เว็บไซต์)  

จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้นคณะทําวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของ

นักศึกษาเพื่อผลวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจําแนก

ตาม เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เน่ืองจากประชากรมีจํานวนแน่นอน (finite Population) ประชากรจํานวน 7,775 คน ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 
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2559 (สํานักงานวิชาการและประมวลผล. 2559 : เว็บไซต์) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคํานวณหาขนาดของประชากรของ Taro Yamane. 1973 : 

125) อ้างถึง คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2558 :74) ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน กําหนด

ไว้ให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยเก็บจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

2. ตัวแปร (Variable) ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ 1) การรับรู้ความต้องการของ

ผู้บริโภค (Need/Problem Recognition) 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search)  3)การประเมินทางเลือก (Evaluation of 

Alternatives) 4)การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ประยุกต์ใช้กรอบ

แนวคิดของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 : 55-56) ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี 

 

                          ตัวแปรต้น                                   ตัวแปรตาม 

              

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

1. นักศึกษาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติที่แตกต่างกัน 

2. นักศึกษาท่ีมีอายุที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติที่แตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติที่แตกต่างกัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดในช่วงเดือน 1 - 15 กันยายน 2559 โดยนํา

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถส่ือความหมายตรงตาม

ความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหา

ความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์สัม

ประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.976  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี (1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) (2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3) กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์

เกียร์อัตโนมัติ โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4) เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ โดยจําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการ

วิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วย

การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One–Way (ANOVA Analysis of Variance : ANOVA : F-test) (5) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

1) การรับรู้ความต้องการ  

2) การค้นหาขอ้มูล  

3) การประเมินทางเลือก  

4) การตัดสินใจซ้ือ  

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  

อาย ุ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
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ผลการวิจัย  

 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ  

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด X  S.D.  
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.36 0.36 มาก 

2. ด้านราคา (Price) 4.47 0.34 มาก 

3. ด้านการจัดจาํหน่าย (Place) 4.46 0.60 มาก 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) 4.47 0.36 มาก 

โดยรวม 4.44 0.24 มาก 

 

ตารางที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานเกยีร์อัตโนมัติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 

กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ X  S.D.  
ระดับความ

คิดเห็น 

1. การรับรู้ความต้องการ (Need/Problem Recognition) 4.59 0.67 มาก 

2. ค้นหาข้อมูล (Information) 4.54 0.53 มาก 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.58 0.45 มาก 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchasing) 4.52 0.26 มาก 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 4.48 0.36 มาก 

โดยรวม 4.54 0.24 มาก 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนก

ตามเพศท่ีแตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  SD X  SD 

การรับรู้ความต้องการ 4.51 0.23 4.64 0.86 2.164  0.031* 

การค้นหาข้อมูล 4.61 0.70 4.49 0.33 2.252  0.025* 

การประเมินทางเลือก 4.58 0.46 4.58 0.44 0.084 0.933 

การตัดสินใจซ้ือ 4.52 0.27 4.51 0.25 0.167 0.867 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ 4.48 0.39 4.48 0.33 0.263 0.793 
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ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนก

ตามอายุที่แตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

1.193 

179.206 

180.400 

0.398 

0.453 

0.879 0.452 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

4.154 

108.808 

112.962 

1.385 

0.275 

5.040 0.002* 

3. การประเมินทางเลือก 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

0.138 

81.313 

81.451 

0.046 

0.205 

0.224 0.880 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

0.397 

27.749 

28.146 

0.132 

0.070 

1.887 0.131 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

0.290 

51.425 

51.715 

0.097 

0.130 

0.745 0.526 

 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจําแนก

ตามรายได้ที่แตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

2.983 

177.417 

180.400 

0.994 

0.448 

 

2.219 

 

0.085 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

1.385 

111.577 

112.962 

0.462 

0.282 

1.639 0.180 

3. การประเมินทางเลือก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

0.227 

81.224 

81.451 

0.76 

0.205 

 

0.369 0.776 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

396 

399 

0.171 

27.974 

28.146 

0.57 

0.071 

0.808 0.490 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

0.541 

51.174 

51.715 

0.180 

0.129 

1.396 0.243 

 

สรุป 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ ด้านราคา (Price) เช่น ขนาดเคร่ืองยนต์เหมาะสม, 

มีระบบความปลอดภัย และรุ่นของรถจักรยานยนต์ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เช่น มีการรับประกันหลังการขาย, 

การโฆษณาเป็นท่ีรู้จักท้ังทางทีวีและส่ืออื่นๆ และมีส่วนลดเงินสดในการซ้ือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย (Place) เช่น 
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สถานท่ีของโชว์รูมและศูนย์บริการไปมาสะดวก, การคมนาคมขนส่ง   และมีการจัดจําหน่ายและบริการหลังการขาย และด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) เช่น ขนาดเคร่ืองยนต์เหมาะสม, มีระบบความปลอดภัย และรุ่นของรถจักรยานยนต์ ตามลําดับ  

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ โดยรวม

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ ด้านการรับรู้ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ

ประเมินทางเลือก และการค้นหาข้อมูล และพฤติกรรมหลังการซ้ือตามลําดับ  

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน 

โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ความต้องการ มากกว่าเพศชาย และเพศชายมีความคิดเห็นต่อการค้นหาข้อมูล มากกว่าเพศ

หญิง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ีมีอายุ 27 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการค้นหาข้อมูลมากกว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 21-26 ปี ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

 

อภิปรายผล 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถจักรยานยนต์เกียร์

อัตโนมัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านราคา (Price) และด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย (Place) และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปิยธิดา บุญเปล่ียน. (2550) ได้ศึกษา “เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์ของ

ผู้บริโภคในอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือรถจักรยานยนต์คันล่าสุดท่ีใช้ใน

ครอบครัวเป็นคันท่ี 2 และซ้ือรถจักรยานยนต์ในลักษณะซ้ือเงินผ่อน โดยนิยมใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามากท่ีสุด มีขนาด

เคร่ืองยนต์ระหว่าง 100 – 110 ซีซี สําหรับข้อเสนอพิเศษท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการซ้ือรถจักรยานยนต์ คือ การแจกของแถม

เช่น เส้ือ หมวกฟรี ในด้านการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ โดยรวม

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ ด้านการรับรู้ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ

ประเมินทางเลือก และการค้นหาข้อมูล และพฤติกรรมหลังการซ้ือตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคร อินต๊ะกอก. (2550) ได้

ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด

ระยอง” ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์คันปัจจุบันเพราะว่าประหยัดนํ้ามัน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคือตัวเอง ส่วนใหญ่ทราบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์มาจากส่ือโทรทัศน์ รายการส่งเสริมการขายท่ีชื่นชอบมากท่ีสุด

คือการผ่อนโดยมีดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ และของแถมท่ีชื่นชอบมากท่ีสุดคือการประกันรถหาย 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน 

โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ความต้องการ มากกว่าเพศชาย และเพศชายมีความคิดเห็นต่อการค้นหาข้อมูล มากกว่าเพศ

หญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษา นัยสุภาพ. (2547) ได้ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถก

ระบะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเฉพาะยี่ห้อโตโยต้า” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือรถกระบะยี่ห้อโตโยโต้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 และส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือรถกระบะ ดังน้ี คือวัตถุประสงค์การเลือกซ้ือรถบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถ แหล่งท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่าย 

และวิธีการจ่ายเงิน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน โดย

นักศึกษาท่ีมีอายุ 27 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการค้นหาข้อมูลมากกว่า นักศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 21-26 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สมชัย อุดมมงคลกูล. (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมียี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่ชอบมากท่ีสุด ด้านการศึกษาต่างกัน 

และรายได้ ใช้ปัจจัยการส่ือสารการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านอายุ และ 

อาชีพ พบว่าแตกต่างกัน 

5. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทม์พงษ์ ขําเกิด. (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์

ยี่ห้อฮอนด้า ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลการตัดสินใจในการเลือกซ้ืออยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็น อันดับสุดท้าย โดยท่ีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

1.1 ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสมารถตอบสนองความต้องการได้

มากกว่าน้ี โดยควรพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการมากท่ีสุด 

1.2 ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ควรมีการพิจารณาการต้ังราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีลูกค้ายอมรับ

ได้ และเหมาะสมต่อนักศึกษา 

1.3 ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ ควรพิจารณาถึงทําเลท่ีต้ังของกิจการท่ีควรอยู่ในเส้นทางของระบบ

ขนส่งมวลชน สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย 

1.4 ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติควรจัดสถานท่ี และสภาพแวดล้อมท่ีทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย  

1.5 ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการเผยแผ่ข่าวให้มากขึ้น เช่น 

กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนการศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกรตัดสินใจของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดส่วน

ประสมทางการตลาดต่อไป 

2.2 ควรศึกษาผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลท้ังผู้ขายและผู้ซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติเพื่อ

สามารถวางแผนการตลาดได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

   

เอกสารอ้างอิง  

คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). การวจิัยการตลาด. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิซซ่ิง. 

ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  

นิคร อิน๊ะกอก. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะจังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพ์คร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: สํานักพมิพ์สุวีริยาสาส์น.  

ปัทม์พงษ์ ขําเกิด. (2551). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง).  

ประภาส จันทร์อินทร์. (2551). ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ผู้บริโภคในอําเภอเมอืง จังหวัด
สมุทรสาคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

ประยุทธ ์ชุมพล. (2552). การผลิตรถจกัรยานยนต์. สืบค้นจาก http://guru.sanook.com/encyclopedia 

ปิยธิดา บุญเปล่ียน. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกร้านจําหน่ายรถจกัรยานรถจักรยานยนต์ของ ผู้บริโภค
ในอําเภอเวยีงแหงจังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่.  

พันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร. (2551). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของผู้บริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

ไพรัช ห่อสุวรรณ. (2546). การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต์ ในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์). 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์. 

สมชัย อุดมมงคลกูล. (2549). ปัจจัยการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต).  

สุพรรษา นัยสุภาพ. (2547). ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถกระบะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาเฉพาะยี่หอ้โตโยต้า. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น).  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

317 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด 

THE SALES PROMOTION STRATEGY OF BIG C SUPER CENTER TO THE BUYING 

DECISION PROCESS OF CONSUMERS IN ROI-ET PROVINCE 

 

สิรวิชญ์ ป่ินคํา, มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด1 

มินตรา  จันทะล่าม, มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด2 

สุภาวดี  สมดา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 

เกษศิรินทร์ ภญิญาคง, มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด4 
Email: robsira999@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของ
ห้างบ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
ประมวลผลตามหลักสถิติตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ
สรุปผลการดําเนินการวิจัย การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) ตามหลักสถิติพาราเมตริก (Parametric 
Statistics) โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว Independent - Samples t-test การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการการวิเคราะห์ One way ANOVA (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) บ๊ิกซีเทศกาล
แห่งความถูก มากท่ีสุด รองลงมาคือ การลดกระหนํ่า เพ่ิมกําไรให้คุณ และการเช็คไพรซ์ ถูกชัวร์ ตามลําดับ ผู้บริโภค
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นด้วยต่อด้านการรับรู้ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซ้ือ 
ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภค ห้างบ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 

The Sales Promotion Strategy of Big C Super center To the buying decision process Of 
consumers in Roi-Et Province. This research aims to studying and to compare Sales Promotion 
Strategy of Big C Super center To the buying decision process Of consumers in Roi-Et Province by 
gender age and income per month divided by gender, age, occupation, income per month and 
education. This research used a questionnaire to collect data from consumer in Roi-Et province. 
The researchers collected data from a sample of 384 people. The statistics using for data analysis 
included  descriptive statistics by mean and standard deviation. The information is presented in 
tabular form with the conclusion of the lecture and conduct research. The statistics using for 
hypothesis testing parametric statistics by testing the difference between the average of the sample 
with a second group of analysis independent - Samples t-test  and test the difference between 
more than 2 groups of samples are analyzed by One-way ANOVA (F-test). 

The research finding found that : For overall and aspects of Sales Promotion Strategy of 
Big C Super center To the buying decision process Of consumers in Roi-Et Province were in most 
level. The considering was found that : For opinions on most Big C Festival of Cheap and promotion 
followed by the Reducing profits for you and the respective Check Price was sure. For overall and 
aspects of buying decision process. Were in high level. The considering was found that : For opinions 
on most need/problem recognition followed by information search and the respective purchase 
decision. 
 The comparison of buying decision process by gender is different, comparison of buying 
decision process by age is different, comparison of buying decision process by Occupant is not 
different, comparison of buying decision process by education is not different and comparison of 
buying decision process by income per mount is not different.  
Keywords: Sales Promotion Strategy, Buying Decision Process, Consumer, Big C SuperCenter 
 
บทนํา  

 หากกล่าวถึงธุรกิจในยุคปัจจุบันท่ีมาพร้อมกับการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ันในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาอัตราการ
เจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีการเติบโตเป็นอย่างสูง โดยมีการขยายสาขาเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น บิ๊กซี โลตัสและ แม็ค
โคร ทําให้ตลาดธุรกิจน้ีมีการแข่งขันสูงมาก ซ่ึงเป็นแรงกดดันให้บริษัทค้าปลีกหลายๆบริษัทจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งมีผลสืบเน่ืองมาจากเป้าหมายแห่งความสําเร็จธุรกิจ หรือการมีผลกําไรท่ีสูงสุดซ่ึงแต่ละองค์กรแสวงหาเพื่อความ
อยู่รอดของธุรกิจน้ัน อีกท้ังผู้บริโภคได้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น โดยผู้บริโภคมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้มากขึ้น จึงทํา
ให้ผู้บริโภคเรียกร้องถึงการท่ีจะได้รับส่ิงท่ีดีพร้อมกับมาตรฐานท่ีสูงเสมอ ทําให้รูปแบบของการค้าปลีกมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมเป็น
อย่างมาก โดยในแต่ละบริษัทพยายามท่ีจะพัฒนาและหาโอกาสใหม่ๆท่ีสามารถได้เปรียบคู่แข่งขัน สร้างความแตกต่างในด้านรูปแบบ
การขาย ทําให้เกิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ดังน้ันในแต่ละธุรกิจซ่ึงได้มีการนํากลยุทธ์ทางการตลาดใน
รูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ัน (มนต์ชัย 
แก้วหลวง : 2543 : 9-11) 
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (อังกฤษ: BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED ช่ือย่อ:
BIGC) เป็นบริษัทท่ีดําเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ช่ือ บิ๊กซี (Big C)มีสาขาอยู่ท่ัว
ประเทศไทยและประเทศในเอเชีย เช่น เวียดนาม โดยข้อมูลในปี 2554 หลังจากควบรวมกิจการของคาร์ฟูร์ในประเทศไทย (บริษัท เซ็น
คาร์ จํากัด) เข้ามา ทําให้บิ๊กซี มีสาขาท้ังหมด 122 สาขาในประเทศไทย โดยแบ่งแยกเป็นบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าจํานวน 15 สาขา, บิ๊กซี จัมโบ้ 
2 สาขาและ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 105 สาขาโดยบิ๊กซีได้ให้ความหมายของคําว่า Big C คือ Big หมายถึง พื้นท่ีที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วย
บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับลูกค้า และยังครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของสินค้าท่ีบิ๊กซีคัดสรรมาจําหน่าย 
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โดยบิ๊กซีมีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า C หมายถึงลูกค้าท่ีให้การสนับสนุนบิ๊กซีตลอด
มาบิ๊กซี เกิดจากความคิดกลุ่มค้าปลีกในเครือเซ็นทรัลและเครืออิมพีเรียล (บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์. 2559. เว็บไซด์) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนําผลการศึกษาเป็นข้อแนะนําต่อธุรกิจค้าปลีกแบบ โมเดิร์นเทรด ให้
สามารถพัฒนาหรือกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขายท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคของห้างบิ๊กซีซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์  
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
 3. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา  
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด  
1.2 กลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากประชากรมีจํานวนไม่แน่นอน (Infinite Population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคํานวณหาขนาดของ

ประชากรของ W.G. Cochran (1995 : 178) (อ้างถึง ดร. คํานาย อภิปรัชญาสกุล. 2546 : 74)  ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 คน กําหนดไว้ให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บจากผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1-15 กันยายน 2559 
 2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  

2.1 ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา   
2.2 ตัวแปรตาม คือกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) การรับรู้ถึงความต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) 

การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2549 
: 55-56). 
              ตัวแปรต้น                                      ตัวแปรตาม 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การรับรู้ถึงความต้องการ (Need/Problem recognition) 
การค้นหาข้อมูล (Information) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) 

เพศ (Sex) 
อาย ุ(Age) 
อาชีพ (Occupant) 
ระดับการศึกษา (Education) 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (Income) 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
ลดกระหนํ่า เพิ่มกําไรให้คุณอาย ุบิ๊กซี เทศกาลแห่ง
ความถูกอาชีพ  
เช็คไพรซ์ ถูกชัวร์ 
ช้อปถูกใจท่ีบิก๊ซี 
บิ๊กซี ฉลอง 23 ปี ห้างคนไทย หวัใจคือลูกค้า 
จัดโชว์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ 
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สมมติฐานในการวิจัย  

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

4. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

5. ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดในช่วงเดือน 1 – 15 กันยายน 2559 โดยนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคําถาม
สามารถส่ือความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรหา
ค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.614 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)          
2) วิเคราะห์กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 4) เปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา 
โดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) 
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One–Way 
(ANOVA Analysis of Variance : ANOVA : F-test) 4) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)  โดยจัดกลุ่มแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิจัย  

 

ตารางที่ 1 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย  X  S.D.  ระดับความ

คิดเห็น 

1. ลดกระหนํ่า เพิ่มกําไรให้คุณ 4.84 0.18 มากท่ีสุด 
2. บิ๊กซี เทศกาลแห่งความถูก 4.86 0.63 มากท่ีสุด 
3. เช็คไพรซ์ ถูกชัวร์ 4.69 0.45 มากท่ีสุด 
4. ช้อปถูกใจท่ีบิก๊ซี 4.47 0.28 มาก 
5. บิ๊กซี ฉลอง 23 ปี ห้างคนไทย หวัใจคือลูกค้า 4.38 0.48 มาก 
6. จัดโชว์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ 4.77 0.29 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.81 0.15 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ X  S.D.  ระดับความ

คิดเห็น 

1. การรับรู้ความต้องการ 4.82 0.23 มากท่ีสุด 

2. การค้นหาข้อมูล 4.63 0.18 มากท่ีสุด 
3. การประเมินทางเลือก 4.54 0.22 มากท่ีสุด 
4. การตัดสินใจช้ือ 4.56 0.17 มากท่ีสุด 
5. พฤติกรรมหลังการช้ือ 4.49 0.30 มาก 

โดยรวม 4.61 0.09 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน

จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  SD X  SD 

การรับรู้ความต้องการ 
การค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

4.82 
4.63 
4.52 
4.54 
4.44 

0.25 
0.16 
0.25 
0.18 
0.29 

4.82 
4.64 
4.55 
4.54 
4.51 

0.22 
0.18 
0.22 
0.17 
0.29 

0.11 
1.30 
0.98 
1.22 
1.96 

0.90 
0.76 
0.32 
0.22 

 0.05* 
รวม 4.59 0.96 4.62 0.99 2.22 0.02** 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน

จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุที่แตกต่างกัน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.62 
20.23 
20.86 

0.12 
0.05 

2.35 0.40 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.72 
12.35 
13.07 

0.14 
0.33 

4.45 0.01* 

3. การประเมินทางเลือก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

1.01 
19.09 
20.11 

0.20 
0.05 

4.02 0.01* 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.31 
12.02 
12.36 

0.06 
0.03 

2.14 0.60 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

1.02 
34.31 
35.33 

0.20 
0.09 

2.25 0.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการของ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.15 
20.71 
20.86 

0.31 
0.55 

0.56 0.72 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.22 
12.85 
13.07 

0.46 
0.34 

1.33 0.24 

3. การประเมินทางเลือก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.07 
20.03 
20.11 

0.15 
0.53 

0.29 0.91 

 
4. การตัดสินใจซ้ือ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.25 
12.10 
12.36 

0.52 
0.32 

1.62 0.15 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.34 
34.98 
35.33 

0.69 
0.93 

0.74 0.58 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน

จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.13 
20.72 
20.86 

0.46 
0.55 

0.85 0.46 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.21 
12.86 
13.07 

0.72 
0.34 

 

2.13 0.96 

3. การประเมินทางเลือก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.20 
19.91 
20.11 

0.67 
0.52 

1.27 0.28 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.23 
12.13 
12.36 

0.77 
0.32 

 

2.39 0.68 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.43 
34.89 
35.33 

0.14 
0.92 

1.58 0.19 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.58 
20.80 
20.86 

0.19 
0.55 

0.35 0.78 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.31 
12.76 
13.78 

0.10 
0.34 

3.15 0.25 

3. การประเมินทางเลือก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.21 
19.69 
20.11 

0.71 
0.52 

1.36 0.25 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.20 
12.16 
12.36 

0.67 
0.52 

2.10 0.99 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.18 
35.15 
35.33 

0.60 
0.93 

0.64 0.58 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป 

สรุปผลการวิจัย พบว่า  
1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย บิ๊กซีเทศกาลแห่งความถูก เช่น การลดราคาวันปีใหม่, การลดราคาวันตรุษจีน ,
ลดราคาวันวาเลนไทน์, ลดราคาต้อนรับหน้าร้อน, สินค้าราคาพิเศษต้อนรับเปิดเทอมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การลดกระหนํ่าเพิ่มกําไรให้
คุณ เช่น เติมเงินมือถือท่ีเคาน์เตอร์แคชเชียร์, จ่ายบิลต่างๆ ฟรีค่าธรรมเนียม รองลงมา คือ เช็คไพรซ์ ถูกชัวร์ เช่น เปรียบเทียบราคา
สินค้ากับร้านอื่นๆทุกวัน รองลงมาคือ จัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดซ้ือ เช่น การนําสินค้าลดราคามาจัดโชว์ รองลงมาคือ ช้
อปถูกใจท่ีบิ๊กซี เช่น การซ้ือสินค้าราคาประหยัด,  มีโปรโมช่ันลดราคา  และบิ๊กซี ฉลอง 23 ปี ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า เช่น การรับ
บริจาคโครงการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ ตามลําดับ    

2) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ ด้านการรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ การค้นหาข้อมูล รองลงมาคือ การตัดสินใจซ้ือ 
รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลังการซ้ือตามลําดับ  

3) การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความคิดเห็น
ด้วยมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผู้บริโภคท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อด้านการค้นหาข้อมูล  และ
ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  

 
อภิปรายผล  

1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ด้านบิ๊กซีเทศกาลแห่ง
ความถูก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการลดกระหนํ่า เพิ่มกําไรให้คุณ และด้านการเช็คไพรซ์ ถูกชัวร์ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รติวัลย์ วัฒนสิน. (2557) ทําการศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจสมัยใหม่ : มุมมองของผู้บริโภค
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และผู้บริหาร” ผลการศึกษาพบว่า การลดราคาและการแถมสินค้าแบบเดียวกันเป็นการส่งเสริมการขายท่ีผู้บริโภคและผู้บริหารมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

2) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้วยต่อด้านการรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจ
ซ้ือ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ. (2554 : 74) ได้ศึกษา “ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ลดเลือนร้ิวรอยบนใบหน้าของผู้หญิงวัยทํางาน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ลบเลือนบนใบหน้าของผู้หญิงวัยทํางาน ให้ความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
ลบเลือนบนใบหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
ความคิดเห็นด้วยมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์. (2557 : 111)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการตัดสินใจซ้ือนํ้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ในการเลือกซ้ือนํ้าผลไมพร้อมด่ืม 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ นอกจากจะ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่ือโทรทัศน์แล้ว ยังค้นหาจากฉลากบนบรรจุภัณฑ์
สินค้าอีกด้วย และ นอกจากจะค้นหาข้อมูลในเร่ืองของคุณสมบัติของสินค้า/รสชาติแล้ว ยังค้นหาข้อ มูลด้านคุณค่าทาง โภชนาการอีก
ด้วย นอกจากน้ียังพบว่า ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น เพศชายคือ มาลีซ่ึงต่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศหญิงท่ีรู้จักตราสินค้า ยูนิฟและทิปโก้มากท่ีสุด 

4) การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านการค้นหาข้อมูล  และด้านการประเมินทางเลือก
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์. (2557 : 112)  ทําการศึกษาเร่ือง “กระบวนการตัดสินใจซ้ือนํ้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุระหว่าง 21-40 ปีและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
10,000 บาทขึ้นไป จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฉลากบนบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นส่วนใหญ่และ สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี
ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมท้ังจากส่ือโทรทัศน์ และฉลากบนบรรจุภัณฑ์    

5) การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราทร ภู่เขียว. (2555:107) ได้ทําการศึกษา เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนข
องผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในด้าน
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคแต่
ละคนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการซ้ือไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การลดกระหนํ่า เพิ่มกําไรให้คุณ โดยเฉพาะระบบ
การจ่ายบิล บริการต่างๆ มี ค่าธรรมเนียมถูก และสามารถสมัครบัตรบิ๊กการ์ดฟรีในระบบออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น  

2. ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย บิ๊กซี เทศกาลแห่งความถูก โดยพัฒนาเร่ืองสินค้า
ลดราคา ต้อนรับน่าร้อนให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 

3. ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ช้อปถูกใจท่ีบิ๊กซี สินค้ามีคุณภาพ ได้สินค้าใน
ราคาท่ีต้องการ ราคาประหยัด ในเร่ืองของคุณภาพของสินค้าท่ีนํามาลดราคา 

4. ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย บิ๊กซี ฉลอง 23 ปี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้าจัดทํา
การรับบริจาค ในโครงการส่งมอบดวงใจให้น้อง ช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลอง
ครบ 23 ปี ห้างบิ๊กซี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

5. ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีการพัฒนากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้วยการมี
จุดรับข้อร้องเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจท่ีหลากหลายช่องทางมากขึ้น รวมถึงการบริการหลังการขาย กรณีสินค้าชํารุดเสียหาย
ท่ีสามารถนํามาเปล่ียนแปลงได้ง่าย 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษา

โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้สมอง

เป็นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แยกเป็น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หมู่ 1 จํานวน 42 คน  

สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 1 จํานวน 48 คน สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 2 จํานวน 47 คน และสาขาพลศึกษา หมู่ 1 

จํานวน 44 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินและแบบทดสอบ 

สถิติท่ีใช้ในวิจัยครั้งน้ีคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน (BBL) ใน

แต่ละประเด็น ในส่วนของประเมินความพึงพอใจในการเรียนแบบ BBL ในด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อสามารถเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี 

การใช้วิธีการสอนท่ีเน้นการใช้สมองเป็นสําคัญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือจัดกิจกรรมต่างๆ 

สอดคล้องกับการเรียนการสอนเหมาะสม และการใช้วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือเท่ากับ 

4.24 และการใช้วิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เป็นระบบ และประเมินอย่างยุติธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามลําดับ 

ในขณะท่ีการใช้เครื่องมือประกอบการสอนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.93 

2. ผลสรุปการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

การเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน (BBL) การวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

การเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน (BBL) พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ทดสอบการวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน ซ่ึงได้รับ

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.49 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.73 ซ่ึงเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เรียนด้วยวิธีการ BBL พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 19.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.78 

สําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test สรุปได้ว่า คะแนน

การประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนการประเมินผลก่อนเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า

นักศึกษาท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยเน้นสมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

คําสําคัญ: สมองเป็นฐาน 

 

 

 

                                                 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ABSTRACT  
The purposes of this research were 1) to study the Brain Based Learning Instruction in the 

course “Measurement and Evaluation” of Rambhai Barni Rajabhat University students and 2) to 

compare learning outcomes before and after the use of the Brain Based Learning instruction in the 

Measurement and Evaluation course of Rambhai Barni Rajabhat University. The research sample 

groups were the undergraduate students including 42 English Education students from Group 1, 48 

Thai Education students from Group 1, 47 Thai Education students from Group 2, and 44 Physical 

Education students from Group 1 in the Faculty of Education. The research sample groups were 

determined by the method of purposive sampling. The research tools were evaluation forms and 

tests. The descriptive statistics used in this research were consisted of percentage, mean, standard 

deviation, and t-test. 

The research findings were as follows. 

1. The satisfaction with the Brain Based Learning Instruction (BBL) Each aspect of the 

satisfaction results of Brain Based Learning Instruction was found as follows. The satisfaction results 

of the Brain Based Learning Instruction in the aspect of knowledge transfer were shown in the high 

level. The following individual aspects could be ranked from the highest to the lowest: the course 

instruction based on the Brain Based Learning Approach (mean=4.36), the design of activities 

relating to the appropriate instruction and the Child Centered Teaching Approach (mean=4.24), 

many different measurements with systematic and fair assessment (mean=4.13), and the suitable 

instructional materials (mean=3.93) respectively. 

2. The comparative results of learning outcomes before and after the application of Brain 

Based Learning Instruction (BBL) the students’ knowledge and understanding were measured 

before and after the use of Brain Based Learning Instruction (BBL). The sample groups’ knowledge 

and understanding were tested before and after the instruction, and a mean score of 12.49 and 

standard deviation of 4.73 were found. After the sample groups participated in the class based on 

the Brain Based Learning Instruction, the results showed that the sample groups had the higher 

mean score of 19.82 and standard deviation of 7.78. 

When the comparative results of mean scores were assessed by the t-test method, the 

results revealed that the evaluation scores assessed after the instruction were higher than the 

scored measured before the instruction, showing a significance level of 0.05, indicating the better 

learning outcomes of the students in the class based on the Brain Based Learning Instruction.     

Keywords: Brain Based Learning Instruction 
 
บทนํา   
 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมิใช่นวัตกรรมใหม่ เพราะเป็นเร่ืองท่ีกล่าวกันมานานแล้ว เพียงแต่มี

แนวคิดและแนวการสอนใหม่ท่ียังไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีชัดเจน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีจะช่วย

ให้ผู้เรียนมีความสามารถและพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถดํารงชีวิตและพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัตน์ได้ การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเป็นอีก

รูปหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น เรียนรู้วิธีเรียน (Learning How to 

Learn) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องวิถีการเรียนรู้หรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ (Eric Jensen, 2000) 
ในระยะท่ีผ่านมาในกระบวนการเรียนการสอน ยังเน้นการเรียนในห้องเรียนด้วยรูปแบบเก่าด้วยการสอนหน้าช้ันเรียน เพียง

อย่างเดียว และให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บรรยายแต่เพียงผู้เดียว อีกท้ังเน้ือหาค่อนข้างทําความเข้าใจยาก มีทั้ง

การคํานวณและการเขียนเส้นกราฟ ซ่ึงทําให้นักศึกษา เกิดความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ส่งผลให้การเรียนตกตํ่า 
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เกรดเฉล่ียลดลง อีกท้ังข้อมูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันหากไม่ติดตามข่าวสารอย่างต่อเน่ือง จะทําให้ผู้สอนสามารถ

สอนได้แต่เพียงทฤษฎี แต่ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงทําให้ผู้เรียนไม่สนใจคิดว่าเป็นเร่ืองใกล้

ตัวและไม่เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าผลของการนํากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นสมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนน้ัน ทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทําให้

นักศึกษาเรียนด้วยความสนุกสนาน มีความต้ังใจเรียน มีความสุขและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น จากท่ีกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยจึง

ได้นํารูปแบบกระบวนการเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) มาใช้ให้เต็มรูปแบบ

มากขึ้น โดยการเพิ่มจํานวนเน้ือหาและเพิ่มระยะยาว รวมท้ังมีการประเมินผลการนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมอง

เป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) มาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์  
1(  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

2(  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษาโดย

การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แยก

เป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หมู่ 1 จํานวน 42 คน  สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 1 จํานวน 48 คน สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 2 จํานวน 47 คน 

และสาขาพลศึกษา หมู่ 1 จํานวน 44 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินและ

แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในวิจัยคร้ังน้ี คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นํารายวิชาการประเมินทางการศึกษา มาใช้ในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

สมองเป็นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยการพัฒนาเอกสารประกอบในรายวิชาการประเมินทางการศึกษา ซ่ึงใน

เน้ือหาครอบคลุมในคําอธิบายรายวิชาและ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ผลการวิจัย  
ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการเรียนแบบ BBL ในแต่ละประเด็น ในส่วนของประเมินความพึงพอใจในการเรียน

แบบ BBL ในด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้อสามารถ

เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี การใช้วิธีการสอนท่ีเน้นการใช้สมองเป็นสําคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือจัดกิจกรรม

ต่างๆ สอดคล้องกับการเรียนการสอนเหมาะสม และการใช้วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือเท่ากับ 4.24 และการ

ใช้วิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เป็นระบบ และประเมินอย่างยุติธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 ตามลําดับ ในขณะท่ีการใช้เคร่ืองมือ

ประกอบการสอนเหมาะสม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 3.93 

ดังภาพประกอบในการจัดกระบวนการเรียนสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ภาพที่ 1  การจัดกระบวนการเรียนสอนในวิชาการประเมินทางการศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจในด้านการเตรียมเน้ือหาและกระบวนการสอนในรายวิชาการประเมินทางการศึกษาพบว่า 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะเม่ือนํากระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL เข้ามาใช้จะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศใน

ห้องเรียน เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย และไม่ตึงเครียด โดยผู้วิจัยมักเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เช่น 

การให้อิสระในการออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน การแบ่งกลุ่มช่วยกันคิด และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้สอนด้วยกัลยาณมิตร ทํา

ให้บรรยากาศการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปด้วยดี กระตุ้นสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน และผู้สอนทําให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน ซ่ึงส่งผลทําให้นักศึกษาได้รับความรู้จากกระบวนการดังกล่าว

มากขึ้นอย่างไม่รู้ตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของสมทรงสิทธิ (2553) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองหน่วย

ส่ิงมีชีวิตและชีวิตพืชช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน พบว่า ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน ทําให้ครูและผู้เรียน มีความสุข และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

 

สรุป  

1.  ผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน (BBL) ในส่วนของประเมิน

ความพึงพอใจในการเรียนแบบ BBL ในด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้

วิธีการสอนท่ีเน้นการใช้สมองเป็นสําคัญ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการเรียนการสอน

เหมาะสม และการใช้วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือเท่ากับ 4.24 และการใช้วิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เป็นระบบ 

และประเมินอย่างยุติธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 ตามลําดับ ในขณะท่ีการใช้เคร่ืองมือประกอบการสอนเหมาะสม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด

เท่ากับ 3.93 

2. ผลสรุปการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้โดย

สมองเป็นฐาน (BBL) การวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน (BBL) พบว่า

กลุ่มตัวอย่างได้ทดสอบการวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน ซ่ึงได้รับคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 12.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.73 ซ่ึงเม่ือ

กลุ่มตัวอย่างได้เรียนด้วยวิธีการ BBL พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน เฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 19.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.78 

สําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test สรุปได้ว่า คะแนนการประเมินผล

หลังเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าคะแนนการประเมินผลก่อนเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความว่านักศึกษาท่ีได้รับการเรียนการสอนโดย

เน้นสมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สําคัญยังมีอีกหลายวธิ ี เช่น กระบวนการของ PLC= Professional Learning 

Community RBL=Research Based Learning และ PBL=Problem Based Learning ซ่ึงการใช้วิธีการประสมประสานให้เหมาะสม

กับเน้ือหารายวิชาต่างๆ และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา จะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีดีขึ้น

และมีความสุขในกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจาํป ี2559 และนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนใน

รายวิชาการประเมินทางการศึกษาท่ีได้มุ่งม่ัน ต้ังใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมท่ีดี ผู้วิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสื่อสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ชุมชนกู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

ระดับการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณน้ันใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

ควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) ตามหลักสถิติ

พาราเมตริก (Parametric Statistics) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Independent - Samples t-test การทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ One way ANOVA (F-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อ     การประชาสัมพันธ์

และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Public city) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotions) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การโฆษณา (Advertising) และการจัด

กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) ตามลําดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาด 

จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดไม่

แตกต่างกัน  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน นักท่องเท่ียวท่ีมี

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน  

คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาด การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

 

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 

 The marketing communication of cultural tourism: Case Study  Ku Ka Sing Kaset Wisai 

District Roi-Et Province. This research aims to studying and to compare of marketing communication 

of cultural tourism Process by gender age and income per month divided by gender, age, 

occupation, income per month and education. This research used a questionnaire to collect data 

from the tourist. The researchers collected data from a sample of 384 people. The statistics using 

for data analysis included descriptive statistics by mean and standard deviation. The information is 

presented in tabular form with the conclusion of the lecture and conduct research. The statistics 

using for hypothesis testing parametric statistics by testing the difference between the average of 

the sample with a second group of analysis independent - Samples t-test and test the difference 

between more than 2 groups of samples are analyzed by One-way ANOVA (F-test).  

 The research finding found that: For overall and aspects of marketing communication were 

in most level. The considering was found that : For opinions on most public relations and public 

city followed by the sales promotions, personal selling, advertising and the respective event 

marketing. The comparison of marketing communication by gender is not different, comparison of 

marketing communication by age is different, comparison of marketing communication by 

occupation is different, comparison of marketing communication by income per mount is different 

and comparison of marketing communication by education is different.  

Keywords: Marketing Communication, Cultural Tourism 

 

บทนํา  

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมมีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้

และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงาม

และประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

ในยุคปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงใน  ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ท่ีตนจําหน่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ท่ีกําลังมาแรง 

ผู้อ่านคงจะเร่ิมมีคําถามในใจว่าแล้วการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม คืออะไร การท่องเท่ียวแบบไหนท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเทศ

ต่างๆในโลกมีนโยบายอย่างไรกับรูปแบบการท่องเท่ียวดังกล่าว (ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว. 2546 : เว็บไซต์) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้นคณะทําวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบ การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เพื่อนําผลวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอ  เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. เพื่อเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร (Population) ที่ใช้ทําการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียว  2) กลุ่มตัวอย่าง 

(Sample) เน่ืองจากประชากรมีจํานวนไม่แน่นอน (Infinite population) จึงใช้สูตรคํานวณประชากรของ W.G. Cochran (1953 : 

178) อ้างอิงถึง คํานาย อภิปรัชญาสกุล. 2558 : 72) ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 คน 
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กําหนดให้ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05   หรือร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเก็บ

จากนักท่องเท่ียวในเขตชุมชนกู่กาสิงห์      

2. ตัวแปร (Variable) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การส่ือสารการตลาด (Marketing 

Communication) ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Public city) 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotions) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) และการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

(Event Marketing) ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด เสรี วงษ์มณฑา. (2540:25) ได้กรอบแนวคิดดังน้ี 

 

             ตัวแปรต้น                                      ตัวแปรตาม 

              

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

สมมติฐานในการวิจัย  

1. นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กา

สิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3. นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่

กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

5. นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: 

กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดระหว่างวันท่ี 1 - 15 กันยายน 2559 โดยนํา

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคําถาม

สามารถ ส่ือความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรหา

ค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.573 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี (1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

อาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)          (2) 

วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) (3) การส่ือสารการตลาด โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4) เปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  และระดับการศึกษา ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) และทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–Way (ANOVA Analysis of Variance : 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

(1) เพศ   (2) อาย ุ 

(3) อาชีพ (4) รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน     (5) ระดับการศึกษา 

การสื่อสารการตลาด Marketing 

Communication 
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ANOVA : F-test) (5) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 

ผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวรู้จักมากท่ีสุดคือ กู่กาสิงห์ (ร้อยละ 37.40) 

รองลงมาคือ บุญบั้งไฟ (ร้อยละ28.40) และสงกรานต์กู่กาสิงห์ (ร้อยละ 15.00) แหล่งท่องเท่ียวท่ีท่านประทับใจมากท่ีสุดคือ กู่กาสิงห์ 

(ร้อยละ 37.40) รองลงมาคือ บุญบั้งไฟ (ร้อยละ 28.40) ท่านรู้จักแหล่งท่องเท่ียวจากส่ือใดมากท่ีสุด ส่ือป้ายโฆษณากลางแจ้ง (ร้อยละ

35.00) รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ (ร้อยละ 26.30)  เยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนกู่กาสิงห์มากน้อยเพียงใด ปีละ 3-4 คร้ัง (ร้อยละ 33.60) 

รองลงมา ปีละ1-2 คร้ัง (ร้อยละ 22.10) 

2. การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

การสื่อสารการตลาด X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านการโฆษณา 4.49 0.57 มาก 

2. ด้านประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว 4.62 0.97 มากท่ีสุด 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย 4.53 0.37 มากท่ีสุด 

4. ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 4.49 0.27 มาก 

5. ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 4.43 0.37 มาก 

โดยรวม 4.51 0.28 มากที่สุด 

 

3. การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด ดังแสดงในตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 9 

 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  S.D. X  S.D 

ด้านโฆษณา 4.49 0.73 4.49 0.43 0.045 0.964 

ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว 4.57 0.37 4.65 1.24 0.761 0.447 

ด้านการส่งเสริมการขาย 4.56 0.34 4.52 0.39 0.956 0.340 

ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 4.49 0.27 4.49 0.27 0.175 0.861 

ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 4.43 0.38 4.43 0.37 0.023 0.982 

รวม 4.51 0.23 4.52 0.30 0.334 0.739 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุที่แตกต่างกัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. ด้านโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

11.767 

11.272 

127.039 

2.353 

0.3.5 

7.717 0.000* 

2. ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

6.373 

117.134 

123.507 

1.275 

.370 

1.139 0.339 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

6.380 

169.836 

176.216 

1.276 

.536 

4.650 0.000* 

4. ด้านการขายโดยใช้พนักงาขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

.852 

164.865 

165.717 

.170 

.520 

4.482 0.001* 

5. ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

317 

322 

3.404 

146.681 

150.085 

.681 

.463 

9.479 0.000* 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  p-value 

1. ด้านโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

379 

383 

10.594 

116.445 

127.739 

2.648 

0.307 

8.620 0.000* 

2. ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

379 

383 

12.519 

354.353 

366.872 

3.130 

0.935 

3.347 0.010* 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

379 

383 

2.799 

50.865 

53.664 

0.700 

0.134 

5.213 0.000* 

4. ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

379 

383 

1.042 

27.652 

28.694 

0.260 

0.073 

3.570 0.007* 

5. ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 

379 

383 

2.184 

53.043 

55.227 

0.546 

0.140 

3.901 0.004* 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. ด้านโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

380 

383 

4.871 

122.168 

127.039 

1.6240.3

12 

5.050 0.002* 

2. ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

380 

383 

0.133 

366.740 

366.872 

0.044 

0.942 

0.046 0.987 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

380 

383 

2.827 

50.837 

53.664 

0.9420.1

34 

7.045 0.000* 

4. ด้านการขายโดยใช้พนักงาขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

380 

383 

0.680 

28.014 

28.694 

0.227 

0.074 

3.075 0.028* 

5. ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

380 

383 

3.890 

51.337 

55.227 

1.297 

0.135 

9.598 0.000* 

 

ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. ด้านโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

12.371 

114.668 

127.039 

2.474 

0.303 

8.156 0.000* 

2. ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

7.212 

359.661 

366.872 

1442 

0.951 

1.516 0.184 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

3.381 

50.238 

53.664 

0.676 

0.133 

5.084 0.000* 

4. ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

0.839 

27.855 

28.694 

0.168 

.0074 

2.276 0.047* 

5. ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

378 

383 

3.235 

51.992 

55.227 

0.647 

0.138 

4.703 0.000* 
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สรุป 

สรุปผลวิจัย  

1) พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวรู้จักมากท่ีสุดคือ กู่กาสิงห์ รองลงมาคือ บุญบั้งไฟ 

และสงกรานต์กู่กาสิงห์แหล่งท่องเท่ียวท่ีท่านประทับใจมากท่ีสุดคือ กู่กาสิงห์ รองลงมาคือ บุญบั้งไฟ ท่านรู้จักแหล่งท่องเท่ียวจากส่ือใด

มากท่ีสุด ส่ือป้ายโฆษณากลางแจ้ง รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ เยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนกู่กาสิงห์มากน้อยเพียงใด ปีละ 3-4 คร้ัง 

รองลงมา ปีละ1-2 คร้ัง  

2) นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการโฆษณา 

ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย และด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ตามลําดับ 

3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากู่กาสิงห์ อําเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า (1) นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิง ไม่

แตกต่างกัน (2) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 41-60 ปี 

มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการขายมากกว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มอายุอื่นๆ โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อ

การส่งเสริมการขายท่ีสุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อ

การส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษามีความคิดเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรม

พิเศษทางการตลาดมากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการโฆษณา และ

การส่งเสริมการขาย มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความ

คิดเห็นต่อการโฆษณามากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความต่อการส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 

บาท มีความคิดเห็นต่อการโฆษณามากกว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มรายได้อื่นๆ นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มี

ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการขายมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพิเศษทางการตลาดมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้กลุ่มอื่นๆ 

นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพิเศษทางการตลาดน้อยท่ีสุด อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (5) นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ี

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อการโฆษณามากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่า 

นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการขายมากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่า

กว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพิเศษทางการตลาดมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาใน

ระดับอื่นๆ นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาสูงกกว่าระดับปริญญาตรีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพิเศษทางการตลาดน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

1) นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวมากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งเสริมการขาย ด้านการโฆษณา ด้าน

การขายโดยใช้พนักงานขาย และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิตตรา เพชรพิทักษ์. (2559 : 

88) การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี” ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้าน

การตลาดทางตรงอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการขาย

โดยใช้พนักงานขาย 

2) นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไม่แตกต่าง

กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิตตรา เพชรพิทักษ์. (2559 : 89) การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตไม่แตกต่าง

กัน 

3) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิตตรา 

เพชรพิทักษ์. (2559 : 89) การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขต

จังหวัดเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ือสาร

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
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4) นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาด ด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษทางการตลาด ด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อต่อการส่ือสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด แตกต่างกัน นักท่องเท่ียว

ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกิจกรรมพิเศษทาง

การตลาดแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณิกา สัจจบุตร. (2558 : 143) การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม MICE อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ 

อายุระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันทําให้การเลือกเปิดรับส่ือ และการสนใจข่าวสารประเภทส่ือ และลักษณะเปิดรับยังแตกต่างกัน

ออกไปตามลักษณะแต่ละบุคคลเป็นไปตามกระบวนการรับรู้ซ่ึง Assael (1988) ท่ีได้อธิบายกระบวนการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการในการ

เลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) จนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิงน้ัน 

                    

ข้อเสนอแนะ  

1. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกู่กาสิงห์ควรพัฒนาการส่ือสารการตลาด ด้านการโฆษณา ทางวิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์มากขึ้น

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกู่กาสิงห์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลมากขึ้นกู่โดยเฉพาะ การจัดเทศกาลสรงกู่ การจัดเทศกาลบุญบั้งไฟ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 

2. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกู่กาสิงห์ควรพัฒนาการส่ือสารการตลาด ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีการบริการของ

มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ความใส่ใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวให้ดีขึ้น 

3. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกู่กาสิงห์ควรพัฒนาการส่ือสารการตลาด ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เช่น กู่กา

สิงห์การจัดเทศกาลสรงกู่ การจัดเทศกาลบุญบั้งไฟ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย 
(จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(3) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (4) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 384 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) ประชาชนท่ีมาใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย  (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,000-20,000 บาท  

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย  (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical) ด้านราคา (Price) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ด้านสถานท่ี 
(Place) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านบุคลากร (People) ตามลําดับ 

3) การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ บริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมีระดับความสําคัญ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ ตามลําดับ 

4) ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ บริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่าง มีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วน ประชาชนท่ี

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 อาจารย ์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายะได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่าง มีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ บริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
 

ABSTRACT 

The Objective this research were three-fold: (1) to study personal factor of public in Roi-
Et province; (2) to study Marketing Mix Factor In Thai Post Company Limited Roi-Et province; (3) to 
study Buyer decision  Process In Thai Post Company Limited Roi-Et province; and (4) to Buyer 
decision  Process with choosing Thai Post Company Limited Roi-Et province by gender, age, 
occupation, educational and Income per month 

The samples used in this study were public in Roi-Et province 384 people buy using 
convenience Sampling method and questionnaire was utilized  as a research tool for collecting 
data. The statistical used to analysis were percentages, mean, standard division, Independent 
sample t-test and F-test (One-way ANOVA). 

The findings were as flows;  
1) The majority of pubic was female in average age between 31-40 year old working as 

employee and holding Bachelor and income per month between 10,000 -20,000 baht 
2) Marketing Mix Factor IIn Thai Post Company Limited Roi-Et province; in overall was at a 

much level. It was found that on product, it has the most level, followed by physical, price, 
promotion, place, process and the respective people.  

3) Buyer decision Process In Thai Post Company Limited Roi-Et province; in overall was at 
a much level. It was found that on post purchase, it has the most level, followed by decision, 
information search, evaluation and the respective problem recognition.  

4) The result of comparison between Buyer decision  Process with choosing Thai Post 
Company Limited Roi-Et province. It was found that consumers who differ from gender are not 
difference but age, occupation educational and income per month it has decision  Process in 
differently had significantly different at the .05 level revenant to the hypothesis. 
Keywords: Marketing Mix Buyer decision  Process and Thailand Post Company Limited 
 
บทนํา  

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจในการดําเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญของกิจการไปรษณีย์เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน แม้จะเป็นผู้ท่ีทําธุรกิจส่ง
จดหมายไปรษณียบัตร และส่ิงดีพิมพ์ได้เพียงลายเดียวก็ตาม แต่การเปิดเสรีทางการค้าได้ด้านบริการไปรษณีย์ในอนาคต เม่ือถึงวันท่ี
กฎหมายมีผลบังคับใช้จะเปล่ียนฐานะจากผู้มีอํานาจผูกขาดในการให้บริการเป็นหน่ึงในผู้ให้บริการ (one among the others) (ปัณ
เทพ ต้ังศรีวงศ์ และนํ้าค้าง ไชยพุฒ. 2548 : 138) 
 บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด ประกาศให้ปี 2550 เป็น“ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการ” ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการ มีความหลากหลายทันสมัย สนองตอบความต้องการของลูกค้า การให้บริการ 
คํานึงถึงความถูกต้อง แม่นยํา สะดวก รวดเร็ว ซ่ือสัตย์และตรงต่อเวลาเป็นสําคัญ และจุดให้บริการ มีความสะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และอํานวยความสะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้า ท่ีมีความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ส่งเสริมการขาย
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ ให้ความสําคัญกับลูกค้าบริการ ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ และให้แต่ละหน่วยงานทํา
การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข (ออมสิน ชีวะพฤกษ์. 2550) 
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 จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อมิให้เสียโอกาส หรือเกิดปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดและจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีอยู่
ลดลงจากเดิม ทําให้ผู้วิจัยศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
(จํากัด) สาขาร้อยเอ็ด เพื่อนําผลการศึกษาเป็นข้อแนะนําแนวทางปรับปรุงดําเนินงานการพัฒนาบริการทางไปรษณีย์ในภาพรวมให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  
   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  
4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของ

ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย (จํากัด) สาขาร้อยเอ็ด 

2) กลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากประชากรมีจํานวนไม่แน่นอน (Infinite Population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคํานวณหาขนาดของประชากรของ        
W.G. Cochran (1995 : 178) (อ้างถึง ดร. คํานาย อภิปรัชญาสกุล. 2558 : 74)  ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 393 คน กําหนดไว้ให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บจากประชาชนท่ีมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย (จํากัด) สาขาร้อยเอ็ด  

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 2) ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ 1) การรับรู้ความต้องการของผู้บริโภค 
(Need/Problem Recognition) 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search)  3)การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ                 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 : 55-56) ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี   

             

                ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
สมมติฐานในการวิจัย  

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันความคิดเห็นต่อต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) สาขา
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4. ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) 
เพศ (Sex) 
อายุ (Age) 
อาชีพ (Occupant) 
ระดับการศึกษา (Education) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
1) การรับรู้ความต้องการ  
2) การค้นหาข้อมูล  
3) การประเมินทางเลือก  
4) การตัดสินใจซ้ือ  
5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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5. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันความกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดในช่วงเดือน 1 – 15 กันยายน 2559 โดยนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถ ส่ือความหมายตรงตาม
ความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหา
ความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์สัม
ประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.751 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)          
2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) วิเคราะห์
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ค่าสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และ 4) การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One–Way (ANOVA Analysis of Variance : ANOVA : 
F-test)    5) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  โดยจัดกลุ่มแจกแจงความถี่  
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิจัย  

 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D.  
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  4.13 0.39 มาก 
2. ด้านราคา  3.99 0.79 มาก 
3. ด้านการจัดจาํหน่าย  3.92 0.62 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  3.97 0.58 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.89 0.47 มาก 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.00 0.47 มาก 
7. ด้านกระบวนการ 3.96 0.60 มาก 

โดยรวม 3.98 0.28 มาก 
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ตารางที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ X  S.D.  
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การรับรู้ความต้องการ (Need/Problem Recognition) 3.97 0.50 มาก 
2. ค้นหาข้อมูล (Information) 4.02 0.49 มาก 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.01 0.45 มาก 
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchasing) 4.03 0.59 มาก 
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 4.08 0.57 มาก 

โดยรวม 4.54 0.30 มาก 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จาํกัด) ของประชาชนในเขต จังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกตาม

เพศท่ีแตกต่างกัน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  SD X  SD 

การรับรู้ความต้องการ 3.96 0.50 3.97 0.51 0.775 0.837 
การค้นหาข้อมูล 4.01 0.49 4.03 0.49 0.478 0.760 
การประเมินทางเลือก 4.03 0.48 4.00 0.43 0.590 0.482 
การตัดสินใจซ้ือ 4.04 0.58 4.02 0.60 0.632 0.794 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 4.13 0.61 4.04 0.53 1.447 0.149 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จาํกัด) ของประชาชนในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด จาํแนก

ตามอายุทีแ่ตกต่างกัน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

4.420 
94.869 
99.289 

0.884 
0.251 

3.522 0.004* 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.676 
92.238 
92.914 

0.135 
0.244 

0.554 0.735 

3. การประเมินทางเลือก 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

2.634 
78.239 
80.873 

0.527 
0.207 

2.545 0.028* 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

2.448 
132.645 
135.093 

0.490 
0.351 

1.395 0.225 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

2.020 
124.811 
126.831 

0.404 
0.330 

1.224 0.297 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จาํกัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม
อาชีพท่ีแตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

5.360 
93.929 
99.289 

1.072 
0.248 

4.314 0.001* 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

0.616 
92.298 
92.914 

0.213 
0.244 

0.504 0.773 

3. การประเมินทางเลือก 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

3.802 
77.071 
80.873 

0.760 
0.204 

3.730 0.003* 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

1.488 
133.605 
135.093 

0.298 
0.353 

0.842 0.521 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

4.458 
122.373 
126.831 

0.892 
0.324 

2.754 0.019* 

 
ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จาํกัด) ของประชาชนในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด จาํแนก

ตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

3.025 
96.624 
99.289 

0.605 
0.255 

2.376 0.038* 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

2.461 
90.453 
92.914 

0.492 
0.239 

2.057 0.070 

3. การประเมินทางเลือก 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

2.270 
78.603 
80.873 

0.454 
0.208 

2.184 0.055 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

4.413 
130.950 
135.093 

0.829 
0.346 

2.392 0.037* 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
378 
383 

1.330 
125.500 
126.831 

0.266 
0.332 

0.801 0.549 
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ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริษัทไปรษณีย์ไทย (จาํกัด) ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS  F  p-value 

1. การรับรู้ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

2.871 
96.418 
99.289 

0.957 
0.254 

3.771 0.011* 

2. การค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.768 
92.164 
92.914 

0.256 
0.242 

1.056 0.368 

3. การประเมินทางเลือก 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.725 
80.148 
80.873 

0.242 
0.211 

1.146 0.330 

4. การตัดสินใจซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

1.217 
133.875 
135.093 

0.406 
0.352 

 

1.152 0.328 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
380 
383 

0.339 
126.492 
126.831 

0.113 
0.333 

0.340 0.797 

 
สรุป 

สรุปผลการวิจัย พบว่า  
1. ประชาชนท่ีมาใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย  (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 

ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท  
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทไปรษณีย์ไทย  (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านหลักฐานทาง
กายภาพ (Physical) ด้านราคา (Price) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านบุคลากร (People) ซ่ึงปรากฏผลแต่ละด้านดังน้ี 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อ
การบริการไปรษณีย์ เช่น การให้บริการในประเทศและต่างประเทศ เพราะการบริการในประเทศและต่างประเทศให้ครอบคลุมทุก
บริการเพื่อความสะดวกของประชาชนท่ีมาใช้บริการในลักษณะ One Stop Service  

2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้
ความสําคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี เช่น อุปกรณ์ ดับเพลิง ในเวลาไปใช้บริการเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นประชาชนจะได้
ปลอดภัย 

2.3 ด้านราคา ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อการมีป้าย
แสดงราคาสินค้าและบริการท่ีชัดเจน เพราะจะสามารถทําให้ประชาชนคิดคํานวณเงินท่ีจะใช้จ่ายในการรับบริการแต่ละคร้ังได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญ
ต่อการมอบของท่ีระลึกเม่ือใช้บริการครบวงเงินท่ีกําหนด เช่นปฏิทิน แก้วนํ้า หรือสินค้าท่ีไปรษณีย์ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และการรับรู้สึกสิทธิพิเศษและความสําคัญท่ีได้รับจากบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) สาขาร้อยเอ็ด 

2.5 ด้านสถานท่ี ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อการมี
ช่องทางการให้บริการท่ีหลายชองทาง เพื่อประชาชนจะสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน 

2.6 ด้านกระบวนการ ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อการ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกคร้ังท่ีมีปัญหาหรือเร่ืองสอบถาม เพราะประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงการช่วยเหลือจากระบบ
การให้บริการ 
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2.7 ด้านบุคลากร ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อพนักงาน
ให้บริการอย่างเสมอภาค กับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแซงคิวการให้บริการหรือเลือกให้บริการประชาชนบางกลุ่มอย่าง
เดียว  

3. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ บริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการรับรู้ความต้องการ ซ่ึงปรากฏผลแต่ละด้านดังน้ี 

3.1 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญ
ต่อการบริการดีทําให้มีความสนใจท่ีจะมาใช้บริการอีกคร้ัง ผู้บริโภคให้ความสําคัญถึงการรับบริการท่ีดีและจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดและเกิดการจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ    

3.2 ด้านการตัดสินใจ ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อการ
ให้บริการด้วยความจริงใจ เพราะเป็นการส่ือถึงความรู้สึกท่ีดีของผู้รับบริการในการช่วยเหลือและให้บริการจากพนักงานไปรษณีย์ด้วย
ความเต็มใจ 

3.3 ด้านการค้นหาข้อมูล ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อ
การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพราะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและการเดินทางมาติดต่อ  

3.4 ด้านการประเมินทางเลือก ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญ
ต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

3.5 ด้านการรับรู้ปัญหา ประชาชนท่ีใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสําคัญต่อการ
ให้ส่วนลดในการใช้บริการจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการในการใช้บริการของไปรษณีย์ได้มากขึ้น 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ ภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุ ภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่า 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ความต้องการ และด้านการ
ประเมินทางเลือกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพ ภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายได้
พบว่าด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน
พฤตกรรมหลังการซ้ือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

7. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายได้พบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
และด้านการตัดสินใจซ้ือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

8.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน ภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายได้พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนด้านการับรู้ความต้องการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
อภิปรายผล  

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ
พงษ์ อุ่นคํา (2556: 40-41) ทําการศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากนุ่น 
กรณีศึกษากลุ่มทําท่ีนอน ตําบลนํ้าแว่น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภค
ต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนุ่น ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ ภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจริต รณเกียรติเมธา. (2556: 56) 
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ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า ผู้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่วนคนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบวนการตัดสินใจใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย (จํากัด) จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณิชชา ธนาสารพูนผล. (2558 :52-55)  ทํากาการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นจากการจําแนกโดยอาชีพบุคลากรให้
ความสําคัญด้านสินค้าและสถานทีมากกว่านักศึกษา  ส่วนนักศึกษาให้ความสําคัญด้านราคาและสถานท่ี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสําคัญ
ด้านการนําเสนอ การสร้างลักษณะเฉพาะ และกระบวนการมากกว่านักศึกษา จําแนกตามรายได้ ผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 
บาท ให้ความสําคัญต่อด้านสถานท่ีเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 20,001-25,000 ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับแรก ผู้
มีรายได้15,001-20,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้10,001-15,000 ให้ความสําคัญต่อด้านสถานท่ี
เป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 5,001-10,000 ให้ความสําคัญต่อด้านการนําเสนอและลักษณะเฉพาะเป็นอันดับแรก  ผู้มีรายได้น้อยกว่า 
5,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก   
 
ข้อเสนอแนะ 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มบริการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น บริการด้านการชําระเงินบัตร

เครดิต   
2. ด้านราคา ควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันให้มากขึ้น  
3. ด้านสถานท่ี ควรปรับปรุงด้านความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการโฆษณาให้มาก

ขึ้น  
5. ด้านบุคลากร พนักงานควรให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้วยความจริงใจ ควรปรับปรุงเคร่ืองแบบการแต่งกายของ

พนักงานให้มีความเหมาะสมและพร้อมเพรียง แสดงออกถึงเอกลักษณ์หน่วยงาน 
6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
7. ด้านกระบวนการ ควรมีการปรับปรุงระบบการดําเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 386 คน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณน้ันใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการประมวลผลตาม

หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ซ่ึงนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย การ

ทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) ตามหลักสถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) การทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Independent - 

Samples t-test การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ 

One way ANOVA (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการโดยรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด                        

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา

คือโครงการขยะทําเงิน โครงการอบรมเรื่องบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ และโครงการเรียนรู้ตลาดสีเขียว 

ตามลําดับ การเปรียบเทียบความคิดของประชาชนต่อการบริการวิชาการ จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน พบว่า

ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี แตกต่างกัน 

ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี แตกต่างกัน 

ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
5 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
6 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
7 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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แตกต่างกัน ประชาชนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี แตกต่างกัน  

คําสําคัญ: การบริการวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

ABSTRACT 
 This research aims to studying and to compare of public opinions on academic services 

Process by gender age and income per month divided by gender, age, occupation and income per 

month This research used a questionnaire to collect data from the public. The researchers 

collected data from a sample of 386 people. The statistics using for data analysis included 

descriptive statistics by mean and standard deviation. The information is presented in tabular form 

with the conclusion of the lecture and conduct research. The statistics using for hypothesis testing 

parametric statistics by testing the difference between the average of the sample with a second 

group of analysis independent - Samples t-test and test the difference between more than 2 groups 

of samples are analyzed by One-way ANOVA (F-test).  

 The research finding found that: For overall and aspects of on academic services were in 

most level. The considering was found that : For opinions on most community tourism promotion 

projects  followed by the was junk project, Training program on cost accounting for occupation 

and the respective Green Market Learning Program. The comparison of academic services by gender 

is different, comparison of academic services by age is different, comparison of academic services 

by occupation is different and comparison of academic services by income per mount is different.  

Keywords:  Academic Services, Faculty of Business Administration and Accountancy     

          Roi-Et Rajabhat University 

 
บทนํา  
 การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีวิถีชีวิตพอเพียง พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความร่วมมือในการ

ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับภาคส่วนต่าง ๆ สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชนท้องถิ่น และภาค

ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการและการประกอบ

อาชีพส่งเสริมให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษกิจ (thai-aec.2557 : 

เว็บไซต์)    

 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพันธกิจท้ัง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึง การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและผู้เช่ียวชาญของสถาบัน การให้บริการทาง

วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาต

ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางาน

วิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึง

เป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้บริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่ชุมชนธงธานีและชุมชนท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 โครงการ ดังน้ี          

1) โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ 2) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 3) โครงการขยะทําเงิน  และ 4) 

โครงการเรียนรู้สู่ตลาดสีเขียว  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏร้อยเอ็ด  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏร้อยเอ็ด แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร (Population) ท่ีใช้ทําการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตชุมชนท่าม่วง และ

ชุมชนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด  2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เน่ืองจากประชากรมีจํานวนแน่นอน (finite Population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตร

คํานวณหาขนาดของประชากรของ Yamane (1967) อ้างอิงถึง คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2546 : 72) ในการคํานวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 386 คน กําหนดให้ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05   หรือร้อยละ 

5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเก็บจากประชาชน      

2. ตัวแปร (Variable) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การให้บริการ ได้แก่ (1) ด้านความเป็นรูปธรรม (2) 

ด้านการตอบสนอง (3) ด้านความน่าเช่ือถือ (4) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (5) ด้านการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ ประยุกต์ใช้

กรอบแนวคิด (สตีฟและคุ๊ก (Steve and Cook 1995: 53) ได้กรอบแนวคิดดังน้ี 

 

          ตัวแปรต้น                                                   ตัวแปรตาม 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

สมมติฐานในการวิจัย  
1. ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4. ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

  

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดในช่วงวันท่ี 1 - 15 กันยายน 2559                          

โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่า

คําถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบ

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน ใช้สูตรหา

ค่าสัมประสิทธิ์ เกณฑ์สัมประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
(1) เพศ    
(2) อายุ  
(3) อาชีพ  
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      

การบริการวิชาการ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี (1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) (2) วิเคราะห์การบริการวิชาการ โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ความถี่  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3) 

เปรียบเทียบการบริการวิชาการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–Way (ANOVA Analysis 

of Variance : ANOVA : F-test) (5) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่ม

แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 

ผลการวิจัย  
 

ตารางที่  1  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

คุณภาพการใหบ้ริการวิชาการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangibility) 4.54 0.39 มากท่ีสุด 

2. ด้านการตอบสนอง (Responsive ) 4.59 0.36 มากท่ีสุด 

3. ด้านความน่าเช่ือถอื (Reliability) 4.51 0.42 มากท่ีสุด 

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Take care) 4.60 0.44 มากท่ีสุด 
5. การเข้าถึงความต้องการ (Access to demand) 4.61 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.43 มากที่สุด 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน 

 

คุณภาพการใหบ้ริการ 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  S.D X  S.D 

โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนใน

การประกอบอาชีพ 

4.50 0.42 4.61 0.27 2.03 0.043* 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ชุมชน 

4.55 

 

0.44 

 

4.68 

 

0.20 

 

2.59 

 

0.010* 

 

โครงการขยะทําเงิน 4.57 0.39 4.59 0.36 0.26 0.788 

โครงการเรียนรู้สู่ตลาดสีเขียว 4.57 0.27 4.55 0.28 0.51 0.610 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุที่แตกต่างกัน 

 

คุณภาพการใหบ้ริการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-
value 

โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการ

ประกอบอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

166 

173 

4.065 

16.186 

20.251 

0.678 

0.098 

6.949 0.000* 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

6 

166 

3.982 

13.268 

0.664 

0.080 

8.303 0.000* 

 รวม 173 17.250    

โครงการขยะทําเงิน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

206 

212 

0.873 

29.505 

30.377 

0.145 

0.143 

1.016 0.416 

โครงการเรียนรู้สู่ตลาดสีเขียว ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

202 

212 

1.277 

15.477 

16.755 

0.213 

0.075 

2.834 0.011* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

 

ความคิดเห็นที่มตี่อการใหบ้ริการวชิาการ แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

1. โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการ

ประกอบอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 5 1.372 0.274 2.428 0.037* 

ภายในกลุ่ม 167 18.879 0.113   

 รวม 172 20.251    

2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ระหว่างกลุ่ม 5 1.833 0.367 3.971 0.002* 

 ภายในกลุ่ม 167 15.417 0.092   

 รวม 172 17.250    

3. โครงการขยะทําเงิน ระหว่างกลุ่ม 5 0.965 0.1393 1.359 0.241 

 ภายในกลุ่ม 207 29.412 0.142   

 รวม 212 30.377    

4.  โครงการเรียนรู้สู่ตลาดสีเขียว ระหว่างกลุ่ม 5 0.381 0.076 0.963 0.441 

 ภายในกลุ่ม 207 16.374 0.079   

 รวม 212 16.755    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 
5000 

5001-
10000 

10001-
15000 

20001-
25001 

30001-
35000 

มากกว่า 
35000 
ขึ้นไป 

โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการ

ประกอบอาชีพ X  4.60 4.44 4.72 4.58 4.58 4.35 

ตํ่ากวา่ 5000  4.60 - 0.610 0.824 1.000 1.000 0.517 

5001-10000 4.44 - - 0.008* 0.636 0.863 0.983 

10001-15000 4.72 - - - 0.708 0.895 0.058 

20001-25001 4.58 - - - - 1.000 0.546 

30001-35000 4.58 - - - - - 0.701 

มากกว่า 35000 ขึ้นไป 4.35 - - - - - - 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน X  4.67 4.59 4.74 4.66 4.56 4.36 

ตํ่ากวา่ 5000 4.67 - 0.950 0.966 1.000 0.958 0.168 

5001-10000 4.59 - - 0.313 0.954 1.000 0.405 

10001-15000 4.74 - - - 0.941 0.617 0.018* 

20001-25001 4.66 - - - - 0.963 0.162 

30001-35000 4.56 - - - - - 0.753 

มากกว่า 35000 ขึ้นไป 4.36 - - - - - - 

โครงการขยะทําเงิน X  4.56 4.68 4.57 4.55 4.51 4.56 

ตํ่ากวา่ 5000 4. 56 - 0.928 1.000 1.000 1.000 1.000 

5001-10000 4. 68 - - 0.796 0.783 0.809 0.972 

10001-15000 4. 57 - - - 1.000 0.998 1.000 

20001-25001 4. 55 - - - - 1.000 1.000 

30001-35000 4. 51 - - - - - 1.000 

มากกว่า 35000 ขึ้นไป 4. 56 - - - - - - 

โครงการตลาดสีเขียว X  4.56 4.60 4.59 4.54 4.54 4.44 

ตํ่ากวา่ 5000 4.56 - 0.999 1.000 1.000 1.000 0.935 

5001-10000 4.60 - - 1.000 0.955 0.993 0.727 

10001-15000 4.59 - - - 0.971 0.997 0.758 

20001-25001 4.54 - - - - 1.000 0.960 

30001-35000 4.54 - - - - - 0.973 

มากกว่า 35000 ขึ้นไป 4.44 - - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุป 

      สรุปผลวิจัย พบว่า 

 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง ด้านความเป็นรูปธรรม และด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึงความต้องการ 

ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเด็นในแต่ละด้านได้ดังน้ีด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง ประชาชนได้รับบริการตรงตาม

ความต้องการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ดมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด มี

ช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย และกิจกรรมต่างๆสามารถให้ข้อคิดและพัฒนาทักษะของผู้รับบริการ ด้านการ

ตอบสนอง เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ดมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อ

ประสานงานหลากหลาย และกิจกรรมต่างๆสามารถให้ข้อคิดและพัฒนาทักษะของผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรม เช่น ประชาชน
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ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ด้านความน่าเช่ือถือ เช่น ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ผู้ให้บริการท่ีมีความสามารถ

และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ตรงตามความต้องการ ผู้ให้บริการสามารถทําให้ท่านเกิด

ความม่ันใจในการบริการ และผู้ให้บริการมีคําแนะนําเอกสารและป้ายประกาศอย่างชัดเจนมากท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความ

โปร่งใสไม่ทุจริต ผู้ให้บริการมีความตรงต่อเวลาท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์ที่ท่านได้ใช้บริการดีกว่าท่ีท่านคาดหวังไว้ ข้อมูลมีความทันสมัยและ

ตอบสนองผู้รับบริการ ด้านการเข้าถึงความต้องการ เช่น การให้บริการคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ  

 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการดูแล

เอาใจใส่ เข้าถึงความต้องการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง และด้านความเป็นรูปธรรม ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปแยก

ประเด็นในแต่ละด้านได้ดังน้ี ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangibility) พบว่า ได้รับบริการตรงตามความต้องการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

บุคลากรมีความรู้ และความสามารถให้คําปรึกษา ด้านการตอบสนอง (Responsive) เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง

รับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ดมีความน่าเช่ือถือ เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ด้านความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) ผู้ให้บริการสามารถทําให้ท่านเกิดความม่ันใจในการบริการ   ผู้ให้บริการท่ีมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ บุคลากรตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วมีความน่าเช่ือถือ บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส เป็นมิตร ด้านการเข้าถึงความต้องการ มีเว็บไซต์สําหรับการติดต่อขอใช้บริการมีความน่าเช่ือถือ เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการติดต่อ

กับผู้ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง 

 3. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการขยะทําเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการดูแลเอาใจใส่ เข้าถึง

ความต้องการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง และด้านความเป็นรูปธรรม ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเด็นในแต่ละด้าน

ได้ดังน้ี ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangibility) เอกสารเพียงพอและเหมาะสม ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ด้านการ

ตอบสนอง (Responsive) สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการไปใช้ในชีวิตประจําวันมีความน่าเช่ือถือ ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์และความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผู้ให้บริการท่ีมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอด

ความรู้มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ตรงตามความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

พบว่า ผู้ให้บริการบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรมีความน่าเช่ือถือ ผู้ให้บริการ/บุคลากรมีการปรับปรุงการทํางาน กรณี

ได้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ ด้านการเข้าถึงความต้องการ ให้บริการคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ มีความน่าเช่ือถือ เปิดช่องทาง

ให้ผู้รับบริการติดต่อกับผู้ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง  

 4. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการเรียนรู้สู่ตลาดสีเขียวภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ 

ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านการตอบสนอง ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการเข้าถึงความตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเด็นในแต่ละ

ด้านได้ดังน้ี ด้านความเป็นรูปธรรม การจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง มีความเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถให้

คําปรึกษา ด้านการตอบสนอง (Responsive) กิจกรรมต่างๆสามารถให้ข้อคิดและพัฒนาทักษะของผู้รับบริการมีความน่าเช่ือถือ 

สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้ ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความน่าเช่ือถือเว็บไซต์ท่ีมีการให้บริการมีความ

น่าเช่ือถือ ข้อมูลมีความทันสมัยและตอบสนองผู้รับบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผู้ให้บริการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการมีความ

น่าเช่ือถือ ผู้ให้บริการให้คําแนะนํา/ตอบปัญหาข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ด้านการเข้าถึงความต้องการ ในแต่ละช่องทางผู้รับบริการมี

ความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อพูดคุยมีความน่าเช่ือถือ มีเว็บไซต์สําหรับการติดต่อขอใช้บริการ 

 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกันโดย มีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า เพศชายมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ

โครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพและโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จําแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นโครงการ

อบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพมากกว่า อายุ 41-45 ปี อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   มีความคิดเห็นมากกว่าอาชีพเกษตรกร อย่างมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แตกต่างกัน โดยผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจาก ผู้ใช้บริการท่ีมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงความต้องการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

และด้านการตอบสนองตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกุล. (2551) พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของนักศึกษาในการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล จําแนกตามเพศและคณะ โดยทําการศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความพึงพอใจใน
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การบริการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากด้านการต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการมีความรู้ 

ความเข้าใจ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําคณะบัญชี 

 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน เพศชายมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับโครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ และโครงการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจริต รณเกียรติเมธา. (2556: 56) ทําการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่วนคนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

 3. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพแตกต่าง โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวชุมชนโดยผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า 26-30 ปีและผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-25 ปีมี

ความคิดเห็นน้อยกว่าผู้มีอายุ 31-35 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์. (2557 : 112)  ทําการศึกษาเร่ือง 

“กระบวนการตัดสินใจซ้ือนํ้าผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุ

ระหว่าง 21-40 ปีและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฉลากบน

บรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นส่วนใหญ่และ สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมท้ังจากส่ือโทรทัศน์ 

และฉลากบนบรรจุภัณฑ์    

 4. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพโครงการอบรมเร่ืองบัญชี

ต้นทุนในการประกอบอาชีพและโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนมีความคิดเห็นมากกว่าโครงการขยะทําเงินและโครงการเรียนรู้สู่

ตลาดสีเขียวโดยผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นมากกว่าอาชีพเกษตรกร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณิ

กา สัจจบุตร. (2558 : 143) การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม MICE 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่าง

กัน จะมีระดับการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทําให้การเลือกเปิดรับส่ือ 

และการสนใจข่าวสารประเภทส่ือ และลักษณะเปิดรับยังแตกต่างกันออกไปตามลักษณะแต่ละบุคคลเป็นไปตามกระบวนการรับรู้ซ่ึง 

Assael (1988) ท่ีได้อธิบายกระบวนการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) 

จนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิงน้ัน 

 5. ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมเร่ืองบัญชีต้นทุนประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ

เดือน 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ชุมชน แตกต่างกันโดยผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ีย   ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชชา ธนาสารพูนผล. (2558 :52-55)  ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ ผลการศึกษาพบว่า 

ความคิดเห็นจากการจําแนกโดยอาชีพบคุลากรให้ความสําคัญด้านสินค้าและสถานทีมากกว่านักศึกษา  ส่วนนักศึกษาให้ความสําคัญ

ด้านราคาและสถานท่ี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสําคัญด้านการนําเสนอ การสร้างลักษณะเฉพาะ และกระบวนการมากกว่านักศึกษา 

จําแนกตามรายได้ ผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ให้ความสําคัญต่อด้านสถานท่ีเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 20,001-25,000 ให้

ความสําคัญต่อการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 15,001-20,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก ผู้มี

รายได้ 10,001-15,000 ให้ความสําคัญต่อด้านสถานท่ีเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 5,001-10,000 ให้ความสําคัญต่อด้านการนําเสนอและ

ลักษณะเฉพาะเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้น้อยกว่า 5,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก   

 

ข้อเสนอแนะ  
 1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรมีการจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน-หลังให้ดีมากขึ้น 

 2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรมีการปรับปรุงระบบการให้คําแนะนําการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยและอธิบาย

ได้อย่างชัดเจน 

 3) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรมีการให้ให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน  

 4) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรมีมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนท่ัวถึง ในแต่ละช่องทางผู้รับบริการมี

ความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อพูดคุย 
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 5) การวิจัยน้ีช่วยอธิบายและยืนยันการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ใน

กรณีการศึกษาชุมชนธงธานีและชุมชนท่าม่วง อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจใช้ตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพการ

ให้บริการวิชาการ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณน้ันใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Independent - Samples 

t-test การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ One way 

ANOVA (F-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิง

พาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเข้าถึงความต้องการและด้านความน่าเช่ือถือ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นรูปธรรม  และด้านการตอบสนอง ตามลําดับ การเปรียบเทียบความคิดของ

ประชาชนต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ จําแนกตามเพศ อาชีพ ระดับ

การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการแตกต่างกัน ส่วนอายุ มีความเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการ

ประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ไม่แตกต่างกัน  

คําสําคัญ: บริการวิชาการ  งานใบตอง 

                                                 
1 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
3 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
5 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
6 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
7 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 

 This research aims to studying and to compare of marketing communication of cultural 

tourism Process by gender age and income per month divided by gender, age, occupation, income 

per month and education. The researchers collected data from a sample of 370 people. The 

statistics using for data analysis included descriptive statistics by mean and standard deviation. By 

testing the difference between the average of the sample with a second group of analysis 

independent - Samples t-test and test the difference between more than 2 groups of samples are 

analyzed by One-way ANOVA (F-test).  

 The research finding found that: A Comparison of People's Thoughts on Academic Service, 

Curriculum on Banana Blend Inventory Classified by Gender, Occupation, Education Level There 

are different opinions on academic service. Age of opinions on academic service. The invention of 

commercial banana leaves is not different. 

Keywords: Academic Services, Banana leaf 

 
บทนํา  

 การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีวิถีชีวิตพอเพียง พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความร่วมมือในการ

ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับภาคส่วนต่าง ๆ สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชนท้องถิ่น และภาค

ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการและการประกอบ

อาชีพส่งเสริมให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษกิจ (thai-aec.2557 : 

เว็บไซต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมุ่งม่ันในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ท้ังระดับท้องถิ่นและความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีมีพันธกิจในการใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็น

เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ การบริการวิชาการ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและ

ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ให้เหมาะกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมท้ังการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษาการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการและวิชาชีพในการตอบสนอง ช้ีนํา

และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพื่อให้ทราบความต้องการของชุมชน 

(reru.ac.th.2559:เว็ปไซต์) ซ่ึงพื้นท่ีชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา , 

ทําสวน , เล้ียงสัตว์ (thaitambon. 2557: เว็ปไซต์) จากลงพื้นท่ีสํารวจความต้องการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมอาชีพ จึงได้จัด

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ขึ้นในชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (เว็บไซต์ : 2011) อ้างถึง สตีฟและคุ๊ก. (Steve and Cook, 1995: 53) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ

เลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่นอกจากจะคํานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์การและความต้องการส่วนบุคคลการบริการวิชาการ 

หมายถึง การให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อเอ็ด 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ. (สกอ. 2553).  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการวิชาการแก่ สังคม 

หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก สังคม ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมี

บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). (สมศ. 2547). ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ

ให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ ในฐานะ ท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทาง

วิชาการหรือทําหน้าท่ีใดท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน ในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและ
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นานาชาติ การบริการ วิชาการเป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และ ประสบการณ์มาใช้

พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 เสาวลักษณ์  พันธบุตร (2558) ได้ทําการศึกษาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ : 

กรณีศึกษาการพัฒนาชุดการสอนสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน IT สําหรับครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด

สระแก้ว ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า ผลการแสดงทัศนะ ความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

อยู่ในระดับมาก หรือเท่ากับ 4.2 โดยแยกเป็นด้านเน้ือหาสาระเท่ากับ 4.03 ด้านรูปแบบ ครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ 

จังหวัดสระแก้ว ได้รับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ได้ /ถ่ายทอดได้ รวมท้ังผลทัศนะ ความพึง

พอใจรูปแบบและกระบวนการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 ปริยาภรณ์  ต้ังคุณานันท์ (2553) ได้ทําการศึกษาความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อหลักการให้บริการและรูปแบบการ

บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า ชุมชนลาดกระบังมีความต้องการ

ต่อหลักการการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท้ังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 (

X =3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยยึดค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยพบว่า มีด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับ 1 คือ 

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (X =3.91)  อันดับ 2 คือ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ (X =3.86) อันดับ 3 คือ ด้าน

ความม่ันใจ (X =3.85) อันดับ 4 คือ ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ (X =3.83) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความใส่ใจ (X =3.79)  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ของคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ของ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร (Population) ท่ีใช้ทําการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตชุมชนท่าม่วง 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 4,903 คน     2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เน่ืองจากประชากรมีจํานวน

แน่นอน (finite Population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคํานวณหาขนาดของตัวอย่างของ Yamane (1967) อ้างอิงถึง คํานาย อภิปรัชญาสกุล. 

(2546 : 72) ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 คน กําหนดให้ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ียอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05   หรือร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเก็บจากประชาชน      

2. ตัวแปร (Variable) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

ได้แก่ (1) ด้านความเป็นรูปธรรม (2) ด้านการตอบสนอง (3) ด้านความหน้าเช่ือถือ (4) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (5) การเข้าถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการ ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด (สตีฟและคุ๊ก (Steve and Cook 1995: 53) ได้กรอบแนวคิดดังน้ี 

 

          ตัวแปรต้น                                     ตัวแปรตาม 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

ปัจจัยส่วนบุคคล  

(1) เพศ    

(2) อาย ุ 

(3) อาชีพ  

(4) ระดับการศึกษา 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อ

โครงการหลักสูตรการประดิษฐ์งาน

ใบตองเชิงพาณชิย ์ในเขตชุมชนท่าม่วง 

อําเภอเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอ็ด 

การให้บริการ 

1.ด้านการเข้าถึงความต้องการ 

2. ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

3. ด้านความน่าเช่ือถอื 

4. ด้านการตอบสนอง 

5. ด้านการเป็นรูปธรรม 
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สมมติฐานในการวิจัย  

1. ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ในเขต

ชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ในเขต

ชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ใน

เขตชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิง

พาณิชย์ ในเขตชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

  

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะ ลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาท้ังหมดในช่วงวันท่ี 1 - 15 กันยายน 2559 โดยนํา

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคําถาม

สามารถ ส่ือความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมีความยากง่ายเพียงใด จากน้ัน จึงนํามาทดสอบความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจในการหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรหา

ค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเช่ือม่ันตามแบบสอบถามเท่ากับ 0.858 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจะถูกนํามาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี (1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) (2) วิเคราะห์การให้บริการ โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ความถี่  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4) 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ของคณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ t-test (Independent-Samples t-test) และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–Way (ANOVA Analysis 

of Variance : ANOVA : F-test) (5) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่ม

แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 

ผลการวิจัย  

 

ตารางที่1  แสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

 

การบริการวชิาการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความเป็นรูปธรรม  4.02 0.55 มาก 

2. ด้านการตอบสนอง 3.97 0.52 มาก 

3. ด้านความน่าเช่ือถอื  4.02 0.58 มาก 

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ 3.98 0.53 มาก 

5. ด้านการเข้าถึงความต้องการ 3.99 0.56 มาก 

รวม 3.99 0.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกเป็นแต่ละด้านของการบริการวิชาการ พบว่า ด้านการเข้าถึงความ

ต้องการ และด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงความต้องการ 

 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการเข้าถึงความต้องการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่

ประชาชนท่ัวถึง รองลงมาคือ เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการติดต่อกับผู้ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย
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สูงสุดคือ ผู้ให้บริการสามารถทําให้ท่านเกิดความม่ันใจในการบริการทางวิชาการ รองลงมาคือ ผู้ให้บริการมีความสามารถและทักษะใน

การถ่ายทอดความรู้  ด้านความเป็นรูปธรรม ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถนําไปสร้างเป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว รองลงมาคือ 

ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามต้องการ ด้านการตอบสนอง ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการ

บริการไปใช้ในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือ ผู้ให้บริการให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน และด้านการดูแลเอาใจ

ใส่ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ให้บริการแต่งตัวเรียบร้อยและเหมาะสม รองลงมาคือ ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่าง

รวดเร็ว  

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน 

 

การบริการวชิาการ 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  S.D X  S.D 

1. ด้านความเป็นรูปธรรม  3.95 0.58 4.06 0.52 1.73 0.084 

2. ด้านการตอบสนอง  3.84 0.55 4.04 0.49 3.44 0.001* 

3. ด้านความน่าเช่ือถอื  3.97 0.69 4.04 0.51 1.08 0.279 

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ 3.88 0.52 4.04 0.53 2.75 0.006* 

5. การเข้าถึงความต้องการ 3.87 0.48 4.05 0.59 3.06 0.002* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตอง            

เชิงพาณิชย์ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง ด้านการเข้าถึงความต้องการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.001 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามอายุที่แตกต่างกัน 

 

การบริการวชิาการ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  

p-

value 

1. ด้านการเข้าถึงความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

363 

369 

2.082 

109.999 

112.081 

0.347 

0.303 

1.145 0.336 

2. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

363 

369 

0.779 

100.560 

101.339 

0.130 

0.277 

0.469 0.831 

3.ด้านความน่าเช่ือถือ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

363 

369 

2.397 

123.095 

125.492 

0.399 

0.399 

1.178 0.317 

4. ด้านการตอบสนอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

363 

369 

0.840 

104.893 

105.732 

0.140 

0.289 

0.484 0.820 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 

363 

369 

1.247 

117.017 

118.264 

0.208 

0.322 

 

0.645 0.694 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิง

พาณิชย์ ไม่แตกต่างกัน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

การบริการวชิาการ แหล่งของความ

แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

1. ด้านการเข้าถึงความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 5 3.433 0.687 2.301 0.044* 

 ภายในกลุ่ม 364 108.648 0.298   

 รวม 369 112.081    

2. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ระหว่างกลุ่ม 5 2.668 0.534 1.968 0.083 

 ภายในกลุ่ม 364 98.672 0.271   

 รวม 369 101.339    

3. ด้านความน่าเช่ือถอื ระหว่างกลุ่ม 5 3.257 0.651 1.940 0.087 

 ภายในกลุ่ม 364 122.235 0.336   

 รวม 369 125.492    

4. ด้านการตอบสนอง ระหว่างกลุ่ม 5 1.588 0.318 1.110 0.355 

 ภายในกลุ่ม 364 104.144 0.286   

 รวม 369 105.732    

5. ด้านความเป็นรูปธรรม ระหว่างกลุ่ม 5 2.018 0.404 1.264 0.279 

 ภายในกลุ่ม 364 116.246 0.319   

 รวม 369 118.264    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า อาชีพแตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์

ด้านเข้าถึงความต้องการท่ีแตกต่างกันในด้านการเข้าถึงความต้องการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน 

การบริการวชิาการ 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
df  SS  MS F  

p-

value 

1. ด้านการเข้าถึงความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

364 

369 

2.492 

109.589 

112.081 

0.498 

0.301 

1.655 0.145 

2. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

364 

369 

2.699 

98.640 

101.339 

0.540 

0.271 

1.992 0.079 

3. ด้านความน่าเช่ือถอื ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

364 

369 

6.514 

118.978 

125.492 

1.303 

0.327 

3.986 0.002** 

4. ด้านการตอบสนอง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

364 

369 

1.198 

104.535 

105.732 

0.240 

0.287 

0.834 0.526 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

364 

369 

2.983 

115.282 

118.264 

0.597 

0.317 

 

1.884 0.096 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับการศึกษาของความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ

หลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ มีเพียงด้านความน่าเช่ือถือท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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สรุปผลวิจัย  

 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ด้านการเข้าถึงความต้องการและด้านความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมา

คือด้านความเป็นรูปธรรม  และด้านการตอบสนอง ตามลําดับ ด้านการเข้าถึงความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงมีความเหมาสมมากท่ีสุด รองลงมาคือเปิดช่องทาง

ให้ผู้รับบริการติดต่อกับผู้ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง ด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประชาชนมีความ

คิดเห็นต่อผู้ให้บริการแต่งตัวเรียบร้อยและเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ให้บริการบริการด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร 

ด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประชาชนมีความคิดเห็นต่อผู้ให้บริการสามารถทําให้ท่านเกิดความม่ันใจในการ

บริการทางวิชาการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ให้บริการท่ีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการตอบสนอง โดยรวมอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ความสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการไปใช้ในชีวิตประจําวันมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ให้บริการท่ีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ด้านความเป็นรูปธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยประชาชนมีความคอดเห็นต่อความสามารถนําไปสร้างเป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อมูลท่ีได้รับมี

ความถูกต้อง ครบถ้วนตามต้องการ 

 2. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ พบว่า

ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ด้านการเอาใจใส่ ด้าน

การตอบสนอง ด้านการเข้าถึงความต้องการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ ไม่แตกต่างกัน อาชีพ

แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ด้านเข้าถึงความต้องการท่ีแตกต่างกันใน

ด้านการเข้าถึงความต้องการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษาของความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

วิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์งานใบตองเชิงพาณิชย์ มีเพียงด้านความน่าเช่ือถือท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.001 

 

อภิปรายผล 

 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ด้านการเข้าถึงความต้องการและด้านความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมา

คือด้านความเป็นรูปธรรม  และด้านการตอบสนอง ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกุล. (2551) พบว่า 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล จําแนกตามเพศและคณะ โดยทําการศึกษาด้วย

วิธีการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากด้านการต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ยิ้ม

แย้มแจ่มใส ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําคณะบัญชี 

 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยด้านการดูแลเอาใจใส่ในเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ด้านการตอบสนองในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และด้านความเป็นรูปธรรมในเพศหญิงมากกว่าเพศชายซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจริต รณเกียรติเมธา. (2556: 56) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ือนํ้ามันพืชของผู้บริโภคจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกัน ส่วนคนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

 3. ประชาชนท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ ไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ บุผาสน, นชชนันธ์ รักเหย้า, รมณีย์ ยิ่งยง. (2551: 79) ทําการศึกษาเร่ือง “ปััจจัยส่

วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองสําอางของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ผลการวิจัยพบว่า 

อายุและค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง แต่ละคร้ัง ไม่มีความสมพันธ กันเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะมีอายุเท่าไรก็จะให้ความสําคัญในด้านค่

าใช้จ่ายในการซ้ือไม่แตกต่างกัน เพราะปัจจุบันผู้บริโภคไม่ว่าอายุเท่าไรก็เร่ิมให้ความสําคัญต่อเคร่ืองสําอางมากขึ้น จึงพยายามหาส่ิงท่ีดี

และดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ  

 4. ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ ด้าน

การเข้าถึงความต้องการแตกต่างกัน ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองและด้านความเป็นรูปธรรมไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณิกา สัจจบุตร. (2558 : 143) การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม MICE อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุระดับ

รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน ลักษณะ
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ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทําให้การเลือกเปิดรับส่ือ และการสนใจข่าวสารประเภทส่ือ และลักษณะเปิดรับยังแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะแต่ละบุคคลเป็นไปตามกระบวนการรับรู้ซ่ึง Assael (1988) ท่ีได้อธิบายกระบวนการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการในการเลือก 

(Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) จนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิงน้ัน 

 5. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการประดิษฐ์ใบตองเชิงพาณิชย์ แตกต่างกัน

ท้ังด้านการเข้าถึงความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง และด้านความเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ   ณิชชา ธนาสารพูนผล. (2558 :52-55)  ทํากาการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นจากการจําแนกโดยอาชีพบ

คุลากรให้ความสําคัญด้านสินค้าและสถานทีมากกว่านักศึกษา  ส่วนนักศึกษาให้ความสําคัญด้านราคาและสถานท่ี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้

ความสําคัญด้านการนําเสนอ การสร้างลักษณะเฉพาะ และกระบวนการมากกว่านักศึกษา จําแนกตามรายได้ ผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 

25,000 บาท ให้ความสําคัญต่อด้านสถานท่ีเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 20,001-25,000 ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการตลาดเป็น

อันดับแรก ผู้มีรายได้15,001-20,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้10,001-15,000 ให้ความสําคัญต่อ

ด้านสถานท่ีเป็นอันดับแรก ผู้มีรายได้ 5,001-10,000 ให้ความสําคัญต่อด้านการนําเสนอและลักษณะเฉพาะเป็นอันดับแรก  ผู้มีรายได้

น้อยกว่า 5,000 ให้ความสําคัญต่อด้านกระบวนการเป็นอันดับแรก   

  

ข้อเสนอแนะ  

 1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรให้ความสําคัญเร่ืองประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

 2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีควรมีการให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร 

 3) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรมีข้อมูลมีความทันสมัยและตอบสนองผู้รับบริการ  

 4) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ควรทําให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์และความรู้จากกิจกรรมต่างๆมากท่ีสุด 

 5) การวิจัยน้ีช่วยอธิบายและยืนยันการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ใน

กรณีการศึกษาชุมชนท่าม่วง อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจใช้ตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการให้บริการวิชาการ เช่น ผลกระทบ

จากการให้บริการวิชาการ 
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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ONLINE SHOPPING HABITS (FACEBOOK) OF FEMALE STUDENTS. FACULTY OF 
BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT UBON RATCHATHANI RAJABHAT 

UNIVERSITY 
 

ประกายดาว  เศวตนนท์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1

 

อารันต์ชยา  แก่นอินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2

 

ชลธิชา แสงวงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3

 

สมัชชา ก่ิงสกุล, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4

 

E-Mail: aoy_arunchaya@hotmail.co.th 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมาการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านสื่อออนไลน์ 

(Facebook) และศึกษาถึงปัญหาจากการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) พร้อมแนวทางแก้ไข

ปัญหาของนักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1-4  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาหญิง 

ช้ันปีท่ี 1-4  จํานวน 400 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่ม

ตัวอย่าง ท้ังหมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4  ส่วนมากมีรายได้

น้อยกว่า 10,000  บาทต่อเดือน 

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด โดย ความน่าเช่ือถือข้อมูลของสินค้าอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของสินค้า ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า ความเหมาะสมของราคาสินค้าและความ

น่าเช่ือถือของผู้ขายสินค้า 

3. โดยภาพรวมระดับปัญหาท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาในการซ้ือสินค้าออนไลน์คือสินค้ามีความล่าช้าในการส่งมากท่ีสุด 

รองลงมาคือสินค้าส่งมาไม่ตรงกับรูปภาพท่ีโฆษณาผ่านสื่อและสินค้าเสียหายไม่ครบสมบูรณ์ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ, การเลือกซ้ือสินค้าบริโภค,  สื่อออนไลน์ 

 

                                                 
1
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจาํสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2
 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุบลราชธานี 

3
 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุบลราชธานี 

4
 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

อุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study consumer purchasing behavior via online media 

(Facebook) and study the problem of buying consumer goods through online media (Facebook) 

and solutions to problems of female students studying. Year 1-4, Faculty of Business Administration 

and Management Ubon Ratchathani Rajabhat University. Quantitative research.  Data were 

collected by questionnaires from the sample group of female students aged 1-4 years. 400 people  

Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The research found that                      

1. Features of the Faculty of Business Administration and Management Ubon Ratchathani 

Rajabhat University Sample All is female Age between 18-25 years old. Bachelor's degree in the 1-

4 years, most of them earn less than 10,000 baht per month. 

2. The behavior of consumer shopping via online media (Facebook) as a whole at a high 

level. And when considering each side, it was found. The reliability of the product was at a high 

level, followed by the reliability of the product. Convenience to shop. The price of goods and the 

reliability of the seller. 

3. Overall, the level of problems related to the purchase of consumer goods through 

online media was moderate. And when we consider each side. The problem of online shopping is 

that the item has the most delays in delivery. Secondly, the goods sent did not match the images 

advertised through the media and the goods were not completely damaged.  

Keywords : Decision Making Behavior, Buying Consumer Products, Media Online 

 

บทนํา 
 ในปัจจุบันส่ือสังคมมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงในด้านการติดต่อส่ือสารรวมไปถึงการซ่ือสินค้าบริโภค

ต่างๆท่ีง่ายและสะดวดรวดเร็ว ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการ

ติดต่อส่ือสาร การเรียน ความบันเทิง และการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตท่ีแพร่กระจาย

อยู่ทุกท่ีในปัจจุบัน 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1967 เกิดจากเครือข่ายสํานักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อกัน ถือเป็นเครือข่ายแรก และได้มีการ

พัฒนาต่อมาให้เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในปัจจุบัน 

ในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตเร่ิมขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2530  โดยการเช่ือมต่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในสมัยน้ันยังเป็นการเช่ือมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ทําให้

ส่งข้อมูลได้ช้า จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2535  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทําการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับ

อีก  5 มหาวิทยา ลัย  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง เอ เ ชีย  มหาวิทยา ลัยสงขลานครินทร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมกันเรียกว่า “เครือข่ายไทยสาร” การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) 

เร่ิมขึ้นเม่ือเดือน มีนาคม พ.ศ. 2538  โดยความร่วมมือของ  การส่ือสารแห่งประเทศไทย  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  สํานักงาน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามบริษัท  อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย 

(อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  สืบค้นเม่ือ 9 สินหาคม 2560 จาก https://th.wikipedia.org/wiki) 

 สังคมออนไลน์ท่ีแพร่หลายในปัจจุบันทําให้เกิดการขายสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์อย่าง Facebook กันมากขึ้น เพราะ

ความสะดวกสบายในการส่ังซ้ือ ท่ีผู้ซ้ือไม่ต้องเดินทางไปไกลและสามารถหาสินค้าบริโภคท่ีตนเองต้องการได้  ท้ังน้ีส่งผลให้ในปัจจุบันมี

ช่องทางใหม่ในการซ้ือและขายสินค้าขึ้นมาน่ันคือเว็บไซต์ Facebook (www.facebook.com) Facebook ถูกนํามาใช้เป็นช่องทาง

การตลาดใหม่ท่ีมาแรงในโลกออนไลน์ และพร้อมท่ีจะแซงหน้าทุกส่ือท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สําหรับคนยุคใหม่ในกลุ่มลูกค้าแบบ B2C เป็น

หน่ึงในช่องทางการตลาดและการส่ือสารท่ีนักการตลาดใช้ เพื่อเข้าถึงสินค้ายุคออนไลน์ ปัจจุบันFacebookไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดีย เพื่อ

ติดต่อส่ือสารและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ตามวัตถุประสงค์ต้ังต้นท่ีถูกสร้างขึ้นมา แต่ได้ก้าวข้ามไปเป็น
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การสร้างความสัมพันธ์ การค้นพบ การแบ่งปัน และการเรียนรู้แบบทางลัด  มากไปกว่าน้ันคือการสร้างความใกล้ชิดระหว่าง ผู้บริโภคกับ

ผู้ขายอีกท้ังยังเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอีกด้วย (การขายสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ สืบค้นเม่ือ 

9 สิงหาคม 2560 จาก www.repository.rmutt.ac.th) 

 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือETDA ได้สํารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2558 เผยคนไทย

ออนไลน์ผ่านมือถือทุกช่วงเวลาโดยจัดการสํารวจจากทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมามีผู้ตอบออนไลน์ท่ี

สมบูรณ์ 10,434 คน จากผู้ตอบออนไลน์  17.010 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ Gen x (35-50 ปี) , Gen y (15-34 ปี) , Gen z (น้อย

กว่า 15 ปี) และ Baby Boomer (51 ปีขึ้นไป) จากผลสํารวจสรุปได้ว่า Gen Y เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดถึง 

54.2 ช่ัวโมง/วัน ท้ังน้ีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีหลากหลาย แต่ผลการสํารวจน้ีสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนไทย ท่ีใช้

สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในทุกช่วงเวลา ซ่ึงคนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉล่ีย 

5.7 ช่ัวโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ตามลําดับ  คนไทยมีแนวโน้มซ้ือของผ่าน

ทางออนไลน์กันมากขึ้นซ่ึงจากผลสํารวจ พบว่า คนไทยเคยผู้เคยซ้ือของผ่านทางออนไลน์ 64.9% แล้ว ท้ังน้ีจากท่ีคนไทยนิยมซ้ือของ

ออนไลน์มากขึ้น เกิดจากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลรีวิวทางอินเทอร์เน็ตและการอ่านความเห็นของผู้เคยใช้สินค้าโดยสินค้าท่ีนิยมซ้ือทางออนไลน์

คือ สินค้าหมวดแฟช่ัน กระเป๋า เส้ือผ้า  อันดับสองคืออุปกรณ์ไอที อันดับสามคือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม 

ดังน้ัน นักวิจัยเห็นว่าควรตระหนักถึงพฤติกรรมการซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง ช้ันปีที่ 

1-4  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่ามีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ 

(Facebook) ท่ีแพร่หลายผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ท้ังในรูปแบบการเปิดประมูลสินค้า การเปิดเว็บไซต์ ปัญหา

ของการซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น งานวิจัยน้ีจึง

ต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมาการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ช้ันปี

ท่ี 1-4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาจากการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจ

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ  โดยสํารวจและใช้คําถามปลายเปิดใน

การศึกษาเชิงคุณภาพ  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ซ่ึงผู้วิจัยศึกษาตัว

แปรด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในการเลือกซ้ือสินค้าบริโภค  การวิจัยเร่ืองน้ี

เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questioners’) ท้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางและขั้นตอนการ

ดําเนินการวิจัย โดยเร่ิมจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวในลําดับต่อไป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาหญิง ช้ันปีท่ี 1 – 4  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จํานวน 1,600 คน การสุ่มตัวอย่างน้ันจะให้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตร Yamane (1973, pp 886-887) 

ท่ีระดับความเช่ือม่ันในการเลือกตัวอย่าง 95.0% ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน +/-5% ดังน้ี 

 

สูตร      =            N 

              1 +   Ne2 

 

เม่ือ     n =    ขนาดของตัวอย่างประชากรท่ีคํานวณได้ 

  N =    คํานวณประชากรท่ีทราบค่า 

  e =    ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในท่ีนี้มีกําหนดไว้ 0.05 

แทนค่า  n =                   1,600 

                1 +1,600 (0.05)2   =   399.7501561524        ≈  400   

   ใช้ขนาดตัวอย่างในการศึกษา  400  คน 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 

1. การสุ่มตัวอย่างตามกลุ่ม เฉพาะนักศึกษาหญิง ช้ันปีท่ี 1 – 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  

2. การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Qutota sampling) และสุ่มตัวอย่างได้เพียง 1 กลุ่ม หรือ 1 คณะเท่าน้ันได้แก่ คณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ 

 

ตารางที่ 1 การสุ่มตัวอย่าง 
ชั้นป ี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รวม 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 403 76 76 

2 390 123 123 

3 342 111 111 

4 465 90 90 

รวม 1,600 400 400 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเคร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้เป็นแบบสอบถาม (Questivennaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็นดังน้ี 

                ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร 

                 ตอนท่ี 2 คําถามท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์(Facebook) 

    ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปัญหาของการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์(Facebook) 

                 ตอนท่ี 4 คําถามปลายเปิดความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ 

ใช้วิธีการของ Likert Scale โดยกําหนดมาตราส่วนไว้ที่ 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

   5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   มาก 

   3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง 

   2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   น้อย 

   1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   น้อยท่ีสุด 

จากน้ันกําหนดเกณฑ์ในการแปลงค่าคะแนนดังน้ี 

   4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสุด 

   3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   มาก 

   2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง 

   1.50-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   น้อย 

   1.01-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ   น้อยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตนเอง ด้วยวิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง 1  คร้ัง การเก็บ

รวบรวมข้อมูลดําเนินการในช่วงเดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมด มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนข้อมูลแล้ว ผู้วิเคราะห์นําคําตอบท่ีได้มาลงรหัส ขั้น

ศึกษาข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ ดังน้ี  

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

        - ค่าร้อยล่ะ (Percentage) 

        - ค่าเฉล่ีย  (Xean-x ̄) 
        - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สรุปได้ดังน้ี พบว่า เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-

4 มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้เวลาซ้ือสินค้าบริโภคออนไลน์คร้ังล่ะ 2-5 ช่ัวโมง/คร้ัง ซ้ือเส้ือผ้าเป็นส่วนใหญ่มาก

ท่ีสุด ซ้ือเดือนละ 2-4 คร้ัง/เดือน ปริมาณการซ้ือสินค้าบริโภคออนไลน์อยู่ท่ี 2-3 ช้ิน/คร้ัง  กลุ่มตัวอย่างซ้ือสินค้าเดือนละ 2-4 คร้ัง 

ภาพรวมความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดสินค้า ราคา ความน่าเช่ือถือของร้านค้า

ออนไลน์มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคของกลุ่มต้วอย่าง 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   แยกออก  ดังน้ี 1) ความเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) 

โดยเฉพาะด้านข้อมูลสินค้ามีความละเอียด  ความน่าเช่ือถือของลักษณะสินค้า  ราคามีความเหมาะสมกับสินค้า  ความสะดวกในการ

เลือกซ้ือสินค้า   ความน่าเช่ือถือของผู้ขายสินค้า  คุณภาพของข้อมูลสินค้าบริการ  การรับรู้ความปลอดภัยและการรับรู้ความเป็นส่วนตัว  

มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของธุรกิจออนไลน์ด้านความจงรักภักดีต่อผู้บริโภค   สามารถนํามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ คือ  1 = 0.322 

+ 0.190X1 + 0.245X2 + 0.149X3 + 0.926X4 สามารถทํานายสมการของพยากรณ์ได้  56.9 %  และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

พหุคูณเท่ากับ  0.757  และพบว่าคุณภาพของผู้ติดต่อผู้ใช้งาน  คุณภาพของข้อมูลสินค้าบริการและการรับรู้ความเป็นส่วนตัว   มี

อิทธิพลต่อความสําเร็จของธุรกิจออนไลน์  ช่ือเสียงของธุรกิจออนไลน์และสามารถนํามาสร้างสมการพยากรณ์  คือ  2 = 0.585 + 

0.177X1 + 0.466X2 +0.157X4  สามารถทํานายสมการของพยากรณ์ได้ 28.5 %  และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ  

0.625 (ดารณี  พิมพ์ช่างทอง 2555 : บทคัดย่อ)  ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีรายละเอียดบอกท่ีชัดเจน  มีราคาท่ีเหมาะสม

กับสินค้าบริโภค  2) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีมีเวลาเฉล่ียในการเลือกซ้ือสินค้าในแต่ละวันอยู่ท่ี  2-5   

ช่ัวโมงของในแต่ละวัน สินค้าประเภทเส้ือผ้าเป็นสินค้าท่ีมีการเลือกซ้ือเป็นอันดับท่ี 1 โดยรองลงมาจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ความไว้วางใจในการเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ  พิชามญช์ุ  มะลิขาว (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า  

ด้านผู้ขายสินค้า  ด้านระบบอินเทอร์เน็ต  และด้านการปกป้องผู้บริโภค  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ัน  ด้าน

ค่าใช้จ่าย  ด้านจํานวนคร้ังและด้านจํานวนช้ินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกันและส่วนประสมการตลาดท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า

แฟช่ัน  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ัน  ด้านจํานวน

คร้ังและจํานวนช้ินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   ปัญหาของการซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์

ส่วนใหญ่เป็นด้านการขนส่งสินค้าซ่ึงมีความล่าช้ากว่ากําหนดรับสินค้า ท่ีต้องคํานึงถึงปัจจัยทางกายภาพระหว่างการขนส่งท่ีทําให้เกิด

ความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและจํานวนบุคลากรท่ีไม่เพียงต่อการนําส่งสินค้า ยานพาหนะในการขนส่ง  สอดคล้องกับ วุฒิศักด์ิ กัลปดี, 

วรวิทย์  ประสิทธิ์ผล และวิสูตร  ลู่โรจน์รุ่งเรือง (2558 : บทคัดย่อ ) พบว่า  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการ

ประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของท่ีทําการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด พบว่า 

ภาพรวมประสิทธิภาพการขนส่งอยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน   ผลการวิเคราะห์ระดับ

ความคิดเห็นปัญหา ความล่าช้าการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของท่ีทําการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ 

ไทย จํากัด พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพการขนส่งอยู่ใน ระดับมาก  ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ของเจ้าหน้าท่ีท่ีทําการ

ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ ศรีราชา ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นในการจัดการประสิทธิ- ภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ แตกต่างกัน 

อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประสบการณ์การ ทํางาน ของเจ้าหน้าท่ีที่ทําการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ ไปรษณีย์ศรีราชา ท่ี

ต่างกันมีความคิดเห็นในการจัดการ ประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไม่แตกต่างกัน  ปัญหาความล่าช้าการขนส่งไปรษณีย์

ด่วน พิเศษ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเคร่ืองใช้สํานักงาน ด้านกระบวนการทํางาน ด้านรถยนต์ขนส่ง และด้าน สภาพแวดล้อม

อื่นๆ มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพการ ขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของท่ีทําการไปรษณีย์ ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท

ไปรษณีย์ไทย จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุป 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ Facebook ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปได้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่าง คือ เพศหญิง (ร้อยละ 100.0) ส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี (ร้อยละ 26.7) ส่วนใหญ่ศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 

(ร้อยละ 30.8) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่สาขาวิชาบัญชี (ร้อยละ 20.3) ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 43.0)  

2. ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากลําดับมากไปน้อย ด้านข้อมูลสินค้ามีความละเอียด (ค่าเฉล่ีย 44.3) ความน่าเช่ือถือของ
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ลักษณะสินค้า (ค่าเฉล่ีย 43.3) ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 43.3) ราคาเหมาะสมกับสินค้า (ค่าเฉล่ีย 39.0) ความ

น่าเช่ือถือของผู้ขายสินค้า (ค่าเฉล่ีย 37.0) 

3. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ใช้เวลาเฉล่ียในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ 2-5 

ช่ัวโมง (ค่าเฉล่ีย 50.5) ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง (ค่าเฉล่ีย 26.0) ใช้เวลามากกว่า 5 ช่ัวโมง (ค่าเฉล่ีย 21.3) อื่นๆ (ค่าเฉล่ีย 1.8)  ใน

ภาพรวมของสินค้าบริโภคท่ีท่านเคยซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) สินค้าด้านเส้ือผ้า (ค่าเฉล่ีย 55.3)  สาเหตุกลุ่ม

ตัวอย่างในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) พบว่า มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 55.0) ความถี่ของการซ้ือ

สินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ้ือสินค้าเดือนละ 2-4 คร้ัง (ค่าเฉล่ีย 40.8)  เดือนละคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 33.5)  ปริมาณ

การซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ้ือสินค้าซ้ือ 2-3 ช้ิน/คร้ัง (ค่าเฉล่ีย 46.0)  1 

ช้ิน/คร้ัง (ค่าเฉล่ีย 23.5)  และมีความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) พบว่ากลุ่มตัวอย่างพอใจในระดับ

ปานกลาง คือ พอใจระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 33.8) พอใจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 32.8) ข้อมูล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook) เพื่อความ

ต้องการของตนเองโดยผู้จําหน่ายสินค้าบนส่ือออนไลน์ ได้ขยายช่องทางการจําหน่าย ให้ผู้บริโภคอย่างท่ัวถึงโดยนําโปรแกรมสําเร็จรูป

อื่นๆมาร่วมด้วย 

2. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการชมการนําเสนอสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดผ่านส่ือออนไลน์(Facebook) เพื่อให้

ผู้ที่สนใจสินค้าบริโภคได้เห็นสินค้าจริงท่ีไม่ใช่รูปภาพเพียงอย่างเดียว 

3. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการถาม-ตอบ กันระหว่างผู้จําหน่ายสินค้าและผู้เลือกซ้ือสินค้าบริโภคผ่านส่ือ

ออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าท่ีมากขึ้น 
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สิบตํารวจตรีธีระพงษ์ ศิริบูรณ์  ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ท่ีเกิดปัญหาในระหว่างการเก็บข้อมูล

ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนนักศึกษาหญิง ช้ันปีท่ี 1-4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย จนทําให้งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

งานวิจัยฉบับน้ีจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศในการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อขายสินค้าบริโภคให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อัน

สูงสุดในอนาคต  จะขาดเสียมิได้ผู้วิจัยขอบพระคุณความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  แด่บิดา-มารดา  และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีให้กําลังใจ  

ส่งเสริมกําลังทรัพย์  คอยสอบถามความคืบหน้าการทํางานอยู่ตลอดถือว่าเป็นส่ิงสําคัญท่ีทําให้งานวิจัยคร้ังน้ีขับเคล่ือนไปด้วยดีและขอ

มอบบูชาความดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าครู-อาจารย์  ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนทําให้นักวิจัยมีวันน้ีได้ 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธาน ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ใน

จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ใน จังหวัด ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตาราง
ของ Krejcie & Morgan โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 184 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) = 0.9  มีความเท่ียงตรงใช้ได้ และได้ปรับปรุงในบางข้อตาม
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนําไปใช้  และผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาความ
เช่ือมั่นโดยนําไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรท่ีไม่ได้เข้ากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําข้อมูลท่ีได้มาหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) กําหนดค่า
ความเช่ือมั่น ไม่ควรน้อยกว่า .70 ได้ค่าความเช่ือมั่น = .87 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้คือ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัด
อุบลราชธานี มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  ไม่แตกต่างกัน (x̄ = 4.12) (SD=.16) และปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท้ัง 7 ด้านอยู่ในระดับสูง ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 
 

ABSTRACT 

This research aims to study the level of satisfaction of personnel in community hospitals. 
In Ubon Ratchathani Krejcie & Morgan's sample size was used in the sample population. The 
samples were 184 hospital personnel. The data collection instruments were content validity (IOC) 
0.9 is available. And some improvements on the advice of the experts before you. The researcher 
applied a modified questionnaire to examine the reliability of the sample and tried out the sample 
with 30 non-sample participants. Find Cronbach's Alpha Coefficient Configure Confidence It should 
not be less than .70. Reliability = .87. Data were collected using personal data questionnaire. And 
the satisfaction questionnaire in the work of personnel. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะบริหารธรุกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี 
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The results of this study revealed that the satisfaction of the new community hospital staff 
In Ubon Ratchathani The level of satisfaction is high. No difference (x = 4.12) (SD = .16) and different 
personal factors. There were high levels of job satisfaction in all seven aspects. not different 
Keywords: Job satisfaction, New Community Hospital 

 

บทนํา 

ทรัพยากรบุคคล เป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของการบริหารองค์กร “คน” จึงเป็นลําดับท่ี 1 ซ่ึงเป็นทรัพยากรการบริหารท่ี
สําคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีจิตใจ มีอารมณ์ มีสติปัญญา และมีความรู้สึก “คน” สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มได้  โดย
คนสามารถเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทํา ลําดับท่ี 2 ได้แก่ อาคาร สถานท่ี เงิน ลําดับท่ี 3 ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ 
วิชาการต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน ทุกระดับ ซ่ึงคน เงินและวัสดุ จะ
เป็นการบริหารจัดการขององค์กร โดยการสร้างผลงาน และการสร้างความสําเร็จจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ โดยจะทําให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต  ความพึงพอใจและความเต็มใจของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ท่ีจะทุ่มเทให้กับ
ภารกิจ และความสําเร็จขององค์กร หากบุคคลในองค์กรมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลทําให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อ
องค์การมากขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554)   

ความพึงพอใจ เป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีช่วยให้งานสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
นอกจากผู้บริหารจะดําเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการเกิดความพึงพอใจในการทํางานแล้ว ยังจําเป็นต้องดําเนินการท่ีจะให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญเติบโตของงานบริการ ปัจจัยท่ีเป็นตัวบ่งช้ี คือ จํานวนผู้มาใช้บริการ ดังน้ันผู้บริหารท่ี
ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆท่ีจะทําให้เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจในการทํางานปฏิบัติงานว่าเป็นทัศนคติที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่องานของเขา หรือกล่าว อีกนัยหน่ึง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ระดับความชอบท่ีมีต่อตัวงานพนักงานน้ันเอง (Spector, 2000) 

โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีผ่านมาน้ันมีบทบาทและภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานของบุคลากรจึง
ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่เน่ืองจากปัจจุบันได้มีประชาชน
มารับบริการทางแพทย์เพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีจํานวนของบุคลากรในการปฏิบัติงานยังมีอยู่น้อย จึงจําเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพยายามสร้างจิตสํานึก และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนใช้ความรู้ความสามารถ อุทิศ
แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี จะทําให้ทราบ
ด้านต่างๆ ของบุคลาการท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนและจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความยั่งยืนในการให้บริการของโรงพยาบาล และเป็นองค์ประกอบหลักสําหรับความสําเร็จของโรงพยาบาลใน
การรับรองคุณภาพสถานบริการในอนาคตต่อไป  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถสรุปความ
โดยรวมได้ว่า เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจท่ีมากก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีดี ผู้มารับบริการมีความประทับใจในบริการท่ีได้รับ 
และเป็นส่ิงท่ีบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความรู้สึกท่ีมีความสุขกับงาน
ท่ีได้ทํา สรุปเป็นกรอบแนวการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี  
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

จําแนกตาม คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ประชากร 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่  ในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 184 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี  พ.ศ. 2560 
 

ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ  Krejcie & Morgan  ตารางน้ีใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
เช่นเดียวกัน และกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความ
เช่ือม่ัน 95% สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ต้ังแต่ 10 ขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  184 คน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3. บุคลากรท่ีมีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกนั 
 4. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกัน 
 5. บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 6. บุคลากรท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกัน 
 7. บุคลากรท่ีอยู่ต่างกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 

- นโยบายและการบริหารงาน 
- ความก้าวหน้า 
- การปกครองบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กบัหัวหน้างาน 
- ความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
- ความม่ันคงในงาน 
- เงินเดือนและสวัสดิการ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได้  
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6. การฝึกอบรม ได้แก ่
  6.1 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 
  6.2  1 ครั้งต่อปี 
  6.3  2 ครั้งต่อปี 
  6.4  3 ครั้งต่อปีขึ้นไป  
 7. กลุ่ม / ฝ่าย / งาน 
  7.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  7.2 กลุ่มการพยาบาล 
  7.3 กลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและบรกิารปฐมภูม ิ
  7.4 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขชุมชน 
   7.5 กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
   7.6 งานอื่นๆ    
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 รายได้ 
1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1.6 การฝึกอบรม1.6.1 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 
    1.6.2  1 คร้ังต่อปี 
    1.6.3  2 คร้ังต่อปี 
    1.6.4  3 คร้ังต่อปีขึ้นไป 
1.7 กลุ่ม / ฝ่าย / งาน 
   1.7.1 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
   1.7.2 กลุ่มการพยาบาล 
   1.7.3 กลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
   1.7.4 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขชุมชน 
   1.7.5 กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
   1.7.6 งานอื่นๆ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
2.1 นโยบายและการบริหารงาน 
2.2 ความก้าวหน้า 
2.3 การปกครองบังคับบัญชา 
2.4 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
2.5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
2.6 ความม่ันคงในงาน 
2.7 เงินเดือนและสวัสดิการ 

 
ผลการวิจัย 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี ใหญ่ส่วนเป็นเพศหญิง จํานวน 132 คน ร้อยละ 71.7  

มีอายุอยู่ระหว่าง 21 -30 ปี มากท่ีสุด จํานวน 80 คน ร้อยละ 43.5  ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 96 คน 
ร้อยละ 52.2  รายได้เฉล่ียส่วนมากอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 83 คน ร้อยละ 45.1  ระยะเวลาในการทํางานส่วนมาก
อยู่ในช่วง 1-5 ปี จํานวน 125 คน ร้อยละ 67.9  การอบรมต่างๆ ส่วนใหญ่ 1 คร้ัง/ปี จํานวน 79 คน ร้อยละ 42.9 และอยู่ในกลุ่มการ
พยาบาลมากท่ีสุด  จํานวน 73 คน ร้อยละ 39.7 ดังแสดงในตารางท่ี 1   

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ (n= 184) 
 

ข้อมูล รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 52 28.3 
หญิง 132 71.7 

อายุ(ปี) 21-30 80 43.5 
31-40 70 38.0 
41-50 
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 

28 
6 

15.2 
3.3 
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ข้อมูล รายการ จํานวน ร้อยละ 

การศึกษา ม.ต้นหรือตํ่ากวา่ 
ม.ปลายหรือ ปวช. 

6 
41 

3.3 
22.3 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 38 20.7 
ปริญญาตรี 96 52.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.6 

รายได้ ตํ่ากวา่ 10,000 หรือเท่ากับ 10,000 57 31.0 
10,001-20,000 83 45.1 
20,001-30,000 33 17.9 
30,001-40,000 6 3.3 
มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป 5 2.7 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตํ่ากวา่ 1 ปี 19 10.3 
1-5 ป ี 125 67.9 
6-10 ปี 23 12.5 
 มากกว่า 11 ปีขึ้นไป 17 9.2 

การฝึกอบรม ไม่ได้อบรม 23 12.5 
1 คร้ัง/ปี 79 42.9 
2 คร้ัง/ปี 49 26.6 
3 คร้ัง/ปีขึ้นไป 33 17.9 

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 22 12.0 
กลุ่มการพยาบาล 73 39.7 
กลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 20 10.9 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขชุมชน 14 7.6 
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 19 10.3 
งานอื่นๆ 36 19.6 

 

2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาลชมุชนเปดิใหม่ ในจังหวดัอุบลราชธานี 

 จากการวิจัย พบว่า ผลรวมท้ัง 7 ด้าน ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ( ช่วงคะแนน 
= 3.68 - 5.00 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับสูง) ดังตารางแสดงท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี (n=184) 
 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน x̄  SD 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน   3.94 0.95 
ด้านความกา้วหน้าในงาน   4.12 0.90 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา 3.99 0.92 
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน 4.07 0.88 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.23 0.73 
ด้านความม่ันคงในงาน 4.07 0.98 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.67 1.11 

รวม 4.01 0.92 
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3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวดัอุบลราชธานี (n=184) 

แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 ตารางที ่3  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจงัหวัดอุบลราชธานี แยกตามเพศ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน (Sig.= .335 ) 

 
ความพึงพอใจ 7 ด้าน เพศ x̄  S.D. t Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน   ชาย 3.95 .97 -.245 .806 
 หญิง 4.05 .87   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ชาย 4.00 .85 -1.76 .079 
 หญิง 4.28 .81   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ชาย 3.99 .83 -1.76 .078 
 หญิง 4.11 .84   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ชาย 4.04 .82 -732 .465 
 หญิง 4.19 .78   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชาย 4.17 .72 -1.49 .137 
 หญิง 4.32 .63   
ด้านความม่ันคงในงาน ชาย 4.21 .86 -1.51 .135 
 หญิง 4.27 .78   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ชาย 3.81 1.15 -.450 .647 
 หญิง 3.89 .90   

Mean 4.09 .84 -.739 .335 
* Sig. < .05 
 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจงัหวัดอุบลราชธานี แยกตามอายุ พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างกัน (Sig.= .547) 

 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน แหล่งความแปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน ระหว่างกลุ่ม 1.63 3 .54 .64 .61 
 ภายในกลุ่ม 131.52 159 .83   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 1.11 3 .36 .55 .65 
 ภายในกลุ่ม 112.13 159 .71   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม 2.02 3 .67 .97 .43 
 ภายในกลุ่ม 112.14 159 .71   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม 1.41 3 .47 .79 .55 
 ภายในกลุ่ม 1.00.88 159 .63   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 1.23 3 .41 .94 .48 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 32.17 74 .43   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม 1.73 3 .57 .85 .56 
 ภายในกลุ่ม 48.74 74 .65   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม 2.44 3 .81 .84 .52 
 ภายในกลุ่ม 83.49 87 .96   

ผล ระหว่างกลุ่ม 1.65 3 .54 .79 .547 
 ภายในกลุ่ม 86.69 124 .70   

* Sig. < .05 
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ตารางที่ 5  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจงัหวัดอุบลราชธานี แยกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (Sig.= .792 ) 

 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน แหล่งความแปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน   ระหว่างกลุ่ม 1.928 4 .482 .756 .556 
 ภายในกลุ่ม 100.771 158 .638   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 1.496 4 .374 .578 .679 
 ภายในกลุ่ม 102.173 158 .647   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม 2.346 4 .587 .669 .614 
 ภายในกลุ่ม 138.439 158 .876   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม 1.115 4 .279 .421 .794 
 ภายในกลุ่ม 104.725 158 .663   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม .343 4 .086 .190 .943 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 33.003 73 .452   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม .205 4 .051 .069 .991 
 ภายในกลุ่ม 53.757 73 .736   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม .429 4 .107 .108 .979 
 ภายในกลุ่ม 72.250 73 .990   

ผล ระหว่างกลุ่ม 1.12 4 .28 .39 .792 
 ภายในกลุ่ม 86.44 121.57 .71   

* Sig. < .05 
 

ตารางที่ 6  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจงัหวัดอุบลราชธานี แยกตามรายได้ พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกัน (Sig.= .322 ) 

 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน แหล่งความแปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน   ระหว่างกลุ่ม 6.185 4 1.546 2.531 .043 
 ภายในกลุ่ม 96.514 158 .611   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 3.699 4 .925 1.461 .217 
 ภายในกลุ่ม 99.970 158 .633   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม 4.428 4 1.107 2.050 .090 
 ภายในกลุ่ม 85.326 158 .540   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม 4.724 4 1.181 1.845 .123 
 ภายในกลุ่ม 101.116 158 .640   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 1.687 4 .422 .972 .428 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 31.659 73 .434   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม 2.320 4 .580 .820 .517 
 ภายในกลุ่ม 51.642 73 .707   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม 1.404 4 .351 .360 .837 
 ภายในกลุ่ม 71.275 73 .976   

ผล ระหว่างกลุ่ม 3.49 4 .87 1.43 .322 
 ภายในกลุ่ม 76.78 122 .65   

* Sig. < .05 
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ตารางที่ 7  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (Sig.= .839 ) 

 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน แหล่งความแปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน   ระหว่างกลุ่ม .442 3 .147 .229 .876 
 ภายในกลุ่ม 102.258 159 .643   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 1.821 3 .607 .904 .441 
 ภายในกลุ่ม 106.756 159 .671   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม .312 3 .104 .118 .950 
 ภายในกลุ่ม 140.473 159 .883   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม .021 3 .007 .011 .998 
 ภายในกลุ่ม 105.819 159 .666   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม .124 3 .041 .092 .964 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 33.222 74 .449   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม .980 3 .327 .456 .714 
 ภายในกลุ่ม 52.981 74 .716   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม .420 3 .140 .143 .934 
 ภายในกลุ่ม 72.259 74 .976   

ผล ระหว่างกลุ่ม .59 3 .196 .279 .839 
 ภายในกลุ่ม 87.68 123 .714   

* Sig. < .05 
 

ตารางที่ 8  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจงัหวัดอุบลราชธานี แยกตามการฝึกอบรมเพศ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (Sig.= .316 ) 

 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน ระหว่างกลุ่ม 3.720 3 1.240 1.992 .117 
 ภายในกลุ่ม 98.980 159 .623   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 5.279 3 1.760 2.708 .047 
 ภายในกลุ่ม 103.298 159 .650   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม 2.750 3 .917 1.056 .370 
 ภายในกลุ่ม 138.036 159 .868   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม .128 3 .043 .064 .979 
 ภายในกลุ่ม 105.712 159 .665   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 1.308 3 .436 1.007 .395 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 32.038 74 .433   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม 3.650 3 1.217 1.789 .157 
 ภายในกลุ่ม 50.312 74 .680   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม 5.004 3 1.668 1.824 .150 
 ภายในกลุ่ม 67.676 74 .915   

ผล ระหว่างกลุ่ม 3.12 3 1.040 1.49 0.316 
 ภายในกลุ่ม 85.15 122.57 0.690   

* Sig. < .05 
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามกลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (Sig.= .321) 
 

ความพึงพอใจ 7 ด้าน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน   ระหว่างกลุ่ม 5.121 5 1.024 1.648 .150 
 ภายในกลุ่ม 97.578 157 .622   
ด้านความกา้วหน้าในงาน   ระหว่างกลุ่ม 5.033 5 1.007 1.602 .163 
 ภายในกลุ่ม 98.636 157 .628   
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ระหว่างกลุ่ม 8.371 5 1.674 1.985 .084 
 ภายในกลุ่ม 132.414 157 .843   
ด้านความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน ระหว่างกลุ่ม 3.781 5 .756 1.163 .330 
 ภายในกลุ่ม 102.060 157 .650   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 2.728 5 .546 1.283 .281 
ร่วมงาน ภายในกลุ่ม 30.618 72 .425   
ด้านความม่ันคงในงาน ระหว่างกลุ่ม 4.128 5 .826 1.193 .321 
 ภายในกลุ่ม 49.834 72 .692   
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ระหว่างกลุ่ม 1.429 5 .286 .289 .918 
 ภายในกลุ่ม 71.250 72 .990   

ผล ระหว่างกลุ่ม 4.370 5 0.874 1.309 0.321 
 ภายในกลุ่ม 83.198 121 0.692   

* Sig. < .05 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่  ในจังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.12 , SD= .16 ) (n=184) เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดของจํานวน
เตียงท่ีรับผู้ป่วยเท่ากัน คือ 30 เตียง  จํานวนบุคลากรมีความใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จํานวน
เพศหญิง=132  ร้อยละ 71.7 ทําให้เข้าใจกันในการปฏิบัติมากขึ้น  ช่วงอายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ 21 – 30 ปี  จํานวน 80 คน 
ร้อยละ 43.5 ทําให้ช่องว่างของวัยในการปฏิบัติงานไม่มาก อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการทํางานท่ีมีความกระตือรือร้น ต้ังใจในการปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 96 คน  ร้อยละ 52.2 ในส่วนของรายได้กลุ่มตัวอย่าง
ของโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 83 คน ร้อยละ 45.1 เหมือนกัน  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุราชการ  1-5 ปี จํานวน 125 คน ร้อยละ 67.9  การได้รับการอบรบในรอบหน่ึงปีของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ได้รับการอบรม 1 คร้ัง/ปี จํานวน 79 คน ร้อยละ 42.9 และส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มการพยาบาล จํานวน 73 คิด
เป็นร้อยละ 39.7 เห็นได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางเดียวกัน เม่ือบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน 
ระดับความพึงใจของบุคลากรจากผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจสูง ซ่ึงเป็นผลดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล หากบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน น่ันก็หมายความว่า มีความสุขในงานท่ีตนทําอยู่ ส่งผลท่ีดีต่อการให้บริการท่ีมีคุณภาพ
กับผู้มารับบริการ  
 2. ระดับความพึงพอใจท้ัง 7 ด้านของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลรวมท้ัง 7 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติระดับสูง ไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท้ัง 7 ข้อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   คือ  บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น  สร้างความ 
ประทับใจและความเข้าใจท่ีดีแก่ผู้รับบริการ ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่  ไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ สมชาย  บุญสุ่น (2554) ท่ีพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กันเพื่อนร่วมงานและค่าตอบแทน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมาก รวมท้ังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สันติ 
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โกเศยโยธิน (2554) ท่ีพบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน การทํางานอยู่ในระดับสูง และปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมระดับความพึง
พอใจคือ การยอมรับนับถือ และ การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร ส่วนท่ีแตกต่างกันคือ ระดับการศึกษาคือตัวแปรต้นท่ีให้
ความสําคัญกับปัจจัยท่ีส่งเสริมความพึงพอใจแตกต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฎฐิยา  แดงประเสริฐ (2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน               
อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และแตกต่างจากการศึกษาของ วัชรินทร์  ถิ่นมุกดา (2558)  ท่ีพบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ กลุ่มงาน ประสบการณ์ในการทํางานท่ีต่างกับ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท้ังในภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน รวมท้ังผลการศึกษาของผู้วิจัยคร้ังน้ีก็มีความแตกต่างจากการศึกษาของ สุภาภรณ์  อินทแพทย์ (2550)  ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ 
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  

สรุป 

 จากการวิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูง และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน
เปิดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลแล้ว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ผลของการมีระดับความพึงพอใจท่ี
สูงน้ัน แสดงว่า บุคลากรมีความสุขในการทํางาน อันจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการให้บริการกับผู้มารับบริการ มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม 
ทักทาย เกิดความประทับใจในบริการตามมา อันจะสามารถลดความไม่พึงพอใจให้กับผู้มารับบริการได้   
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลไปใช้ 
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในบางด้านของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ ทําให้มีข้อเสนอแนะสําหรับ
ผู้บริหาร ในการท่ีจะจัดการประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลกําลังมุ่งเน้นไป และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ
โรงพยาบาลได้เข้าใจในทิศทางท่ีตรงกัน  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรของ
โรงพยาบาลต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ของจังหวัด
อุบลราชธานีเท่าน้ัน ผลท่ีได้อาจแตกต่างจากโรงพยาบาลขนาดอื่นๆ หากจะต้องทําการวิจัยเพิ่มเติมควร ทําในโรงพยาบาลท่ีมีขนาดท่ี
แตกต่างกัน และหาความสัมพันธ์ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล กับระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบการพัฒนาตนเองกับความสําเร็จใน

การทํางานของนักบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 108 คน สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) 

การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึกมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม 2) การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จใน

การทํางานโดยรวม 3)การพัฒนาตนเอง ด้านความมุ่งไปสู่ความสําเร็จ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ความสําเร็จในการทํางานโดยรวม และ 4) การพัฒนาตนเอง ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

คําสําคัญ : การพัฒนาตนเอง, ความสําเร็จในการทํางาน, นักบัญชี 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to test the relationships and effects self development 

and work success of accountants of Local Administration Organization in Roi Et Province. 

Questionnaires were used for collecting data 108 of accountants of Local Administration 

Organization in Roi Et Province. Statistic methods used for analyzing the collected data were mean, 

standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results of 

the study revealed that 1)  The self development in the aspects of emotion management had 

positive relationships with and effects on work success as a whole. 2) The self development in the 

aspects of model learning had positive relationships with and effects on work success as a whole. 

3) The self development in the aspects of success commitment had positive relationships with had 

effects on work success as a whole. 4) The self development in the aspects of attitude changing 

had positive relationships with and effects on work success as a whole. 

Keywords :, Self Development , Work Success , Accountants  
 

บทนํา 
 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ท้ังในเร่ืองของเทคโนโลยี การส่ือสาร สภาพแวดล้อมและ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นแรงผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงทําให้

เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอนักบัญชีเป็นบุคคลท่ีมีตําแหน่งสูงสุดทางด้านฝ่ายบัญชีและเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีและ

รายงานการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว เช่ือถือได้ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนํามาใช้

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ประกอบในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีแท้จริงของ

ข้อมูลขององค์กร ดังน้ัน นักบัญชีที่เข้ามาปฏิบัติงานจึงต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ การ

แก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน 

และท่ีสําคัญต้องมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาตนเอง (Strategic Self Development) เป็นปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ ไปสู่การพัฒนา

ทัศนคติ แรงจูงใจและอุปนิสัย รวมถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตามทัศนคติท่ีเปล่ียนไป การท่ีบุคคลมีความสนใจใฝ่รู้ และพยายามท่ีจะ

พัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ น้ัน ขึ้นอยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด และความสนใจของผู้ปฏิบัติ เช่น ศึกษาหาความรู้จากหนังสือ หรือ

เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง งานบัญชีเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีมีความสําคัญในการนําองค์กรไปสู่การบรรลุความสําเร็จการ

ดําเนินงานทําให้องค์กรมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจท้ังในด้านการผลิตและบริการ นักบัญชีต้องตระหนักถึงความจําเป็น การพัฒนาตนเองใน

ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก (Emotion Management) การเรียนรู้ต้นแบบ (Model Learning) ความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ 

(Success Commitment) และการปรับเปล่ียนทัศนคติ (Attitude Changing) (พยุงศรี บุญอุ้ม, 2555 : 15-20) จึงกล่าวได้ว่า เม่ือ

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทําให้มีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย      

ท่ีกําหนดเอาไว้ ดังน้ัน การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น การจัดการทางอารมณ์และความรู้สึกให้มีความพร้อมต่อการทํางาน เรียนรู้

จากบุคคลต้นแบบหรือเป็นบุคคลในดวงใจท่ีประสบผลสําเร็จมาก่อนเพื่อขอคําแนะนํา และนํามาปรับใช้กับการทํางาน ปรับเปล่ียน

ทัศนคติยอมรับกับการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ และมุ่งม่ันกับการทํางานให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 ความสําเร็จในการทํางาน (Work Success) เป็นลักษณะการประเมินตนเองในแง่ของความพึงพอใจในงาน ความก้าวหน้า

ในการทํางาน การได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา และมีความม่ันคงในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางานจะเกิดขึ้นด้ันจะต้อง

ประกอบไปด้วยความการให้ร่วมมือในส่วนของนักบัญชี  กับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่ความดี ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุ่ง

หมายสูงสุด คือ การมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานและมีความสุข ส่วนองค์กรจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ

ในการทํางาน พัฒนาขวัญและกําลังใจในการทํางาน และช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในงานอันจะนํามาซ่ึงความจงรักภักดีต่อองค์กร 

(สมใจ ลักษณะ, 2543 : 85) ดังน้ัน การท่ีนักบัญชีในองค์กรจะมีความเช่ือม่ันในตนเองจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการทํางาน 

กล่าวคือ เม่ือนักบัญชีมีความเช่ือม่ันในความสมารถของตน ย่อมมีความรู้สึกท่ีดีต่อการทํางานเพื่อมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จในการทํางาน

เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ และยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไปได้ในอนาคต ซ่ึงความสําเร็จในการทํางาน 

ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความก้าวหน้าในการทํางาน (Advancement) การได้รับความเช่ือถือจาก

ผู้บังคับบัญชา (Interpersonal relations with Supervision) และการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) (สมใจ 

ลักษณะ, 2543 : 251) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานถูกต้องตาม

ระเบียบแบบแผน ตลอดจนเช่ือมโยงกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนได้รวมท้ังสนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่นท่ีมี

การดําเนินงานคล้ายคลึงกันอีกด้วย ท้ังน้ีในการบริหารจัดการ จึงมีความจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์มาเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้าง

ศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะการท่ีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถมากก็จะช่วยให้องค์กรน้ันๆ สามารเพิ่มประสิทธิภาพสร้าง

ผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ตลอดจนสามารถทําให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีได้ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็น

เลิศทางการบริหารจัดการ นอกจากการให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์แล้วผู้บริหารท้องถิ่นควรต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นท่ีน่าพึงพอใจของผู้บริหาร ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง และมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรู้วิธีการต่าง ๆ ท่ีทําให้

บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงาน  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กตัญญู หิรัญญูสมบูรณ์, 2549 : 72) นักบัญชีเป็นหน่ึงใน

ทรัพยากรท่ีสําคัญขององค์กร และเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการของผู้บริหาร นักบัญชีเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการจัดทําข้อมูลทาง

การเงินและการบัญชีขององค์กรซ่ึงข้อมูลการเงินและการบัญชี จะแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน ฐานะทางการเงินขององค์กร รวมท้ัง

แสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรในรูปของการวัดได้ ซ่ึงผู้บริหารจะนําข้อมูลทางการเงินและการบัญชีบัญชี มาใช้

ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และกํากับการบริหารจัดการองค์กร ดังน้ัน นักบัญชีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต้องมีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญและมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และ

ประสิทธิภาพ  

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วขั้นต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับความสําเร็จใน

การทํางานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อทดสอบว่าการพัฒนาตนเองมี

ผลกระทบต่อความสําเร็จในการทํางานหรือไม่อย่างไร โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
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จังหวัดร้อยเอ็ด ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยสามารถช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

และมีศักยภาพในการบริหารจัดงบประมาณได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาตนเองว่ามีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. เพื่อทดสอบของความสัมพันธ์ที่มีต่อต่อความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน                 

406 คน  (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558 : เว็บไซต์) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน                  

196 คน โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 42 – 43) และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนาตนเอง (Self Confidence) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมเพื่อการบรรลุผลท่ี

ต้องการ (Outcome) ด้วยความมุ่งม่ันจริงจังคาดหวังในความสําเร็จโดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคจากสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

 1.1 การจัดการอารมณ์และความรู้สึก (Emotion Management) หมายถึง การพยายามปรับเปล่ียนอารมณ์ 

ความรู้สึกให้เป็นคนร่าเริง รู้สึกว่ามีจุดดีในตัวมีความเช่ือม่ันเปิดเผยปรับเปล่ียนเก่ง กล้าหาญ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 1.2 การเรียนรู้ต้นแบบ (Model Learning) หมายถึง การศึกษาความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมของ

ต้นแบบของคนท่ีมีความเช่ือม่ันตนเอง คนท่ีเป็นผู้นําคนท่ีมีความสําเร็จในชีวิตและนํามาใช้เป็นแบบอย่างของความคิดทางการปฏิบัติ

ของตนเอง 

 1.3 ความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ (Success Commitment) หมายถึง ความมุ่งม่ันในตนเองท่ีจะไปสู่ความสําเร็จให้ได้ 

ผู้มีความมุ่งม่ันสูงจะมีความพยายามไปสู่เป้าหมายโดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค ความมุ่งม่ันจะเพิ่มความแข็งแกร่งในความคิดและการ

ปฏิบัติ 

 1.4 การปรับเปล่ียนทัศนคติ (Attitude Changing) หมายถึง การปรับเปล่ียนความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องและอยู่รอบตัว เช่น ตนเอง ครอบครัว งาน เพื่อนร่วมงาน และสังคม เป็นต้น โดยท่ีบุคคลอาจจะแสดงออกด้วยความต้ังใจหรือ

ความเคยชินทัศนคติ จึงมีลักษณะเป็นระดับความรู้สึกทางจิตวิทยาท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ และเห็นได้จากปฏิกิริยาโต้ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบ 

 2. ความสําเร็จในการทํางาน (Work Success) หมายถึง การทํางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ทําให้เกิดกําลังใจในการทํางานตลอดจนส่งผลถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานด้วย 

ประกอบด้วย 

 2.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ โดยเฉพาะของ

ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเกี่ยวกับงาน และมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคลคลรวมถึงภาวะอารมณ์ในทางบวก 

 2.2 ความก้าวหน้าในการทํางาน (Advancement) หมายถึง การได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และมีโอกาสศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนเองการมีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีการงานให้สูงขึ้นโดยได้รับการประเมินผล

การทํางานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

 2.3 การได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา (Interpersonal relations with Supervision) หมายถึง การติดต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

 2.4 การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การพิจารณาผลผลิตขององค์กรว่าตรงตาม

เป้าหมายท่ีต้องการเพียงใด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี การพัฒนาตนเองถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสําเร็จในการ

ทํางานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ 

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาตนเองกับความสําเร็จในการทํางาน 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 H1 : การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 H2  : การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 H3  : การพัฒนาตนเอง ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 H4  : การพัฒนาตนเอง ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเป็นข้อมูลสารเทศในการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทํางานให้เกิดความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 4. เพื่อเป็นแนวในการสร้างระดับผลผลิตของงาน ตลอดจนสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร 

 5. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทํางานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 

406 คน (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558 : เว็บไซต์) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 196 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ 

Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 42- 43) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

ดําเนินการ ดังน้ี 1) จําแนกนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดออกตามอําเภอ จํานวน 20 อําเภอ ประกอบด้วย 

เกษตรวิสัย     เชียงขวัญ เมยวดี เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง เสลภูมิ โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง จตุรพักตรพิมาน จังหาร ทุ่งเขาหลวง 

ธวัชบุรี ปทุมรัตน์ พนมไพร ศรีสมเด็จ หนองฮี และอาจสามารถ 2) กําหนดกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตังหวัด

ร้อยเอ็ดตามสัดส่วน โดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับสลาก 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการ

วิจัยท่ีกําหนดขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาตนเอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางาน  ซ่ึงผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จํานวน 196 ชุด ปรากฏว่าได้รับตอบ

กลับจํานวน 108 ชุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีถูกต้องและครบถ้วน จํานวน 108 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 55.10 จาก

การพัฒนาตนเอง 
1. ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก (EM) 

2. ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ (ML) 

3. ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ (SC) 

4. ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ (AC) 

 

ความสําเร็จในการทํางาน 

1. ด้านความพึงพอใจในงาน  (JS) 

2. ด้านความกา้วหน้าในการทํางาน  (AD) 

3. ด้านได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบญัชา  (IR) 

4. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (RE) 
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จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการสุ่มจํานวน 196 คน ซ่ึงสอดคล้องกับ (Aaker, Kumer and  Day,  2001) ได้นําเสนอว่าการส่ง

แบบสอบถามอย่างน้อยอัตราร้อยละ 20 จึงเป็น ท่ียอมรับได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล      84 วัน ตั้งแต่วันท่ี  15 

สิงหาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 
 3. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง โดยการหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) 

โดยใช้เทคนิค Item- total Correlation การพัฒนาตนเอง มีค่าอํานาจ จําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.825 – 0.875 และความสําเร็จใน

วิชาชีพ มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.817 – 0.864  และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 

ซ่ึงความเป็นการพัฒนาตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.820 – 0.835 และความสําเร็จในการทํางาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่

ระหว่าง 0.815 – 0.836 

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์และผลกระทบการพัฒนาตนเองกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงสามารถเขียนสมการได้ ดังน้ี 

 

  สมการ   TWS =   β0  +  β1 EM  + β2 ML + β3 SC + β4 AC + ε 

 

  เม่ือ   TWS  แทน  ความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

   β1 EM     แทน  การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก 

    β2 ML     แทน  การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ 

    β3 SC      แทน  การพัฒนาตนเอง ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ 

    β4 AC      แทน  การพัฒนาตนเอง ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ 

    ε แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบญัชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ตัวแปร TWS EM ML SC AC VIF 

X  4.11 4.16 4.24 4.19 4.19  

S.D. 0.42 0.39 0.43 0.47 0.45  

TWS  0.475** 0.645** 0.605** 0.542**  

EM   0.260** 0.375** 0.352** 1.241 

ML    0.551** 0.517** 1.723 

SC     0.366** 1.568 

AC      1.470 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.475 – 0.645 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบด้วยค่า VIF พบว่า ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.241-1.723 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระไม่ถึงขึ้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black,  2006 : 585)  
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ตารางที่ 2  การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

การพัฒนาตนเอง 

ความสําเร็จในการทํางาน 
โดยรวม 

t p - value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี  (a) 

ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก  (EM) 

ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ (ML) 

ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ (SC) 

ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ (AC) 

0.263 

0.221 

0.317 

0.222 

0.166 

0.333 

0.070 

0.076 

0.067 

0.067 

0.790 

3.139 

4.158 

3.329 

2.485 

0.431 

0.002** 

0.000** 

0.001** 

0.015** 

F = 36.997   AdjR2 = 0.674  p =0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก (EM) ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ(ML) ด้านความ

มุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ (SC) และด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ(AC)มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม(TWS) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงยอมรับ   สมติฐานท่ี 1,2,3 และ 4  

 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา และด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ เน่ืองจากการปฏิบัติงานทางการ

บัญชีต้องความละเอียด รอบคอบและความมีวิจารณญาณเยี่ยง   ผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานน้ันสําเร็จผลตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้ การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของนักบัญชีจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเพราะการมีอารมณ์ที่ดีจะทํา

ให้นักบัญชีมีความคิดท่ีราบร่ืน คิดส่ิงใหม่ๆ ออกมาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจึงกล่าวได้ว่าการจัดการอารมณ์ของนักบัญชีเร่ิม

จากการทําสมาธิ การทําจิตใจให้สงบการจัดกับปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการผ่อนคลายทางจิตใจ เช่น 

การทําบุญ การพักผ่อน การออกําลังกาย และการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับบุคลากร เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงศรี 

บุญอุ้ม (2555 : บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึก มีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จ จึงกล่าวได้ว่าการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของนักบัญชีย่อมทําให้นักบัญชีมีความเป็นอาชีพ และเช่ียวชาญในงานเพื่อให้

ผลงานท่ีสําเร็จตามเป้าหมาย ผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวจันทร์ อินธิ

โส (2552) พบว่า การพัฒนาตนเองด้านความคิด มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพและด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H1 : การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการอารมณ์และความรู้สึกมีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จ   ในการทํางานโดยรวม 

ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา และด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ เน่ืองจาก ในการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี การเรียนรู้ของนักบัญชีจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เพราะบัญชีมีการปรับเปล่ียนแนว

ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ และระบบของราชการในประเทศไทย จึงกล่าวว่าการ

เรียนรู้ของนักบัญชีจะทําให้นักบัญชีได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ท้ังการศึกษาในระบบของการศึกษา หรือการเรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

เช่น หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการ รวมไปถึงการเรียนรู้จากผู้ท่ีเคยประสบความสําเร็จ  ในการทํางานท่ีจะให้คําแนะนําหรือ

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับนักบัญชีได้ ดังน้ัน การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพเป็น

แบบอย่าง ย่อมทําให้นักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายด้วยผลงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 

ได้มาตรฐาน เป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีทําให้ได้รับความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือต่อไป ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัย พยุงศรี บุญอุ้ม (2555) พบว่า การพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง

บวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ดังน้ันเม่ือนักบัญชีมีการ

พัฒนาการเรียนรู้จากต้นแบบแล้วจะนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวจันทร์ อินธิโส (2552) 
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พบว่า การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความเช่ือม่ันในตนเอง 

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H2 : การพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง

บวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 3. การพัฒนาตนเอง ด้านความมุ่งไปสู่ความสําเร็จ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน และด้านบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ เน่ืองจาก ในการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชี นักบัญชีต้องใช้ความพยายามและความอดทนต่อการปฏิบัติงานสูงกว่างานอื่นๆ เพราะงานบัญชีคือ งานท่ีต้องใช้ความ

ละเอียดรอบคอบ และต้องใช้ระยะเวลาในจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศท่ีสําคัญต่อฝ่ายบริหาร รวมไปถึงการส่งรายงานทางการเงินให้

ทันต่อเวลาท่ีกําหนดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน การท่ีนักบัญชีมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่องานย่อมให้ผลงานสําเร็จ

ตามเป้าหมาย ผลงานเป็นยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงผลงานน้ันสามมารถสร้างความม่ันคง และ

ความก้าวหน้าในการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการเล่ือนตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้น เพราะผลงานท่ีสําเร็จมีความเป็นมาตรฐานถูกต้องตาม

ระเบียบการปฏิบัติทางการบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงศรี บุญอุ้ม (2555) พบว่า 

การพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน และด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ขวัญธิดา ใยปางแก้ว (2555) พบว่า การทํางานท่ีมุ่งเน้นเป้าหมาย ด้านความมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง

บวกกับความสําเร็จในการทํางาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และความด้านความพึงพอใจของทุก

ฝ่าย 

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H3 : การพัฒนาตนเอง  ด้านความมุ่งไปสู่ความสําเร็จมีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 4. การพัฒนาตนเอง ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

โดยรวม และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน เน่ืองจาก การปฏิบัติงานทางการบัญชี การปรับเปล่ียนทัศนคติของนักบัญชีมีส่วนสําคัญท่ี

จะทําให้นักบัญชีเกิดแนวคิดและหลักการทํางานใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การรับฟังข้อคิดเห็น คําแนะนําจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงการปรับเปล่ียนทัศนคติย่อมทําให้

นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสําเร็จผลตามเป้าหมาย ผลงานท่ีสําเร็จสามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

และความม่ันคงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงศรี บุญอุ้ม (2555) พบว่า การพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ด้านการปรับเปล่ียน

ทัศนคติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในการ

ทํางาน ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับชา และด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวจันทร์  

อินธิโส (2552) การพัฒนาตนเอง ด้านความคิด มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H4 : การพัฒนาตนเอง  ด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนการทําผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาการวิชาชีพบัญชี  เพื่อเป็นแนวทางท่ีสําคัญสําหรับนําไปใช้

ในการพัฒนาตนเองของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อันส่งผลต่อความสําเร็จในการ และความเป็นมือ

อาชีพด้านการบัญชีต่อไป คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยเล่มน้ี  ผู้วิจัยขอมอบ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ทุก

ท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านการบัญชีและศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ซ่ึงผู้วิจัยจะนําความรู้ความสามารถ     ท่ีมีอยู่ไป

พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 นักบัญชีควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการทํางานท่ีรับผิดชอบตามเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้ 
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 1.2 นักบัญชีควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองตามองค์ประกอบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการอารมณ์และ

ความรู้สึก ด้านการเรียนรู้ต้นแบบ ด้านความมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ และด้านการปรับเปล่ียนทัศนคติ อันจะนํามาซ่ึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

 1.3 นักบัญชีควรนําผลการวิจัยไปศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เกิดความเช่ือ    ในการปฏิบัติงาน อัน

จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

 2. ข้อแนะนําสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนองกับความสําเร็จในการทํางานกับนักบัญชีกลุ่มอื่นๆ เช่น นักบัญชี

บริษัท นักบัญชีธุรกิจ SMEs นักบัญชีในสํานักงานบัญชี เป็นต้น เพื่อความหลากหลายของงานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการบัญชี 

 2.2 ควรศึกษาการพัฒนาตนเองซ่ึงเป็นอิสระในด้านอื่นๆ เช่น ด้านเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านภาษาและการส่ือสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับตัวแปรตาม

ความสําเร็จในการทํางาน เพื่อความหลากหลายของงานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย

 2.3 ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

ทางการบัญชีเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนัก

บัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ เป็นเงินวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ จํานวน 110 คน สถิติท่ีใช้      ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม  

คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน, ความสําเร็จในการทํางาน, นักบัญชีบริษัท 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to examine the relationships between accounting practice 

competency development and job success of business accountants in Roi Kean Sarn Sin Province 

on economic liberalization. It is a quantitative research. The data were collected by using 

questionnaire from 110 of business accountants in Roi Kean Sarn Sin Province. The statistics used 

for data analysis include mean, standard deviation, multiple correlation analysis and regression 

analysis. The results of the study revealed that. The accounting practice competency development 

in the aspects of professional knowledge, professional skills, professional values and professional 

ethics had relationships with and job success as a whole.  

Keywords : Accounting Practice Competency Development, Job Success, Business Accountant 

  

บทนํา 
 ในการบริหารองค์กรท่ีเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน องค์กรท่ีมุ่งหวังกําไร หรือองค์กรท่ีไม่มุ่งหวังกําไรก็ตามผู้บริหารองค์กร

จําเป็นต้องมีข้อมูลทางการบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและควบคุมเพื่อนําองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูลต่างๆ ถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก จนกล่าวได้ว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท้ังหมายท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริหาร

องค์กรต่างๆ จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อวางแผนกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม เพื่อให้องค์กร

ประสบผลสําเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ ข้อมูลทางการบัญชีนับว่าเป็นข้อมูลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้บริหารต้องการใช้ในการ

วางแผน ควบคุม การกํากับติดตาม และการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้อมูลทางการบัญชี โดยท่ัวไปจะ

ถูกนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบท่ีเรียกว่า รายงานทางการเงิน หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า งบการเงิน การท่ีจะได้ข้อมูลทางการบัญชีท่ีเป็น

                                                 
1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
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ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินน้ัน จําเป็นต้องมีวิธีดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ ซ่ึงวิธีการให้ได้ข้อมูลการบัญชีใน

ลักษณะท่ีกล่าวมาคือ วิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีท่ีดี (วรรณวิภา คูสกุล, 2552 : 2) ดังน้ัน เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชีสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างมีคุณภาพ นักบัญชีท่ีมีความเป็นมืออาชีพต้องมีการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อนําเอาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป 

 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (Accounting Practice Competency Development) มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ

ปฏิบัติงานบัญชีท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนแบบเข้มข้นและ     ไร้พรมแดนท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) พลเมืองของโลกต่างมีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสของการเปล่ียนแปลงท้ังการคิด การปฏิบัติตน เพื่อให้สามารถดํารง

ตนอยู่ได้ในยุคการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล,  2560 : 14) ซ่ึงจะเห็นได้จากการเปล่ียนแปลงของประเทศ

ไทยท่ีก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ

ภูมิภาคอื่นๆ ภายใต้แนวคิดท่ีจะสร้างฐานการผลิตและการตลาดร่วมกัน (Single Market and Production Base) ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค 

การมุ่งเน้นไปสู่การเป็น AEC ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค 

วิชาชีพบัญชีเป็นหน่ึงในเจ็ดวิชาชีพท่ีอยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเร่ืองการ เคล่ือนย้ายแรงงาน นักบัญชีจึงมีความจําเป็นต้องการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงในด้านความรู้ในวิชาชีพ (Professional 

Knowledge) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) และด้านจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ (Professional Ethics) ท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับในศักยภาพและสร้างความสําเร็จในการ

ทํางานให้กับตนเองต่อไป 

 ความสําเร็จในการทํางาน (Job Success) เป็นเคร่ืองช้ีวัดศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ 

ทักษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพ จึงกล่าวได้ว่าความสําเร็จในการ

ทํางานเป็นความปรารถนาของนักบัญชีที่มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นกับ   การทํางาน ซ่ึงไม่ได้วัดกันท่ีตัวเลขว่ามีจํานวนมากหรือน้อยแต่หากขึ้นอยู่

กับความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเป้าหมายของานน้ันได้หรือไม่ ความสําเร็จในการทํางานจะเกิดได้นั้น นักบัญชีจะต้องรู้จักการ

ยอมรับความจริงของงานไม่ว่างานน้ันจะออกมาดีหรือไม่ดี แล้วมีการปรับปรุงแก้ไขงานน้ันให้ดีขึ้นในคร้ังต่อไป จึงกล่าวได้ว่าความสําเร็จ

ในการทํางานต้องอาศัยแรงบันดาลใจ ตลอดจนการคิดในแง่บวกท่ีต้องอาศัยความรู้ความเช่ือม่ัน ความพยายาม เวลา และประสบการณ์

ท่ีมุ่งม่ันไปสู่ความสําเร็จ การท่ีจะวัดความสําเร็จในการทํางานน้ันไม่ได้วัดกันท่ีตําแหน่งหรือเงินเสมอไป แต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ท่ี

ระลึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมา เพื่อหน้าท่ีและงานท่ีช่ืนชอบ พร้อมท้ังมีทัศนคติและความศรัทธาต่อวิชาชีพอย่างแรงกล้าโดยการมองชีวิต

อย่างมีเป้าหมาย พร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นด้วยจิตใจท่ีมั่นคง ดังน้ันความสําเร็จใน

การทํางานของนักบัญชี ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน (Advancement) 

ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Supervision) และ ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

(Goal Accomplishment)         

 บทบาทและหน้าท่ีของนักบัญชีถือเป็นส่วนสําคัญประการหน่ึงท่ีจะสนับสนุนองค์กรก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังน้ัน นักบัญชีจึง

จําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังต้องมีความ

มุ่งม่ันท่ีจะนําศักยภาพของตนให้ปรากฏในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้รับความสําเร็จเพื่อบรรลุผลเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังน้ันเม่ือประเทศไทยเข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายการค้า การลงทุน และฝีมือแรงงานท่ีมีความพร้อมหล่ังไหลเข้าออกอย่างเสรี ดังน้ัน นัก

บัญชีจึงไม่สามารถอยู่หยุดน่ิงกับการปฏิบัติในความรับผิดชอบได้ แต่นักบัญชีท่ีมีความเป็นมืออาชีพต้องมีการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในสภาวะของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะทําให้ศักยภาพท่ี

ได้รับการพัฒนาน้ันๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้อย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับต่อผู้ใช้รายงานทางการ

เงินต่อไป 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนในศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานกับ

ความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เม่ือเปิดเสรีทางเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานหรือไม่อย่างไร ซ่ึงทําการเก็บข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่น

สารสินธุ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนักบญัชี

บริษัทกับความสําเร็จในการทํางานอย่างมืออาชีพท่ีในการแข่งขันทางวิชาชีพบัญชียุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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วัตถุปะสงค์ 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อย

แก่นสารสินธุ์ 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จใน

การทํางาน จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางาน 

 
สมมุติฐานในการวิจยั  
 H1  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 

H2  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
H3  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
H4  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัท

กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยน้ัน ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัทกลุ่ม

ร้อยแก่นสารสินธุ์ จํานวน 1,493 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จํานวน 305 

คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 42- 43) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยดําเนินการ ดังน้ี 1) จําแนกนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) กําหนดกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ตามสัดส่วน 

โดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับสลากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีกําหนดขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการ

ทํางาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จํานวน 305 ชุด ปรากฏว่าได้รับตอบกลับจํานวน 110 ชุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีถูกต้องและ

ครบถ้วน จํานวน 110 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 36.07 จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีส่งแบสอบถาม 305 ชุดซ่ึง

สอดคล้องกับ (Aaker, Kumer and  Day,  2001) ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามอย่างน้อยอัตราร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได้ โดย

ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 110 วัน ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน 
 

1. ด้านความรู้ในวิชาชีพ (PKN) 

2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PSK) 

3. ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (PRV) 

4. ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (PET) 

ความสําเร็จในการทํางาน 

 

1. ด้านความพึงพอใจในงาน (JSA) 

2. ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา (ADV) 

3. ด้านความกา้วหน้าในการทํางาน (IRS) 

4. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (GAC) 
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 2. ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง   
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง โดยการหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ(Discrimination Power) โดยใช้

เทคนิค Item- total Correlation การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.815 – 0.836 และ

ความสําเร็จในการทํางาน มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.821 - 0.845 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม

วิธีของ Cronbach ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.815 - 0.854 และผลการปฏิบัติงาน             มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.816 – 0.835 

 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย      
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เม่ือเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงเขียนเป็นสมการ  ดังน้ี 

 

  สมการ   TJP =   β0  +  β1 PKN  + β2 PSK + β3 PRV + β4PET  + ε 

 

  เม่ือ   TWS      แทน ความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

   β1PKN   แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ 

    β2PSK   แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ  

    β3PRV   แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

    β3PET   แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณ 

    ε          แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบญัชีบริษทั

กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ ์

 

ตัวแปร TWS PKN PSK PRV PET VIF 

X  4.48 4.42 4.46 4.43 4.40  

S.D. 0.42 0.44 0.51 0.49 0.49  

TWS  0.667** 0.709** 0.751** 0.779**  

TKN   0.554** 0.635** 0.633** 1.909 

PSK    0.681** 0.723** 3.350 

PRV     0.691** 2.350 

PET      3.732 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.667 – 0.779 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบด้วยค่า VIF พบว่า ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.909 – 3.350 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระไม่ถึงขึ้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black,  2006 : 585)  
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ตารางที่ 2  การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับศักยภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแกน่

สารสินธุ์ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
การปฏบิัตงิาน 

ความสําเร็จในการการทํางาน 
โดยรวม (TWS) 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 0.562 0.212 3.655 0.005** 

ด้านความรู้ในวิชาชีพ (PKN) 0.107 0.060 5.786 0.000** 

ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PSK) 0.277 0.067 4.115 0.000** 

ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (PRV) 0.416 0.059 6.998 0.000** 

ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (PET) 0.079 0.074 6.070 0.000** 

F = 102.285  AdjR2 = 0.827 p = 0.000   

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ (PKN) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PSK) ด้าน

คุณค่าแห่งวิชาชีพ (PRV) และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (PET) มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม (TWS) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1,2, 3 และ 4 ดังน้ี 

 H1  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 

H2  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
H3  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
H4  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัท

กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 

อภิปรายผล 
1. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม เน่ืองจาก 

ในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้ด้วยการมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันส่งผลต่อการสร้าง

ความก้าวหน้า ในตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้น และความม่ันคงกับการทํางานในปัจจุบันได้การแสวงหาความรู้ในวิชาชีพท่ีจําเป็นต้องการ

ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ทางด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบ หลักเกณฑ์การบันทึกรายการทางการบัญชีของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ประภาพร วีระสอน (2559) พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์

และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐาน ด้านความเช่ือถือได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิฐา นิล

รัตนานนท์ (2559) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

การศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการใช้

ความรู้ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วยความมีสติและระมัดระวังรอบคอบ 

2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม เน่ืองจาก 

ในปัจจุบันประเทศก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องตระหนักและมุ่งเน้นกักการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านทักษะทางวิชาชีพให้มีความชํานาญ อาทิ ทักษะการคํานวณภาษี การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพของงาน ตลอดจนการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้งาน

สําเร็จผลเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลท่ีทันต่อเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ (2559) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ มีการทักษะความชํานาญทางวิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ทักษะในการ

ใช้งานทางบัญชีด้วยระบบสารสนเทศ และความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป เช่น Excel และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ประภาพร วีระสอน (2559) พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม และด้านความทันเวลาของผลลัพธ์  

3. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม เน่ืองจาก 

ในการปฏิบัติงานทางการบัญชีส่ิงสําคัญของการเป็นนักบัญชีอย่างมืออาชีพ คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ไม่เปิดเผย

ข้อมูลหรือความลับขององค์กร การซ่ือสัตย์ต่อองค์กรการไม่บิดเบือนข้อมูลท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร หรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการใช้รายงานทางการเงิน ดังน้ัน การปฏิบัติงานของนักบัญชีการดํารงตนให้อยู่บนพื้นฐานแห่งวิชาชีพด้วยความเท่ียงธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจริต ย่อมนําไปสู่การมีผลงานท่ีสร้างความประทับใจ ภูมิใจในผลงานท่ีสําเร็จผลงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

ข้อมูลท่ีทันต่อเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการกําหนดยุทธ์ขององค์กรได้ ตลอดจนผลงานน้ันสามารถสร้างโอกาสของ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ สุวรรณปักษ์ (2549) คุณสมบัติของนักบัญชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มี

ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวมด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย กําจรเมนุ

กูล (2550) พบว่า ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านลูกค้าและ         

ด้านกระบวนการภายใน 

4. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

เน่ืองจาก การปฏิบัติงานทางการบัญชีส่ิงสําคัญของการเป็นนักบัญชีอย่างมืออาชีพ คือ ดํารงตนให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ การ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้การรักษาความลับขององค์กรการยึดหลักของความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ซ่ึงการดํารงตนในวิชาชีพ จะส่งผลให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ (2559) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

พร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีอย่างไม่ปกปิดหรือไม่

บิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญ การมีความเท่ียงธรรมในการใช้ดุลยพินิจอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ โดยปราศจาก

ความลําเอียง และการปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและซ่ือตรงต่อวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงค์

ไชย (2552) พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ

การสอบบัญชี     ด้านความทันกาล และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านความเป็นอิสระมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ

การสอบบัญชี ด้านความชัดเจน และด้านความทันกาล 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนการทําผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นแนวทางท่ีสําคัญสําหรับ

นําไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี อันจะ

ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานอย่างมืออาชีพต่อไป คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยเล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการบูชาพระคุณ

บิดา มารดา บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านการบัญชีและศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ซ่ึงผู้วิจัยจะนําความรู้

ความสามารถท่ีมีอยู่ไปพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ   
 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวจัิยไปใช ้
 1.1 นักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในด้านความรู้ใน

วิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานอย่างมืออาชีพต่อไป 

 1.2 นักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอันส่งผลต่อคุณภาพการทํางานให้เป็นท่ียอมรับต่อไป 

 1.3 นักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ควรนําผลการวิจัยไปศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เกิดความ

เช่ือต่อการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

 1.4 ผู้บริหารบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้สึกในการทํางานท่ีดี เพื่อเพิ่มความ

ม่ันใจในนักบัญชี ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานกับกลุ่มตัวอย่าง

อื่นๆ เช่น นักบัญชีธุรกิจ SMEs นักบัญชีสํานักงานบัญชี นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม นักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการ
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เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ซ่ึงอาจทําให้งานวิจัยมีประสิทธิผล และละสามมารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เช่น ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง ด้านการส่ือสารและภาษา ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการบัญชี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

 2.3 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชี เช่น ด้านความพึงพอใจในการ

ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชาและด้านบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ เป็นต้น 

 2.4 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีส่งผลความสําเร็จในการทํางาน

ของนักบัญชี 

 2.5 ควรมีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้งานวิจัยท่ีมีความละเอียดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
ความจงรักภักดีและบรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีองค์การทุก ๆ องค์การล้วนให้ความสําคัญ และ

มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานในองค์การ เพราะปัจจัย

ท้ังสองอย่างน้ีส่งผลให้พนักงานทุ่มเทและเต็มใจในการทํางานลดความขัดแย้งกันในองค์การ พนักงานจะใส่ใจการ

ทํางาน ทําให้ดีท่ีสุดโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ทําด้วยความเต็มใจ ดังน้ันองค์กรจะได้งานท่ีมีคุณภาพ พนักงานจะใส่

ใจลูกค้า เพราะเขาทราบว่าลูกค้ามีความสําคัญกับธุรกิจ เขาจะอดทนกับความพิถีพิถันของลูกค้าได้มากข้ึน ซ่ึงลูกค้า

จะรับรู้ได้และเกิดความพึงพอใจ พนักงานจะไม่คิดย้ายงาน ในเมื่ออยู่ในท่ีท่ีรู้สึกดี มีความสุข องค์กรก็ไม่ต้องเสียเวลา 

และเงินในการสรรหา หรือ คัดเลือกพนักงาน องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เพราะพนักงานมีความพึงพอใจในการ

ทํางานสูง ผลงานท่ีปฏิบัติอยู่จะออกมาดี พนักงานก็จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือรับผลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงจะทําให้

พนักงานมีความพึงพอใจสูงข้ึนไปอีก ทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่สิ้นสุด 
คําสําคัญ: ความจงรักภักดี, บรรยากาศองค์การ 

 
ABSTRACT  

Loyalty and Atmosphere Organization It is an important factor that every organization is 

important. Employees are encouraged to feel loyal to the organization and create a good 

atmosphere in the organization. Both factors contribute to the dedication and willingness of 

employees to reduce conflicts in the organization. The staff will pay attention to the work. Make 

the best without anyone else. Willingly Therefore, the organization will get quality work. Staff will 

pay attention to customers. Because he knows that customers are important to the business. He 

will be more patient with the customer. The customer will be satisfied and satisfied. Employees 

will not think of moving jobs. When in a good sense of happiness, the organization does not waste 

time. And the money in recruiting or recruiting employees. The organization is progressing. Because 

employees are highly satisfied with their work. The performance will be good. Employees will be 

promoted or rewarded. This will make the staff more satisfied. The organization is progressing 

indefinitely. 

Keywords:  Loyalty, Organizational Climate, Relationships, Bank of Ayudhya Public Company     

 Limited 
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บทนํา  
บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย์ เป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างลักษณะท่ีมองเห็นได้ของ

องค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์ แบบความเป็นผู้นําและขวัญกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็น

ความรู้สึกของการปฏิบัติงานต่อลักษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์การ จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดพฤติกรรม ต่อทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

( Lewin and Stringer, 2002, p.65; Steers and Porter,1983, p.365 ) นอกจากบรรยากาศองค์การจะมีส่วนในการกําหนด

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การแล้ว บราวน์  และโมเบิอร์ก ( Brown and Moberg, 1980, p. 420 ) ให้ความเห็นว่าบรรยากาศ

องค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวัง ของสมาชิกในองค์การต่อ องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้มี

ทัศนคติ ท่ีดีต่อองค์การ และความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์การ ดังน้ันหากต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์การแล้ว ส่ิงท่ี

นักพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอื่นคือ บรรยากาศองค์การ  

ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ความผูกพันท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร (Buchanan, 1977) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อ

องค์การเป็นได้ท้ังทัศนคติและพฤติกรรม โดยทัศนคติความจงรักภักดีต่อองค์การน้ันเป็นองค์ประกอบหน่ึงของความยึดม่ันผูกพันต่อ

องค์การ แต่ด้านพฤติกรรมน้ันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์การ 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
 
บรรยากาศองค์การ 

Steers (2002 อ้างถึงใน ชุลีพร เพ็ชรศรี 2556 : 35) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การหมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม 

(Values) ปทัสสถาน (Norms) และความรู้สึก (Feeling) ของพนักงานท่ีเกี่ยวกับองค์การ 

Gibson (1937 อ้างถึงใน นเรศรี แสนมนตรี, 2553 : 18) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การคือ กลุ่มของคุณลักษณะของ

สภาพแวดล้อมของงานท่ีพนักงานรับรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม และบรรยากาศองค์การจะเป็นแรงกดดันท่ีสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมในการทํางาน 

Cherrington (1994 : 469-470 อ้างถึงใน สุมิตร ขาวประภา, 2550 : 61) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นคุณลักษณะหรือ

ความเช่ือท่ีแบ่งแยกองค์การหน่ึง จากอีกองค์การหน่ึงคล้ายกับ คําว่าบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์การจึงหมายถึง บุคลิกภาพขององค์การ 

ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีคงท่ีของแต่ละบุคคลและคุณสมบัติขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม บุคลากรจะมีความพอใจในบรรยากาศบาง

องค์การมากกว่าและปฏิบัติงานได้ดีกว่าในองค์การอื่นๆ 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของบรรยากาศขององค์การ ไว้ว่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การ 

ท้ังสภาพแวดล้อมในการทํางาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การ สภาพแวดล้อมสถานท่ีทํางาน ท่ีส่งผลต่อสมาชิกในองค์การ ทํา

ให้เกิดการรับรู้ ความรู้สึก ของสมาชิกท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ 
 Litwin and Stringer (2002) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสร้าง (Structure) หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมของงานของผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ข้อบังคับ 

ขั้นตอนในการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการติดต่อส่ือสารตามสายบังคับการ ก่อให้เกิดบรรยากาศแบบปิด (The 

Closed Climate) คือผู้บริหารไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขาดความเมตตากรุณา ทําให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความสามัคคี เสีย

ขวัญกําลังใจ และขาดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน (Dubrin. 2001 : 15) 

2. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับบทบาท

หน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง และการตัดสินใจในงานท่ีปฏิบัติ โดยไม่ต้องตรวจสอบการตัดสินใจ เม่ือบุคลากรมีงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

ก็จะดําเนินการด้วยความรับผิดชอบในงาน พบว่า องค์การท่ีผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและลักษณะงานย่อมเป็น

เคร่ืองมือสร้างบรรยากาศในการทํางานให้สมาชิกขององค์การมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ขององค์การมากขึ้น 

3. ด้านการให้รางวัล (Reward) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับการได้รับรางวัล

สําหรับงานท่ีตนได้ปฏิบัติสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การระบบการให้รางวัลขององค์การจะมีลักษณะทางกระบวนการมากกว่า

การลงโทษ รวมถึงการรับรู้ในความยุติธรรมของนโยบายการพิจารณาความดีความชอบและสนับสนุนความก้าวหน้าในงานซ่ึง 

4. ด้านความเส่ียง (Risk) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้กับการเส่ียงภัยในการทํางาน ความ

ท้าทายในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ เน้นท่ีทางเลือกซ่ึงอาจจะเส่ียง แต่เป็นการเส่ียงเพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีดีในการดําเนินงาน น่ันคือ 

บรรยากาศขององค์การท่ียอมให้มีการยอมรับความเส่ียงปานกลางจะกระตุ้นความต้องการด้านความสําเร็จของบุคลากรได้  
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5. ด้านความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพภายใน

องค์การภายใต้บรรยากาศของกลุ่มทางานเป็นกลุ่มเน้นความรู้สึกท่ีดีและมีความเป็นกันเอง 

6. ด้านการสนับสนุน (Support) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือของ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอื่นในกลุ่มเน้นการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จากระดับบนลงระดับล่าง พบว่า การได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้บริหารระดับสูงเป็นบรรยากาศองค์การท่ีเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาคนในองค์การ 

7. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และมาตรฐานของกการปฏิบัติงานตามท่ีองค์การกําหนด เป็นบรรทัดฐานท่ีสามารถทํางานให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเน้นการทํางานตามเป้าหมายขององค์การ บุคคล ตลอดจน

กลุ่ม 

8. ด้านความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ี

แตกต่างของฝ่ายบริหารและบุคคลในองค์การ เน้นการแก้ปัญหามากกว่าการปล่อยไปเร่ือย ๆ หรือไม่สนใจ 

9. ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (Identify) หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้เกี่ยวกับการ

เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ตลอดจนการเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่าของทีมงาน ท่ีสําคัญ คือความมีน้าใจ ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพซ่ึงการท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จะนํากลุ่มไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

ลดการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนทําให้บุคคลแยกตัว ไม่อยากทํางานให้ดีและไม่มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน จากการศึกษาพบว่า 

การท่ีพนักงานขาดความสัมพันธ์ฉันท์มิตรภายในกลุ่ม หรือขาดความภาคภูมิใจในการทํางาน จะส่งผลให้เกิดการขาดงานหรือลาออก

จากงานของพนักงาน ดังน้ันการเพิ่มความสําคัญในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจะนํามา ซ่ึงการสร้างบรรยากาศท่ีดี และช่วย

เพิ่มผลผลิตขององค์การได้ 

Steer & Porter (1983, p. 369-370) ได้แบ่งตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์กร และประสิทธิผลชององค์กรออกเป็น 

4 มิติ คือ 

1. โครงสร้างองค์กร หากองค์กรมีโครงสร้างท่ีสลับซับซ้อน มีการรวบรวมอํานาจและใช้กฎข้อบังคับท่ีเป็นทางการ บุคลสากร

ในองค์การท่ีรับรู้ว่าสภาพในองค์การน้ันมีลักษณะเข้มงวดและน่ายําเกรง ในทางกลับกัน องค์การท่ียินยอมให้บุคลากรมีอิสระ สามารถ

ใช้ดุลพินิจของตัวเองในการตัดสินใจ และมีฝ่ายบริหารท่ีใส่ใจบุคลากร จะส่งเสริมให้บรรยากาศองค์กรในภาพรวมน้ันดียิ่งขึ้นโดยมี

บรรยากาศของความไว้วางใจ เปิดเผย และรับผิดชอบร่วมกัน 

2. เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศขององค์กรท่ีมีลักษณะเป็นแบบแผน ไว้วางใจต่อกันและมี

ความสร้างสรรค์สูง ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการทํางานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

3. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าจนทํา

ให้องค์การต้องปลดบุคลากรออกจากงาน บุคลากรก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศองค์การน้ันขาดความอบอุ่น ขาดแรงจูงใจในการทํางาน และ

กังวลกับปัญหาความไม่มั่นคงในองค์กร  

4. นโยบายแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับสร้างอิสระในการทํางาน จะเป็นการส่งเสริม

บรรยากาศในการทํางานท่ีมุ่งความสําเร็จ และทําให้บุคลากรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อเป้าหมายของกลุ่มมากยิ่งขึ้น  

ฮาลพินและครอฟต์ (Halpin and Croft 1996 : 133-135)  ได้วิเคราะห์จําแนกรูปแบบของบรรยากาศองค์การ ออกเป็น 6 

แบบ รายละเอียดดังน้ี 

1. บรรยากาศแบบเปิด (open climate) เป็นบรรยากาศองค์การของการปฏิบัติงานของสมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การ มี

ขวัญกําลังใจและมีการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันทํางานอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ีผู้บริหารจะให้ความสนิทสนมคุ้นเคยกับสมาชิกหรือ

ผู้ร่วมงานคอยอํานวยความสะดวกช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มสมาชิก และไม่เคร่งครัดต่อระเบียบมากเกินไป องค์การหรือสถานศึกษาท่ีมี

ลักษณะบรรยากาศแบบเปิด จะไม่เน้นถึงความสําเร็จด้านงาน หรือการตอบสนองในด้านความต้องการทางสังคมมากนัก บรรยากาศ

องค์การแบบเปิด จะเป็นไปในลักษณะการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกหรือผู้ร่วมงาน จะมีความจริงใจต่อกัน และมีอิสระในการทํางาน 

โดยเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี จึงทําให้องค์การและหน่วยงาน มีความเจริญก้าวหน้า สมาชิก

หรือผู้ร่วมงานมีความสุขกับการทํางานอยู่เสมอ 

2. บรรยากาศแบบอิสระ (autonomous climate) เป็นบรรยากาศท่ีแสดงถึงความมีอิสระในการทํางาน และได้รับการ

ตอบสนองความต้องการด้านสังคม สมาชิกหรือผู้ร่วมงานได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร และได้รับสนับสนุนด้านกําลังใจ แต่

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกหรือผู้ร่วมงานก็ยังน้อยกว่า ผู้บริหารในบรรยากาศแบบเปิด แต่สมาชิกหรือผู้ร่วมงานใน

องค์การยังคงร่วมมือกันดี สามารถปฏิบัติงานขององค์การบรรลุผลสําเร็จได้อันเน่ืองมาจากผู้บริหารจํากําหนดวิธีการ มาตรการต่างๆ 

ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับสมาชิกหรือผู้ร่วมงาน ผํ้าบริหารยังให้ความยุติธรรมต่อทุก ๆ คน พยายามให้ทุกคนได้รับผิดชอบใน

ภารกิจหน้าท่ี และผู้บริหารจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการทํางาน 
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3. บรรยากาศแบบควบคุม (controlled climate) เป็นบรรยากาศท่ีผู้บริหารมีความต้องการท่ีจําทําให้องค์การบรรลุถึง

จุดมุ่งหมายเหนือส่ิงอื่นใด ความต้องการของสมาชิกหรือผู้ร่วมงานจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับรองลงมา ทุกคนในองค์การต้อง

ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มสมาชิกหรือผู้ร่วมงานลดน้อยลง และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานในองค์การตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ผู้บริหารจึงไม่ปล่อยให้มีความอิสระ และรับผิดชอบการหน้าท่ี

การทํางานอย่างเต็มท่ีผู้บริหารจะควบคุมดูแล ตัดสินใจด้วยตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้บริหารจึงพยายามทํางานหนักเพื่อให้

งานสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้สมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การ จะตระหนักถึงความต้ังใจดีของผู้บริหาร ท่ีจะพยายามพัฒนาองค์การให้มีความ

เจริญก้าวหน้าจึงทําให้ขวัญและกําลังใจชองสมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การระดับสูง  

4. บรรยากาศแบบเป็นกันเอง (familiar climate) เป็นบรรยากาศท่ีแสดงถึงความเป็นมิตรของสมาชิกหรือผู้ร่วมงานใน

องค์การ ความต้องการทางสังคมเป็นส่ิงสําคัญ ซ่ึงผู้บริหารมักจะละเลยต่อการควบคุมการทํางาน ไม่เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ จึงทําให้

ประสบปัญหาการดําเนินงานเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก เน่ืองจากผู้บริหารใกล้ชิดสนิทสนมกับสมาชิกหรือผู้ร่วมงาน และ

บริหารงานแบบไม่เน้นผลงาน ขาดความพยายามท่ีจะจูงใจเพื่อกระตุ้นทุกคนร่วมกันทํางาน แต่ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองน้ี ทุกคนใน

องค์การต่างมีความรู้สึกว่า องค์การมีมิตรภาพท่ีดี  

5. บรรยากาศแบบฉันท์พ่อลูก (paternal climate) เป็นบรรยากาศท่ีผู้บริหารควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

ทําให้สมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การมีความรู้สึกว่าถูกบังคับมากว่าท่ีจะเกิดแรงจูงใจเอง ทําให้มีขวัญและกําลังใจตํ่า จะมีการแบ่งงาน

กันทําแต่ก็ยังขาดความสามัคคีและการประสานงานร่วมกัน ทําให้สมาชิกหรือผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมงานในองค์การรู้สึกว่าไม่มีความ

เจริญก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน ผู้บริหารจะทําตัวเหมือนผู้ที่มีความรู้ดีไปเสียทุกอย่างก้าวก่ายในหน้าท่ีการงานและมามอบอํานาจ จึง

ทําให้รู้สึกว่าผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก ดังน้ันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การห่างเหินกัน   

6. บรรยากาศแบบปิด (closed climate) เป็นบรรยากาศท่ีผู้บริหาร บริหารงานโดยไม่คํานึงถึงความต้องการ และความสุข

ของสมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การ บริหารงานโดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ทําให้สมาชิกหรือผู้ร่วมงานในองค์การมี

ขวัญและกําลังใจตํ่ามีความพึงพอใจในผลงานเพียงเล็กน้อย เน่ืองมาจากขาดความร่วมมือร่วมใจกัน การดําเนินงานชององค์การไม่

ราบร่ืน มีอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก แม้ว่าผู้บริหารจะพยายามกระตุ้นสมาชิกหรือผู้ร่วมงานให้ทํางานเพื่อสร้างผลงานให้กับตนเองก็

ตาม แต่ก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเน่ืองจากผู้บริหารไม่มีความจริงใจ ไม่มีภาวะผู้นําท่ีดี ไม่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิก

หรือผู้ร่วมงานในองค์การ ไม่ดูแลด้านสวัสดิการความเป็นอยู่ ขาดมิตรสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์การ พฤติกรรมท่ีผู้บริหารและสมาชิก

หรือผู้ร่วมงานในองค์การแสดงออกจะเป็นพฤติกรรมท่ีขาดความจริงใจ แบบเสแสร้งกระทําต่อกัน  

 Aldag & Breef (1981) ได้แบ่งปัจจัยองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรออกเป็น 4 ด้าน คือ 

 1. ความเป็นอิสระ หมายถึง ระดับท่ีองค์กรอนุญาตให้บุคลากรมีอิสระเพียงพอท่ีจะตัดสินใจหรือคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้  

 2. โครงสร้าง หมายถึง ระดับท่ีองค์กรกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้แก่บุคลากรรวมท้ังวิธีการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

องค์องค์กร 

 3. การให้รางวัลตอบแทน หมายถึง ระดับท่ีองค์กรให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรในรูปแบบของการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดย

พิจารณาผลงาน ความสามารถ หรือผลผลิตอื่น ๆ ท่ีเกิดจากความสามารถของบุคลากร 

 4. ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน หมายถึง ระดับท่ีองค์กรให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกองค์กร โดยผ่านการ

สนับสนุนจากภาวการณ์เป็นผู้นํา 

 Steers (1977) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรไว้ 6 ด้าน ดังน้ี 

 1. โครงสร้างการทํางาน (Task Structure) จากการสํารวจความรู้สึกนึกคิดของพนักงานในองค์กรเห็นว่าโครงสร้างในการ

ทํางานเป็นอุปสรรคหรือบั่นทอนต่อจิตใจในการทํางานหรือไม่ ตัวอย่างโครงสร้างในการทํางานท่ีเป็นอุปสรรค เช่น การรวมอํานาจใน

การบังคับบัญชา ระบบงบประมาณท่ีค่อนข้างเข้มงวด กฎระเบียบท่ีไม่ยืดหยุ่นและกรรมวิธีในการทํางานมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน เป็น

ต้น 

 2. ระบบรางวัลตอบแทน (Reward Systems) ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นระบบท่ีมีความยุติธรรมและเพียงพอต่อมาตรฐานการ

ครองชีพหรือไม่ 

 3. ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีเห็นว่าเขามีอิสระและได้รับอนุญาตจากองค์กรให้

สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ขึ้นมา 

 4. ความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง ภาวการณ์เป็นผู้นําของหัวหน้าท่ีให้ความอบอุ่นหรือ

การสนับสนุนต่อสมาชิกภายในองค์กรในการทํางานและความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด 

 5. การยอมรับความขัดแย้ง (Tolerance of Conflict) หมายถึง การวิเคราะห์ดูว่าองค์กรทําให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน สามารถได้รับการยอมรับให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

 6. ความรักในหมู่คณะ (Esprit) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานท่ีเห็นว่าสมาชิกในองค์กรมีความรักกันฉันเพื่อนใน

การทํางานร่วมกันหรือไม่ 
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สามารถมาวิเคราะห์เป็น

ตารางสังเคราะห์ได้ ดังตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 ตารางสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 

  

 
 หมายเหตุ : [1] Litwin and Stringer. 1968 : 81-82) , [2] นวลปรางค์ ภาคสาร และ จันทนา แสนสุข (2559 : 50-50), 

[3]กังสดาล สุทธวิรีสรรค์ (2546 : 34 อ้างถึงใน สันติภาพ บัววัฒนา 2559 : 15), [4] Stee & Porter (1979, p. 369-370), [5] ฮาลพิน

และครอฟต์ (Halpin and Croft 1996 : 133-135), [6] เคลล่ี (Kelly, 1980) , [7แอลแดก และบรีฟ (Aldag & Breef, 1981), [8] 

สเตียร์ส (Steers, 1977)  

 โดยสรุปแล้ว จากการสังเคราะห์แนวคิดจากบุคคลต่างๆ ได้มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกัน โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดท่ีบุคคลต่าง ๆ มี

แนวคิดสอดคล้องกัน เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดด้านตัวแปรตาม ในการวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบด้วย บรรยากาศองค์การ ท้ัง 6 ด้าน 

ดังน้ี 

  1. ด้านโครงสร้าง 

  2. ด้านการสนับสนุน 

  3. ด้านความอบอุ่น 

  4. ด้านการให้รางวัล 

  5. ด้านความอิสระ 

  6. ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 

ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
อดุลยเดช ตันแก้ว (2557 : 32) ได้กล่าวไว้ว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกจงรักภักดี 

ความรู้สึกของและการแสดงออกของพนักงานถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรของตนเอง มีความผูกพัน มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ

องค์  มีความพึงพอใจในการทํางาน ทุ่มเทในการทํางานตามเป้าหมายขององค์กร และเต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์กรโดยไม่คิดท่ีจะลาออกจาก

องค์กร 

 
องค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์การ 

 Hoy & Rees (1974 อ้างในกรองกาญจน์ ทองสุข, 2554) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นส่ิงท่ีทําให้แสดงออกถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลกับองค์กร ถ้ามีความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรมากแนวโน้มอัตราการลาออกก็จะน้อยลง 

องค์ประกอบของความจงรักภักดี ประกอบด้วย 3 มิติ ดังแสดงในภาพ 1 และรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) มีการตอบสนองออกมาโดยแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมา

จากทัศนคติของบุคคลทําให้เกิดพฤติกรรมขึ้น บุคคลน้ันจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อส่ิงท่ีได้ทําถึงแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับทัศนคติในตอนแรก

ก็ตาม ถ้าทําไปแล้วคนเราก็จะทําการเปล่ียนแปลงทัศนคติให้ดีขึ้น หรือการไม่อยากย้ายจากองค์กรน้ัน 

แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองค์กร นักวิชาการ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ด้านโครงสร้าง ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 6 

ด้านความรับผิดชอบ ⁄        1 

ด้านความอิสระ     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4 

ด้านการใช้รางวัล ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6 

ด้านความเส่ียง ⁄        1 

ด้านความอบอุ่น ⁄   ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 5 

ด้านการสนับสนุน ⁄  ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 6 

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ⁄        1 

ด้านความขัดแย้ง ⁄   ⁄ ⁄    3 

ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ⁄ ⁄   ⁄   ⁄ 4 

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  ⁄ ⁄      2 
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2. ความรู้สึก (Affective Aspect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากความชอบหรือไม่ชอบ เช่น การมีความรักต่อองค์กร

หรือความพึงพอใจในองค์กรน้ัน 

3. การรับรู้ (Cognitive Aspect) หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลได้ยึดถือ เช่นความเช่ือม่ันในองค์กรหรือความไว้วางใจ

ในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 1  ความจงรักภักดีประกอบด้วย 3 มิติ  
 ที่มา : (Hoy & Rees, 1974 อ้างใน กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554) 

 

Fletcher (1993) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การมีองค์ประกอบสําคัญ 3 องค์ประกอบคือ 

1. การแสดงประวัติของตนเองต่อองค์การ (An expression of the historical self) ประวัติของตนเองเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญ

ของความจงรักภักดีต่อองค์การ เน่ืองจากการท่ีรู้ประวัติของบุคคลจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพ มิตรภาพ และศีลธรรมจรรยาโดยไม่ได้

บังคับผู้ที่จงรักภักดีต่อองค์การจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่องค์การโดยไม่ปิดบัง 

2. ความผูกพันท่ีมีมากกว่าการแสดงออกท่ีเป็นนิสัย (More than a habit of attachment) เป็นการกระทําทุกอย่างเพื่อ

องค์การโดยตระหนักว่าเป็นหน้าท่ีของตน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความยึดเหน่ียวผูกพันในองค์การ ภักดีต่อสมาชิกทีมและต่อผู้นํา แสดง

ความต้องการท่ีจะคงเป็นสมาชิกขององค์การ และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบสมาชิกและผู้นําในองค์การของตน 

3. หลีกเล่ียงการไม่ซ่ือตรงต่อองค์การ (Avoidance of betrayal) เป็นการแสดงความจริงใจต่อเป้าหมายขององค์การ ไม่

ต่อสู้เพื่อองค์การอื่น ไม่กระทําส่ิงท่ีเกิดอันตรายต่อองค์การ มีการต่อสู้และป้องกันองค์การจากผู้ให้ร้าย แสดงความกตัญญูต่อองค์การ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์การ มีการอุทิศและเสียสละท้ังเวลาและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อองค์การ และมีความรู้สึกเป็น

เจ้าขององค์การอย่างมาก 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ความผูกพันท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ซ่ึง 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) แสดงออกตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของผู้บริโภค 

2. ความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร 

3. ความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร 

กล่าวโดยสรุป 

1. ความสําคัญต่อองค์กรต่อสมาชิก จะเกิดขึ้นเม่ือมีดุลยภาพระหว่างข้อเรียกร้องในการทํางานและการออกจากงาน 

2. ดุลยภาพน้ีสามารถช่วยให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย หรือความยุติธรรมภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีดังน้ัน รูปแบบของ

การแข่งขันกันระหว่างองค์กรแต่ละแห่ง จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยของความจงรักภักดีต่อองค์กร กล่าวคือ เม่ือสมาชิกในองค์กรมี

ความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงก็ย่อมทําให้คงอยู่กับองค์กรน้ันต่อไป โดยไม่ลาออกจากงานเพื่อไปอยู่กับองค์กรอื่นซ่ึงความจงรักภักดีต่อ

องค์กรจะมีผลต่อการแข่งขันขององค์กรอย่างมาก ดังน้ัน หากผลผลิตขององค์กรลดลง สมาชิกขององค์กรจะมุ่งให้ความสําคัญกับ

นโยบายขององค์กรในอันท่ีจะทําให้เกิดความสมดุลของผลผลิตขององค์กรอย่างไรก็ตาม องค์กรจะได้รับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานก็ต่อเม่ือพนักงานคิดว่าองค์กรควรจะได้รับความจงรักภักดีต่อองค์กรจากตน ดังน้ันพนักงานจึงเหมือนปัจเจกชนท่ัวไปท่ีถูก

ตัดสินโดยความต้องการขององค์กร เป้าหมายหลักของผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรคือ ความมีโอกาสในการทํางาน การมีสิทธิโต้แย้ง

หรือคัดค้าน ความก้าวหน้าในการทํางาน ความม่ันคงในการทํางาน ท่ีขึ้นอยู่กับความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างหลากหลายได้ (คมสัน 

ชัยเจริญศิลป์. 2542 : 10 - 11) 

ความจงรักภักด ี

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

(Behavioral Aspect) 
ความรูส้ึก  

(Affective Aspect) การรับรู ้

(Cognitive Aspect) 
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มูลแมน แอนด์ เบคเล่ย์ (Moorman and Blakely. 1995) ได้ใช้ Loyal Boosterism เป็นเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมของความ

จงรักภักดี โดยอธิบายถึงความพยายามของลูกจ้างในส่วนท่ีสนับสนุนองค์การและแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าสาธารณชน โดยมี

องค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

1. ปกป้ององค์การเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์จากลูกจ้างคนอื่น ๆ (Defends the organizations when other employees 

criticize it) ได้แก่การท่ีลูกจ้างท่ีมีความจงรักภักดีมีประสบการณ์และรับรู้ว่าตนมีหน้าท่ีปกป้ององค์การ รวมท้ังโต้แย้งในกรณีที่มีลูกจ้าง

คนอื่น ๆ วิพากษ์วิจารณ์องค์การของตน 

2. ให้ความสําคัญต่อบุคคลภายนอกองค์การในทางบวกของการทํางานสําหรับองค์การ (Emphasizes to people outside 

the organizations the positive aspects of working for the organization) ได้แก่ การท่ีลูกจ้างกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นข้อดีต่อองค์การ

ท้ังในด้านการบริหารงาน การจัดองค์การ การพัฒนาบุคลากร การใช้ทักษะในงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการท่ีได้รับ การส่งเสริม

ภาพลักษณ์ขององค์การต่อบุคคลภายนอกองค์การ รวมท้ังเชิญชวนเพื่อนและครอบครัวให้มาใช้บริการขององค์การ 

3. ปกป้ององค์การเม่ือบุคคลภายนอกวิพากษ์วิจารณ์ (Defends the organizations when outsiders criticize it) ได้แก่ 

การท่ีลูกจ้างท่ีมีความจงรักภักดีมีประสบการณ์และรับรู้ว่า ตนมีหน้าท่ีปกป้ององค์การเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลภายนอกองค์การ

และให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อสาธารณชน 

4. ไม่บ่นถึงการเปล่ียนแปลงภายในองค์การในท่ีสาธารณชน (Never publicly complains about changes in the 

organization) ได้แก่ การท่ีลูกจ้างไม่กล่าวพาดพิงองค์การในด้านลบ ไม่นําข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ หรือพูดถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ียังไม่สําเร็จภายในองค์การของตนเองไปให้ผู้ที่อยู่นอกองค์การได้รับรู้ 

5. แสดงความภาคภูมิใจเม่ือพูดถึงองค์การต่อหน้าสาธารณชน (Show pride when representing the organizations in 

public) ได้แก่ การท่ีลูกจ้างกล่าวถึงองค์การของตนเองอย่างช่ืนชม ยินดีต่อหน้าบุคคลอื่น แสดงตนเป็นสมาชิกขององค์การอย่าง

ภาคภูมิใจ พอใจในการเป็นตัวแทนขององค์การให้การช่ืนชมองค์การ โดยการส่ือสารท้ังวาจาและการเขียนLoyal Boosterism เป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมของความจงรักภักดี ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเห็นได้ไม่ใช่เป็นเพียงเจตคติ ซ่ึงลูกจ้างท่ีมีความจงรักภักดีต่อองค์การ

จะมีการตอบสนองโดยแสดงในส่ิงท่ีสนับสนุนความจงรักภักดี 

วิทนีย์ แอนด์ คูเปอร์ (Withey and Cooper. 1992) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นได้ท้ังทัศนคติและพฤติกรรม 

โดยทัศนคติความจงรักภักดีต่อองค์การน้ันเป็นองค์ประกอบหน่ึงของความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การ แต่ด้านพฤติกรรมน้ันเป็นการแสดง

ความจงรักภักดีต่อองค์การ ซ่ึงพฤติกรรมความจงรักภักดีมี 2 องค์ประกอบ คือ 

1. มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาองค์การ (Active elements) เป็นการกระทําส่ิงต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนองค์การ สมาชิกใช้ข้อเรียกร้องในการทํางานให้เป็นเง่ือนไข เพื่อปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้นกว่าเดิม และมีความเช่ือม่ันว่าสามารถ

ปรับปรุงแก้ไของค์การให้ดีขึ้นได้ ซ่ึงพฤติกรรมแบบน้ีจะก่อให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์การสูง 

2. การอยู่นิ่งเฉย (Passive elements) เป็นการอยู่ในองค์การอย่างเงียบสงบ เม่ือองค์การเผชิญภาวะวิกฤตสมาชิกจะอยู่ใน

องค์การด้วยความอดทน และปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการตัดสินใจต่าง ๆ   

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สามารถมา

วิเคราะห์เป็นตารางสังเคราะห์ได้ ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ตารางสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 

แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภักดตี่อองค์กร นักวิชาการ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ความทุ่มเทในการทํางานต่อเป้าหมายขององค์กร   / / / / / / /  / 8 

ความเต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์กรและต่อต้านการออกจากงาน / /  / / /   /   6 

ความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรและความเช่ือม่ันใน

องค์กร 

 /  / / /  /  /  6 

ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร / /  / /    /   5 

การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร   /    /   /  3 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร   /    /    / 3 
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และ Scotts (1962 : 165), [10]มูลแมน แอนด์ เบคเล่ย์ (Moorman and Blakely. 1995), [11]วิทนีย์ แอนด์ คูเปอร์ (Withey and 
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 โดยสรุปแล้ว จากการสังเคราะห์แนวคิดจากบุคคลต่างๆ ได้มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกัน ประกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี 

  1. ความทุ่มเทในการทํางานต่อเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความเต็มใจท่ีจะอยู่กับองค์กรและต่อต้านการออกจากงาน 

  3. ความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรและความเช่ือม่ันในองค์กร 

  4. ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ 

 
สรุป  

ความจงรักภักดีและบรรยากาศองค์การ เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานในองค์การให้มีความรู้สึกผูกพันยึดม่ันกับ

องค์การ มีความพึงพอใจในการทํางาน พอใจในผลงาน วัฒนธรรม ตลอดจนรู้สึกรัก และมีความอบอุ่นผูกพันต่อองค์การ และจะ

ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไปด้วยความเต็มใจ และท้ังบรรยากาศในองค์การ เป็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การ ท้ัง

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การ สภาพแวดล้อมสถานท่ีทํางาน ท่ีส่งผลต่อสมาชิกในองค์การ ทําให้

เกิดการรับรู้ ความรู้สึก ของสมาชิกท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผล

การปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น จํานวน 127 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวมและ

เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา ด้านความรู้ทางเทคนิค และด้านความคิดท่ีเป็นระบบ

และกว้างไกล และนักบัญชีบริษัทมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ด้านคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความรู้

ทางด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 2) ความรู้ความสามารถทางการ

บัญชี ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

และ 3) ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านทักษะในสาขาท่ีทํามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 

คําสําคัญ  : ความรู้ความสามารถทางการบัญชี, ผลการปฏิบัติงาน, นักบัญชี 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to test the Relationships between Accounting Capability and job 

performance of Business Accountants in Khonkean Province. Using questionnaire as a instrument 

for collecting data from 127 of business accountants in Khonkean Province. Statistic methods used 

for analysis the collected data were mean, standard deviation, multiple correlation analysis and 

multiple regression analysis.  

 The results of the study revealed that the business accountants with having accounting 

capabilities as a whole and in each of all these at a high level : functional skills, technical knowledge 

and broad business performance. The business accountants with having job performance as a 

whole and in each of all these at high level : participants satisfaction, operations process quality 

and goals achievement.  According to analyses of relationships and effects, the following were 

found : 1) the accounting capabilities in the aspects of technical knowledge had positive 

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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relationships with and effects on job performance as a whole.  2) the accounting capabilities in the 

aspects of broad business perspective had positive relationships with and effects on job 

performance as a whole. 3) the accounting capabilities in the aspects of functional skills had 

positive relationships with and effects on job performance as a whole. 

Keywords : Accounting Capability, Job Performance, Business Accountant 

 
บทนํา 
 ในสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างสูง 

ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทําการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ทันต่อเศรษฐกิจ สังคมและสร้างวัฒนธรรม เพื่อให้ธุรกิจดําเนินงานมีความ

ตระหนักและมีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ัน นักบัญชีในฐานะ

บุคคลท่ีทําหน้าท่ีในการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี จําแนก สรุปผล และแปลผลข้อมูลให้มีให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางการบัญชี        ท่ีรองรับท่ัวไป ความรู้ความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี (ปริศนา ประหารข้าศึก, 2557 : 3)  

 ความรู้ความสามารถของนักบัญชี (Accounting Capability) เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ท่ีมีการแข่งขันสูงจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน การจัดทํางบการเงิน การ

นําเสนอข้อมูลท่ีมีต่อสาธารณะชน เช่น รายงานการดําเนินงาน งบการเงินต่าง ๆ ท่ีสะท้อนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของกิจการ นัก

บัญชีจะต้องจัดทําให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังน้ันนักบัญชีจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ประกอบด้วย ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล (Broad Business Perspective) ด้านทักษะ

ในสาขาท่ีทํา (Functional Skills) และความรู้ทางเทคนิค (Technical Knowledge) ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร์ (2556: เว็บไซต์) อันนําไปสู่

การปฏิบัติงานทางการบัญชีให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) คือ ความสําเร็จในการดําเนินงานท่ีสะท้อนถึงการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

ทางด้านการบัญชีปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย โดยผลงานน้ันเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อลดความ

ผิดพลาดของข้อมูล ตลอดจนข้อมูลน้ันสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรับ จึงกล่าวได้ว่าผลการปฏิบัติงาน   จึงเป็นเคร่ืองช้ีวัดความสามารถในการทํางานของนักบัญชี ดังน้ันในสภาวะของการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันกันสูง ความจําเป็นในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ

ผู้บริหาร ผู้ลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน นักบัญชีในฐานะท่ีเป็นผู้ทําข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป นักบัญชีจะต้องมุ่งเน้นและมุ่งม่ันกับการทําข้อมูลทางการบัญชีการบรรลุ

เป้าหมาย (Goals Achievement) คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Operations Process Quality)  และเป็นท่ีพึงพอใจของทุก

ฝ่าย (Participants Satisfaction) ศุภมิตร พินิจการ (2552 : 6-7) จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานน้ันย่อมนํามาซ่ึงความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป 

 บทบาทหน้าท่ีของนักบัญชีจึงมีความสําคัญต่อผู้บริหารองค์กรในการนําเสนอรายงานทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย

บริหารเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจกิจกรรมทางธุรกิจ อันส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์กร จึงกล่าวได้ว่านักบัญชีท่ีมี

ความรู้ความสามารถทางการบัญชีจะเป็นกําลังสําคัญขององค์กรจึงเป็นกุญแจสําคัญขององค์กร ดังน้ัน เม่ือการเปล่ียนแปลงของกระแส

โลกาภิวัตน์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาการ เทคโนโลยี การเงิน การค้า การบริหาร การจัดการ และประเด็นอื่นๆ ท่ีทําให้

นักบัญชีต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในหลายศาสตร์ด้วย จึงกล่าวได้ว่านักบัญชีท่ีมี

ความรู้ความสามารถทางการบัญชีในด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา ด้านความรู้ทางเทคนิคท่ีส่งผลต่อ

การมีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ผลงานท่ีมีคุณภาพตามกระบวนการปฏิบัติงาน และผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้

ข้อมูลจากรายงานทางการเงินต่อไป 

 จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับความสําเร็จ

ในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ความรู้ความสามารถทางการบัญชีมี

ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทหรือไม่อย่างไร ซ่ึงได้ทําการเก็บข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น 

ผลท่ีได้จาการวิจัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักบัญชีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี อัน

นําไปสู่การมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
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 1. เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น 

 2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแกน่ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ความรู้ความสามารถทางการบัญชีได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับ

ผลการปฏิบัติงาน จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงาน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความรู้ความสามารถทางการบัญชี (Knowledge Of Accounting) หมายถึง การมีทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถใน

การเรียนรู้และประสบการณ์ในเร่ืองหลักการ แนวคิด และประยุกต์การจัดทําบัญชี เพื่อพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

 1.1 ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล (Broad Business Perspective) หมายถึง ความสามารถในการวางแผน

กลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแหล่งทรัพยากร    และการตัดสินใจ เช่น ความคิดในเชิงกลยุทธ์ 

 1.2 ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา (Functional Skills) หมายถึง นักบัญชีมีความรู้ในสาขาท่ีเกี่ยวกับ  การปฏิบัติ เช่น การ

วิเคราะห์ความเส่ียง การวัดมูลค่า การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ท่ีระบุไว้  

 1.3 ด้านความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) หมายถึง นักบัญชีมีทักษะด้านเทคนิค รวมถึงศาสตร์การ

คํานวณ (การประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์ และเชิงสถิติ) และความรู้ความสามารถระดับสูงในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถใน

การตัดสินใจ 

 2. ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) หมายถึง ผลการทํางานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถของ

บุคคลท่ีทําได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ในการวัดผลผลิตอาจวัดในเชิงปริมาณ คุณภาพของงาน เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

และความคุ้มค่ากับผลลัพธ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ท้ังทางด้านความประหยัด ความ

มีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goals Achievement) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของ

องค์กร ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานท่ีต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 2.2 คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Operations Process Quality)หมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การทํางานท่ีได้งาน

ครบถ้วนใช้เวลาน้อย ต้นทุนตํ่า 

 2.3 ความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Participants Satisfaction) หมายถึง การยอมรับในผลงานท่ีสําเร็จ มีคุณภาพ มี

ความถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา เพื่อสนองความต้องต้องการได้ตรงประเด็นนํามาซ่ึงความพอใจของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารทุกระดับ

ในองค์กร 

 

สมมุติฐานในการวิจยั  
 H1  : ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 

H2  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

โดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 

H3  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ทางเทคนิค มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

โดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจัย 

ความรู้ความสามารถทางการบัญช ี
1. ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกวา้งไกล (BP) 

2. ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา (FS) 

3. ด้านความรู้ทางเทคนิค (TK) 

ผลการปฏบิัติงาน 

1. การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (GA) 
2. คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (OP) 
3. ความพึงพอใจของทุกฝ่าย (PS) 
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 1. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี   ให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถทางการบัญชีอันจะนําไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  ให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมายอย่างมืออาชีพ 

 3. เพื่อเป็นข้อสนเทศท่ีสําคัญสําหรับเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของนักบัญชีให้มีความเช่ียวชาญทางการบัญชี 

 4. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานให้เกิดความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

 5. เพื่อเป็นข้อสนเทศในการวางแผนกําหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชีอย่าง

มืออาชีพ อันจะส่งผลต่อการมีความสําเร็จในการทํางาน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 1.  กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยน้ัน ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัท

ในเขตจังหวัดขอนแก่น จํานวน 5,014 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น จํานวน              

400 คน โดยเปิดตาราง Krejcie  และ Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 42- 43) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยดําเนินการ ดังน้ี 1) จําแนกนักบัญชีบริษัทในเขตจังขอนแก่น จํานวน 26 อําเภอ 2) กําหนดกลุ่ม

ตัวอย่างนักบัญชีบริษัทตามสัดส่วน โดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับสลากเคร่ืองมือท่ีใช้     

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีกําหนดขึ้น ประกอบด้วย 

ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชีบริษัทในเขตขอนแก่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางการบัญชี และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความสําเร็จในการทํางาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ปรากฏว่าได้รับตอบกลับจํานวน 127 ชุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ี

ถูกต้องและครบถ้วน จํานวน 127 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 31.00 ซ่ึงสอดคล้องกับ (Aaker, Kumer and  Day,  

2001) ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามอย่างน้อยอัตราร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 106 

วัน ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 

 2.  ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง   
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง โดยการหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ(Discrimination Power) 

โดยใช้เทคนิค Item- total Correlation ความรู้ความสามารถทางการบัญชีมีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.836 – 0.856 และผล

การปฏิบัติงาน มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.815 – 0.834 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 

Cronbach ซ่ึงความรู้ความสามารถทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.825-0.860 และผลการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

อยู่ระหว่าง 0.812 - 0.854 

 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย      
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบ

ความสัมพันธ์และผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานของ      นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ซ่ึงเขียนเป็นสมการ  ดังน้ี 

 

สมการ   TJP =   β0  +  β1 BP  + β2 FS + β3 TW + ε 

 

  เม่ือ   TJP  แทน  ผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

   β1 BP    แทน  ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล 

    β2 FS    แทน  ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา 

    β3 TK    แทน  ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความรู้ด้านเทคนิค 

    ε แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านของนักบัญชีบริษัทในเขตจงัหวัดขอนแก่น 

 

ความรู้ความสามารถทางการบัญช ี X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกวา้งไกล 4.14 0.42 มาก 

2.ด้านทักษะในสาขาท่ีทาํ 4.25 0.25 มาก 

3. ด้านความรู้ด้านเทคนิค 4.16 0.36 มาก 

โดยรวม 4.18 0.34 มาก 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านทักษะ

ในสาขาท่ีทํา ( X = 4.25)  ด้านความรู้ด้านเทคนิค ( X = 4.16) และด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล ( X = 4.14) 

  

ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

 

ผลการปฏบิัติงาน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 4.15 0.51 มาก 

2.  ด้านคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 4.21 0.49 มาก 

3.  ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 4.25 0.45 มาก 

โดยรวม 4.20 0.48 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  

( X =4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย                

( X = 4.25) ด้านคุณภาพของกระบวนการ ( X = 4.21) และด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ( X = 4.15)      

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความรู้ความสามารถทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทในเขต

จังหวัดขอนแก่น 

 

ตัวแปร TJP BP FS TK VIF 

X  4.20 4.14 4.25 4.16  

S.D. 0.48 0.42 0.25 0.36  

TJP  0.636** 0.617** 0.627**  

BP   0.564** 0.553** 1.764 

FS    0.537** 1.775 

TK     1.710 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.617 – 0.636 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบด้วยค่า VIF พบว่า ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.710-1.775 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระไม่ถึงขึ้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black,  2006 : 585)  
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ตารางที่ 4   การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

 

ความรู้ความสามารถทางการบัญช ี

ผลการปฏบิัติงาน 
โดยรวม 

t p - value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี  (a) 

ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกวา้งไกล (BP) 

ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา (FS) 

ด้านความรู้ด้านเทคนิค (TK) 

0.572 

0.310 

0.255 

0.251 

0.247 

0.070 

0.074 

0.055 

2.927 

4.313 

3.395 

6.351 

0.004* 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

F =77.317  AdjR2 =  0.639  p = 0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล (BP) ด้านสาขาทักษะท่ีทํา 

(FS)และด้านความรู้ด้านเทคนิค (TK)  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (RPW) อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 , 2 และ 3  

 

อภิปรายผล 
 1. นักบัญชีบริษัท มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวม ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและ

กว้างไกล ด้านทักษะในสาขาท่ีทําและด้านความรู้ด้านเทคนิค อยู่ในระดับมากเน่ืองจากผลจากสถานการณ์ทางการทํางานในปัจจุบัน

ส่งผลให้นักบัญชีมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น เม่ือมีการแข่งขันสูงนักบัญชีก็จะต้องด้ินรนในการแสวงหาความรู้เพื่อฝึกฝนตนเองให้มี

ความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีให้เหนือกว่าคู่แข็งขันท่ีจะต้องเจอในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพของตัวนัก

บัญชีเองและเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ โดยการแสวงหาความรู้ความสามารถด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วม

สัมมนาเกี่ยวกับการบัญชีในด้านต่างๆ  เพราะนักบัญชีมีหน้าท่ีสําคัญต่อกิจการ คือ มีหน้าท่ีการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุป

ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจของผู้ใช้มูลจารายงานทางการเงินต่อไป ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซัพวิชญ์ คําภิรมย์ (2554) พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้

ความสามารถทางการบัญชีโดยรวม      ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะวิชาชีพด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านเจตคติ อยู่ใน

ระดับมาก 

 2. นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านคุณภาพ

ของกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผลการปฏิบัติงานคือ ส่ิงท่ีสะท้อนถึงการใช้

ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย อาทิ มีการ

ปรับปรุงวิธีการทํางานหรือการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อลดความซํ้าซ้อนของาน มีการวางแผนการจัดกระบวนการ

ทํางานให้สอดกับฝ่ายงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อให้ผลงานท่ีสําเร็จมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และทันต่อเวลาในการนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับในคุณภาพของผลการปฏิบัติงานต่อไป 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซัพวิชญ์ คําภิรมย์ (2554) พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความสําเร็จใน

การทํางานโดยรวม ด้านเวลาด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ แก้วสี

ดา (2554) พบว่า นักบัญชีธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านความพอใจในงาน ด้าน

คุณภาพงาน และด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก 

 3. ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความรู้ด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

โดยรวม เน่ืองจาก ความรู้ความสามารถทางเทคนิคเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ีนํามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล อาทิ เทคนิคใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการคํานวณ และเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ เป็นต้น จึงกล่าวได้

ว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคของนักบัญชีจะช่วยให้ได้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของความสําเร็จในความครบถ้วน

และความเช่ือถือได้ของข้อมูล ผลงานมีความเช่ือมโยงกับฝ่ายงานอื่นๆ ในองค์กร จนเป็นท่ียอมรับและได้รับการ      ยกย่องของ

ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงค์ไชย (2552) พบว่า 

ความเป็นมืออาชีพ ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความสมบูรณ์ 

และด้านความกะทัดรัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิววงศ์ เพชรจุล (2552 ) พบว่า ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพกําไรโดยรวม ด้านความระมัดระวังในการคํานวณกําไรด้านความความผันผวนขึ้นลง

หรือความมีเสถียรภาพ ด้านความสามารถของกําไรในการสะท้อนกระแสเงินสดท่ีอยู่เบื้องหลังการเกิดกําไร 

 4. ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

โดยรวม เน่ืองจาก ในการปฏิบัติงานทางการบัญชีการมีทักษะในสาขาท่ีทํา อาทิ มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนิน

ธุรกิจการปฏิบัติทางการบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไปเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

ทันต่อเวลา ตลอดจนการให้ความสําคัญกับเรียนรู้วิชาการบัญชี มาตรฐานการบัญชีเพิ่มเติม อันจะส่งผลต่อการมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของใช้ข้อมูลทางการบัญชีต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยา วัฒนะงาม (2556) พบว่า 

ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 

ด้านการทํางานต้องเช่ือถือได้ ด้านงานสําเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน 

 5. ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผล

การปฏิบัติงานโดยรวม เน่ืองจาก นักบัญชี คือ บุคคลท่ีทําหน้าท่ีในการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการ

นําไปใช้ในการตัดสินกิจกรรมทางธุรกิจให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ส่ิงสําคัญท่ีตระหนักบัญชีนักบัญชีต้องตระหนักและ

มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นกับตนเองคือการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีท่ีมีต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาทิ 

การมุ่งเน้นกับการวางแผนกลยุทธ์การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงมี

การวางระบบการทํางานท่ีเป็นลําดับขั้นตอนให้มีความชัดเจน เพื่อช่วยในการป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังน้ัน การใช้

ความรู้ความสามารถท่ีเกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบแล้วนําไปสู่การวางแผนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้นักบัญชีมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จตามเป้าหมาย ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่ายในความถูกต้องชัดเจนมีความเป็นมาตรฐาน สะท้อนถึงเหตุการณ์

ทางการบัญชีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา แจ่มใส (2555) พบว่า ความเช่ียวชาญทางการบัญชี ด้านทักษะและความรู้ทางการบัญชี                

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และด้านความพอใจของทุก

ฝ่าย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนการทําผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นแนวทางท่ีสําคัญสําหรับ

นําไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีบริษัทให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี อันจะส่งผลต่อการมีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุผล

สําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพตามกระบวนการ และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อไป 

คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยเล่มน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรู้ทางด้านการบัญชีและศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ซ่ึงผู้วิจัยจะนําความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ไปพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวจัิยไปใช ้
 1.1 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น ควรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านความคิดท่ีเป็นระบบและกว้างไกล   

ด้านทักษะในสาขาท่ีทํา และด้านความรู้ด้านเทคนิคอย่างต่อเน่ือง เพราะสามารถนําไปมาสู่ความสําเร็จในการทําด้านบัญชีได้อย่างมี

คุณภาพ ลดเวลาในการทํางาน และเพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้น 

 1.2 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น ควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการ

บัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี สุดท้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมีการเข้าร่วมการพัฒนา

ความรู้ทางการบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ โดยการเข้าอบรม สัมมนา การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.3 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถ

ทางการบัญชี เพื่อทําให้นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้นั้นๆ มาใช้ในการทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในและภายนอกธุรกิจ 

 1.4. นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น ควรจะต้องให้ความสําคัญกับผลงานท่ีออกมาซ่ึงผลงานจะดีและมีคุณภาพ

น้ันจะต้องเกิดจากตัวพนักงานและบุคลากรในธุรกิจน้ันๆ 

 1.5 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น ควรให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานด้านบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้าน

คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและด้านความพอใจของทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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 2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความสามารถทางการบัญชีที่กับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีลุ่มตัวอยา่ง

อื่นท้ังในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นักบัญชีธุรกิจ SMEs นักบัญชีสํานักงานบัญชี นักบัญชีสหกรณ์

ออมทรัพย์ นักบัญชีธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์      ในการพัฒนาคุณภาพของการบัญชีในธุรกิจต่างๆได้ 

 2.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามอื่น เช่น ความเป็นมือ

อาชีพ ความสําเร็จในการทํางาน คุณภาพของงาน เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อความหลากหลายของงานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ 

และวิชาชีพทางการบัญชี  

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นท่ีนอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดตรงประเด็นและสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มาก

ท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 179 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบ F  ผลการวิจัยพบว่าความเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ด้าน  
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังน้ี  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (X =3.94) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
(X =3.71) ด้านสิทธิของพนักงาน (X =3.69)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน (X =3.68)  ด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ( X =3.67) ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคคล ( X =3.63) ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ( X =3.47) และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ( X =3.40) ตามลําดับ 
และผลการเปรียบเทียบความเห็นต่อคุณภาพการทํางาน จําแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  
อัตราเงินเดือน โดยใช้การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน มีความเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม  ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig.=.043)  
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน พนักงานสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

ABSTRACT 
The Objectives of this research were : 1) to study the quality of work life of support staff 

in Ubon Ratchathani  Rajabhat University , and 2) to compare the quality of work life of support 
staff divided by personal factors. The sampling group was 179 support staffs in Ubon Ratchathani 
Rajabhat University. Statistical analysis were percentage, average, standard deviation, t- test and F 
- test. The research found an idea about the quality of work life in 8 aspects. By the total average 
was 3.55 the standard deviation was 0.55. Overall the quality of work life was very high. Order from 
high to low level as the following aspect of the benefit to society was 3.94. Aspect of the social 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจาํสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
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integrated or working together was 3.71. The right of staff was 3.69 the balance between the work 
and life in other aspect was 3.68. The safe environment and health support was 3.67. The personnel 
performance development was 3.63. The work progressive and stability was 3.47. The fair and 
adequate compensation was 3.40 respectively. And the compared result idea about the work 
quality classified according to gender, age, educational level, marital status, and rate of salary. By 
the t & F test these found that the participant who had the same age, educational level, marital 
status, rate of salary had an idea about the level of quality of work life not different. The 
participants who had different gender had an idea about the quality of work life dissimilar, statistical 
significance at 0.05 (Sig.=.043) 
Keywords: Quality of Working Life, Support Staff, Ubon  Ratchathani  Rajabhat University 
 
บทนํา 

จากทิศทางการพัฒนาประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซ่ึงมีแนวคิดท่ีมี
ความต่อเน่ือง จากแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีมุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว จะสร้างความม่ันใจว่าการ
พัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสร้างความสุข ให้กับคนไทย  ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา” ซ่ึงเป็น
แนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงท่ีปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเป็นการพัฒนาท่ียึด “คน” เป็นตัวต้ัง ให้ความสําคัญ
กับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุข ของประชาชนเป็นหลัก และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุข
และ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, ออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากเปล่ียนแปลงโดยสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
จึงจําเป็นท่ีจะต้องตระหนักในการบํารุงรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้อยู่กับระบบและองค์การให้ยาวนานท่ีสุด โดยให้ความเอาใจใส่ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการท่ีบุคลากร
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่ได้มีผลดีต่อตัวเขาเองเท่าน้ันแต่ยังส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมด้วย เพราะถ้า
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานย่อมเอื้อให้เขาเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกื้อหนุนให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง บรรลุเป้าหมายตามเจตน์จํานงท่ีวางไว้ ดังน้ันการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยเฉพาะ พนักงานสายสนับสนุน ซ่ึงเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี จะเป็นแรงจูงใจในการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานสายสนับสนุน  เพื่อจักได้
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารในการกําหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางในการดําเนินงาน รวมท้ังจะนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้ตรงกับความต้องการ ซ่ึงจะช่วยให้กําหนดเป้าหมายการทํางานได้อย่างตรงจุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์การได้ใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1.ใช้เป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปกําหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานสายสนับสนุน 

2.  ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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แนวคิด  
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Walton (1975), Delamotte and Takezawa (1984) และ Drafke and Kossen (2002) 

จากน้ันได้สังเคราะห์เป็นตัวแปร และได้ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา  
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

              ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ  ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงานสายสนับสนุน จํานวน 321 คน  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กําหนดพื้นท่ี
การศึกษาจากพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่าน้ัน 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
มุ่งการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในด้านผลตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม  ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนา
สมรรถภาพบุคคล  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต
ด้านอื่น  และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การคํานวณด้วยวิธีของ Taro Yamane  กําหนดระดับความคาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  179 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ เพศ  อายุ   ระดับ
การศึกษา  สถานภาพการสมรส  อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย
แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ  ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  ด้านสิทธิ
ของพนักงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
1. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ 
3. ด้านความกา้วหน้าและความม่ันคงในงาน 
4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคคล 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
ร่วมกัน 
6. ด้านสิทธิของพนักงาน 
7. ด้านความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น 
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส 
อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
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ค่า (Rating scale) แบบสอบถามแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดย
มีเกณฑ์ให้คะแนนของคําถามแต่ละข้อดังน้ี (ทองใบ  สุดชารี, 2551, หน้า 191) 

 ระดับความสําคัญมากท่ีสุด คะแนน  5 
 ระดับความสําคัญมาก  คะแนน  4 
 ระดับความสําคัญปานกลาง คะแนน  3 
 ระดับความสําคัญน้อย  คะแนน  2 
 ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด คะแนน  1 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลดังน้ี 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และนัดหมายวัน
เวลาเพื่อเก็บข้อมูล 
 2. แจกแบบสอบถามแก่พนักงานสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จํานวน 179 ชุด และผู้วิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม จนได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 100 ตามขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ
ไม่เป็นสัดส่วนตามท่ีได้กําหนดไว้ 
 3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังและนําข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามดําเนินการวิเคราะห์โดยจัดกลุ่มความถี่และร้อยละ 
 2. ระดับคุณภาพชีวิตใช้สถิติค่าเฉล่ีย (X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติ t – test , F – test 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 179 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เป็นเพศหญิง โดยมีจํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 และเพศชาย จํานวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.4  และมีอายุไม่เกิน 31 ปี 
มากท่ีสุด จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมาได้แก่อายุ 31-35 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จํานวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และอายุ 36-40 ปี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6  มีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี มาก
ท่ีสุด จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4  และสูงกว่าปริญญาตรี 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา สมรส จํานวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1  หม้าย /หย่าร้าง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ไม่ระบุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และแยกกัน
อยู่ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.8 รองลงมาไม่เกิน 15,001 บาท จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ  35.8 และไม่ระบุ จํานวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 6 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาอยู่ในช่วง 6 – 10 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.5  อยู่ในช่วง 11 -15 ปี จํานวน 31 คน ร้อยละ 17.3  ปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ       
ไม่ระบุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7   
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 2. การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ตารางที่  1  ภาพรวมระดับคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน 
 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
3. ด้านสิทธิของพนักงาน 
4. ด้านสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น 
5. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
6. ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคคล 
7. ด้านความกา้วหน้าและความม่ันคงในงาน 
8. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุติธรรม 

3.94 
3.71 
3.69 
3.68 
3.67 
3.63 
3.47 
3.40 

0.64 
0.66 
0.82 
0.70 
0.70 
0.65 
0.72 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เฉลี่ยทุกด้าน 3.55 0.55 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในการประเมินผลท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.55 ซ่ึงสามารถจําแนกระดับคุณภาพชีวิต
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ระดับคุณภาพชีวิตด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นจัดได้ว่าอยู่ในระดับมาก ( X
=3.94) รองลงมาคือระดับคุณภาพชีวิตด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกันซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นจัดได้ว่าอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.71) ระดับคุณภาพชีวิตด้านด้านสิทธิของพนักงานซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นจัดได้ว่าอยู่ในระดับมาก ( X =3.69) และระดับ
คุณภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น ซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นจัดได้ว่าอยู่ในระดับมาก  ( X =3.68) 

3.  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในด้าน
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้าน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคคล   ด้านการบูรณาการสังคมหรือการทํางานร่วมกันด้านสิทธิของพนักงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่น และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตรา
เงินเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามชายและหญิงจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนท่ีแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.= .043) 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนท่ี
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนไม่แตกต่างกัน      

3) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาย
สนับสนุนท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนไม่แตกต่างกัน 

4) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาย
สนับสนุนท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนไม่แตกต่างกัน 

5) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาย
สนับสนุนท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนไม่แตกต่างกัน 

6) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานสายสนับสนุนท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนไม่แตกต่างกัน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

419 

อภิปรายผล 
1. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพบว่าพนักงานสายสนับสนุนมี

คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ  ภานุวัฒน์  จันทา (2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก วสันต์ วิตรสุขุมาลย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมในระดับมาก สิรินุช  เอื้ออารยะมนตรี (2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมในระดับมากและ ลัดดาวัณย์  สกุลสุข (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ี 
 1) จําแนกตามเพศพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน โดยเพศท่ีแตกต่างกัน
ดังจะเห็นจากการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานในรายด้านคือด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น พบว่า เพศหญิงมีการ
แบ่งเวลาให้เหมาะสมในการดํารงชีวิต เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลาท่ีให้กับ
สังคมได้เหมาะสมมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับ วสันต์ วิตรสุขุมาลย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีบุคลากรมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากคือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ 
ด้านจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านร่างกาย และด้านส่ิงแวดล้อม ตามลําดับ และปัจจัยท่ีบุคลากรมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง คือ ด้านความม่ันคงในชีวิต และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน  
 2) จําแนกตามอายุ  พนักงานสายสนับสนุนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
จะมีอายุท่ีแตกต่างกัน ก็ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน การท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน ท่ี
ทํางานเป็นบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่น เอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับและมี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทําให้พนักงานสายสนับสนุนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับจ่า
สิบเอก พิทยา  อานนท์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยพัฒนาการ
เคล่ือนท่ี 51 สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบความเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน จําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และช้ันยศ โดยใช้การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ และอายุราชการ ต่างกัน มีความเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน และ อโนมา พิบูลย์ศักด์ิโสภณ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอีซูซุตังปักอุบลกรุ๊ป 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการวิจัยพบว่าพนักงาน บริษัท อีซูซุตังปัก อุบลกรุ๊ปท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน 
 3) จําแนกตามระดับการศึกษาพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
ไม่่แตกต่างกัน ท้ังน้ีพนักงานสายสนับสนุนท่ีจบการศึกษาในระดับต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดังกล่าวไม่แตกต่างกันน่ันเป็น
เพราะการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถใหม่ ๆ รวมท้ังการเล่ือนตําแหน่งและให้
หลักประกันของความม่ันคงในการทํางานด้วย และขอบข่ายของงานไม่ว่าจะจบการศึกษาในระดับใดมาทุกคนต้องผ่านพื้นฐานและ
ประสบการณใ์นการทํางานามาก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ อโนมา พิบูลย์ศักด์ิโสภณ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานบริษัทอีซูซุ ตังปักอุบลกรุ๊ป จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงาน บริษัท อีซูซุตังปัก อุบลกรุ๊ปท่ีมีเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน และสิรินุช เอื้ออารยะมนตรี (2554, บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน 
มีความเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน    

4) จําแนกตามสถานภาพสมรสพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีสถานภาพการสมรสไม่่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์
ในการทํางานอย่างเท่าเทียมกันดังน้ัน ไม่่ว่าบุคคลผู้น้ันจะมีสถานภาพสมรสใดก็ตามย่อมไม่มีภาระหรือกังวลในเร่ืองครอบครัวจึงเป็น
เหตุผลท่ีทําให้พนักงานสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ  
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อโนมา พิบูลย์ศักด์ิโสภณ (2557, บทคัดย่อ)ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทอีซูซุตังปักอุบลกรุ๊ป จังหวัด
อุบลราชธานี โดยผลการวิจัยพบว่า และลัดดาวัณย์  สกุลสุข (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรส และระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน 

5) จําแนกตามอัตราเงินเดือนพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ท้ังน้ีพนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่่ยังคงเข้าสู่ตําแหน่งในระยะเวลาท่ีไม่ต่างกันมากนักส่งผลให้มีรายได้ใกล้้เคียงกันสิทธิท่ี
พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหน่ึง  หรือแบ่งกลุ่ม ซ่ึงพนักงานจะต้องมี
โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จํากัดด้านเพศ เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา และความคิดทางการเมือง หรือฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามพนักงาน
สายสนับสนุนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุเนตร  นามโคตศรี 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซ่ึงจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลน้ันไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยุทธนา พีระยุทธ (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) โดยผลการวิจัยพบว่าอัตราค่าตอบแทนท่ีองค์กรอื่นๆ มี
ให้กับพนักงานน้ัน มากหรือน้อยกว่าท่ีบริษัทให้กับพนักงานอยู่แล้ว หรือหากไม่สามารถปรับเพิ่มให้ได้อาจมีการเพิ่มเติมในส่วนของ
สวัสดิการอื่นๆให้เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากบริษัทแล้ว 

6) จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากหรือน้อยมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานท่ีทําโดยพิจารณาลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ งานท่ีใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีผู้ปฏิบัติมีความเป็น
ตัวของตัวเองในการทํางาน งานท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจ่าสิบเอก พิทยา  อานนท์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 51 สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ และอายุราชการ ต่างกัน มีความเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกันและ สุเนตร  นามโคตศรี (2553, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซ่ึง
จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลน้ันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ประกอบด้วย 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก มีจํานวน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
ร่วมกัน  ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น และ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง  มีจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ดังน้ันผู้บริหารควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี  จากปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับท่ีมากขึ้น 

2. สําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรจะมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ คุณภาพชีวิต เช่น ปัจจัยทาง

สังคม ปัจจัยชุมชน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็นต้น 
2.2 ควรจะมีการศึกษาด้วยการใช้้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การจัดสนทนากลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้ นําในยุค Thailand 4.0จากการศึกษาพบว่า

คุณลักษณะของภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 ประกอบไปด้วย 10 คุณลักษณะได้แก่1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้าน

ความรู้ความสามารถ 3) ด้านความท้าทาย 4) ด้านความรับผิดชอบ5) ด้านการปรับตัว 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 7) 

ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 8) ด้านบุคลิกภาพ9) ด้านวิสัยทัศน์และ 10) ด้านนวัตกรรม 

คําสําคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0  

 

ABSTRACT 
 This article aims to study leadership traits in Thailand 4.0 The finding reveal that leadership 

in Thailand 4.0 includes 10 features include: 1) relationship 2) knowledge and ability 3) challenge 4) 

responsibility 5) adaptation 6) creativity 7) technology digital 8) personality 9) vision and 10) 

innovation. 

Keywords: Characteristics of leadership,  
 
บทนํา 
 ในยุคท่ีเรากําลังก้าวสู่ความเป็น Thailand 4.0 ซ่ึง เป็นนโยบายรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับ

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและไม่ใช่เป็นเพียงแต่ใช้วิธีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบเดิม ๆ ตามท่ีเคยได้ปฏิบัติกันมาเท่าน้ัน แต่เป็นการท่ี

ต้องปรับเปล่ียนมุมมอง (Mind Set) หรือ “กระบวนทัศน์” (Paradigm) เป็นการเปล่ียนมุมมอง เพื่อทําให้องค์กรและมุมมองแตกต่างไป

จากเดิม (หอการค้านครราชสีมา, 2560) เพื่อให้สังคมมีการ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น รวมท้ังมี

การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเสมอภาค และ เท่าเทียม ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการบริหารงาน 

(สนุก สิงหม์าตร,2558)โดยมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นตัวขับเคล่ือน เม่ือความเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นมากมาย และเป็นไปอย่างพลวัตร 

องค์การต่างๆ จําเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเองให้สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญของการปรับเปล่ียนคือผู้บริหาร

ต้องมีภาวะผู้นําสูงกว่าคนอื่น (พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์,2558)เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงต้องปรับตัวและเปล่ียนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลก

ปัจจุบันตลอดเวลาผู้นํา (Leader) และ ภาวะผู้นํา (Leadership)จึงเป็นปัจจัย สําคัญท่ีควรมีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําตลอดจน

ศึกษาความสําคัญในการพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อใช้สําหรับการดําเนินชีวิตท้ังในระดับปัจเจก บุคคลและในระดับผู้นําเพื่อให้ผู้นําน้ันมี

คุณลักษณะสอดคล้องกับโลกยุคใหม่(พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, 2558) ผู้นําเองก็จําเป็นต้องมีความรู้ในเร่ือง “ภาวะผู้นํา” ด้วย เพราะ

ภาวะผู้นําน้ันมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้นําทุกองค์กร ในกระแสโลกยุคใหม่ซ่ึงมีความเจริญทางเทคโนโลยี ซ่ึงก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังน้ัน ผู้นํา และ ภาวะผู้นําจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจ

เกิดวิกฤตภาวะผู้นําขึ้นได้(สนุก สิงห์มาตร,2560)ผู้นําท่ีดีนั้นจะต้องมีภาวะผู้นํา ท่ีสามารถนําพา องค์กรให้ดํารงอยู่และแข่งขันกับองค์กร

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
3 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
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อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยต้องมีภาวะผู้นําซ่ึงเป็นความสามารถ ด้านอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มคน เพื่อนําพาไปสู่ความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย (ต้องลักษณ์ บุญธรรม, 2559) คณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 เน่ืองจาก

คุณลักษณะภาวะผู้นําน้ันเป็นส่ิงจําเป็นท่ีผู้นําหรือผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นําในตนเองมากกว่าคนอื่น เพราะผู้นําคือ บุคคล

สําคัญในองค์กรท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนองค์กรให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เง่ือนไขสภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างพลวัต 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 

 

ภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0  
 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ซ่ึงกว่าจะมาเป็น 

Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1) Thailand 1.0 ยุคของเกษตรกรรม 2) Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา 3) Thailand 3.0 (ซ่ึงเป็นยุค

ปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออกแต่ยังคงติดอยู่ในช่วงรายได้ปานกลางจึงต้อง

เปล่ียนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก 

ได้น้อย” จึงต้องปรับเปล่ียนเป็น “ทําน้อย ได้มาก” และเปล่ียนการขับเคล่ือนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส.ค.ส (2560) โดยโมเดลเศรษฐกิจ 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นการสร้างการเปล่ียนแปลงประเทศ ท่ีต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไปสู่ “Value–Based Economy” 

หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” และในปัจจุบัน ยังติดอยู่ในเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” ปรับเปล่ียนให้เป็น “ทําน้อย ได้

มาก” การขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 มิติสําคัญ คือ มิติท่ี 1 เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 

“นวัตกรรม” มิติที่ 2 เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม และ มิติที่ 3 เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2560) 

 ภาวะผู้นําถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านให้นิยามความหมายของภาวะผู้นําไว้ดังน้ี 

โดย พัชนี นนทศักด์ิ(2559) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําว่า ภาวะผู้นํา หมายถึงกระบวนการช้ีนําและจูงใจ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําว่า ภาวะผู้นํา 

หมายถึง ผู้ท่ีใช้อิทธิพลโน้มน้าวใจผู้ตามด้วยวิสัยทัศน์และการส่ือสารด้วยวิสัยทัศน์ ท้ังยังมีความสามารถในการปรับเปล่ียนระบบ

องค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วน ดิลก บุญเรืองรอด (2558) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นํา

ว่า ภาวะผู้นํา เป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีทําให้คนทําหน้าท่ีให้บรรลุผล เม่ือมีการบรรลุผล ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์นานาประการกับผู้ที่

เกี่ยวข้อง สังคม ย่อมจะได้รับประโยชน์จากความสําเร็จของงานมากขึ้น ส่วน เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะ

ผู้นํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้การยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น เป็นผู้ที่บุคคลอื่นไว้วางใจ

และให้ความร่วมมือ  เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการจากท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา 

คือ ความสามารถของบุคคลในสร้างความยอมรับ เช่ือถือและมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นทําตามด้วยความเต็มใจ 

 

คุณลักษณะภาวะผู้นํายุคThailand 4.0 

 คุณลักษณะภาวะผู้นํายุค Thailand 4.0 มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง

คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุคปัจจุบันท่ีเรียกว่ายุค Thailand 4.0 โดยคุณลักษณะดังกล่าวอาจไม่แตกต่างจากคุณลักษณะภาวะผู้นําใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือยุคโลกาภิวัตน์ คุณลักษณะภาวะผู้นําดังกล่าวล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกันกับยุค Thailand 4.0 โดยคุณลักษณะ

ภาวะผู้นํา มีดังน้ี   

ไชยเจริญ อติแพทย์ (2560) กล่าวว่า ภาวะนํา (Leadership) ความสามารถของผู้นําในการทําให้บุคคลอื่นปฏิบัติอย่างใด

อย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ว่าด้วยคุณลักษณะของภาวะผู้นําในการนําไปสู่การพัฒนาตามโมเดล Thailand 4.0 

ดังน้ี1) คุณลักษณะทางความคิดและสติปัญญา2) คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 3) คุณลักษณะทางด้านการทํางาน 4) 

คุณลักษณะส่วนตัว5) คุณลักษณะทางกายภาพ และ 6) คุณลักษณะทางพื้นฐานสังคม 

 พสุ เดชะรินทร์ (2560) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้นําในยุค Thailand 4.0 มีคุณลักษณะ 4 ประการท่ีโดดเด่นออกมา

สําหรับยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ความถ่อมตัว 2) การปรับตัว 3 )มีวิสัยทัศน์ และ 4) การมีส่วนร่วม ผู้นําในยุค 4.0 ยังจะต้องมี

พฤติกรรมท่ีสําคัญอีกสามประการท่ีส่งเสริมให้สามารถบริหารงานในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่การท่ีไม่หยุดท่ีจะ

ติดตามการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นการใช้ข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ ในการตัดสินใจ ทําให้การตัดสินใจต่างๆ มาจากข้อเท็จจริง และการเคล่ือนไหวและตัดสินใจท่ีรวดเร็ว โดยให้ความสําคัญ

กับความเร็วมากกว่าความสมบูรณ์   
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 สนุก สิงห์มาตร (2560) กล่าวว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้นําในการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 น้ี ซ่ึงประกอบไปด้วย

คุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี1)การรอบรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ศิลปะ ทักษะ วิชา2) อุดมการณ์ ในการบริหารดังต่อไปน้ี ยึดม่ันใน

คุณธรรม เช่ือม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อท้ังตนเองและสังคม 3) เท่าทันประกอบไปด้วย ทันต่อโลกหรือต่างประเทศท่ีเปล่ียนไป 

4)กล้าตัดสินใจ 5)วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 6) สร้างทีม และ 7) ใฝ่บริการ  

อารีย์พันธ์ เจริญสุข (2560) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้นําท่ีความพร้อมในการเผชิญสู่ ยุค 4.0 น้ัน ประกอบไปด้วย การมี

ความชัดเจน มีการสร้างบรรยากาศ เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง สร้างให้เกิดการผลิตภาพท่ีรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ 

สามารถบริหารปัจจัยท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการปรับตัว ตอบสนองต่อ

เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีกําลังเข้ามา และการสร้างองค์กรคุณภาพท่ียั่งยืน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 คือ ผู้นําต้องสร้าง

ให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมด้วยการให้ความสําคัญและการสร้างความผูกพันให้กับสมาชิกในองค์กร 

ชัยยนต์ เพาพาน (2559) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะดังน้ี1) นัก

สร้างสรรค์2) นักการส่ือสาร 3) นักคิดวิเคราะห์ 4) สร้างชุมชน 5) การมีวิสัยทัศน์ 6) การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ 7) สร้างพลัง

เชิงบวก 8) ความเช่ือม่ัน 9)ความมุ่งม่ันและความพากเพียร 10) ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ 11) ต้องเป็นนักประกอบการ คิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม 12) นักริเร่ิมงาน 13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 14) การเจียมเน้ือเจียมและ 15) ตัวแบบท่ีดี  

ต้องลักษณ์บุญธรรม(2559) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้นําท่ีจะนําไปสู่การเป็นผู้นํายุคเศรษฐกิจดิจิทัลดังน้ี 1)ภาวะผู้นําเชิง2) 

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกยุคดิจิทัล3)ความเป็นเลิศในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 4) การปรับปรุงอย่างเป็นระบบและ5) การ

เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 

ชัยวุฒิ วรพินธุ์ (2557) กล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้นํายุคใหม่ของปลัดเทศบาล ประกอบด้วยแนวทางหลัก สําคัญ 6 

ประเด็น ได้แก่1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความซ่ือสัตย์ 3) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 4) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 5) ด้านทักษะ

ในการสร้างฉันทามติ และ 6) ด้านทักษะทางภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์   

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556) กล่าวว่า คุณลักษณะการเป็นผู้นําท่ีท้าทายในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วย 1) มีความท้าทายใน

กระบวนการ 2)กระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์การ        3)การสร้างสรรค์พฤติกรรมในการทํางานให้กับสมาชิก 4)เป็นต้นแบบ

ให้กับสมาชิกในองค์กร และ5) ให้กําลังใจสนับสนุนเเละส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา  

เมธี ฉายอรุณ (2555) กล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุคโลกาภิวัตน์ในแต่ละด้านผู้นําควรมีความพร้อมในการเป็นผู้นํา

ดังน้ี 1)คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะของการนํา2)คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะของการบริหาร

ทรัพยากร และ 3)คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะเกี่ยวกับทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้นํา 

จากการศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 ซ่ึงได้ทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยจากนักวิชาการ

หลายท่าน จึงสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand4.0 

 

คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค       
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รวม 

1. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 

2. ด้านความรู้ความสามารถ ! ! ! ! ! ! ! !  8 

3.ด้านความท้าทาย ! ! ! ! ! ! ! !  8 

4.ด้านความรับผิดชอบ ! ! ! ! ! ! ! !  8 

5. ด้านความคิดสร้างสรรค์ !  ! ! ! ! ! !  7 

6.ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล !  ! ! ! ! ! ! ! 8 

5. ด้านการปรับตัว ! ! ! ! ! !    6 

6. ด้านบุคลิกภาพ !  !  ! ! ! !  6 

7. ด้านวิสัยทัศน์  ! !  ! ! ! !  6 

8. ด้านนวัตกรรม !  ! ! ! !    5 
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จากตารางท่ี 1 คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 ท่ีมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายด้าน ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการ

สรุปจากตารางดัชนีดังรูปภาพ คุณลักษณะภาวะผู้นํา Thailand 4.0 โดยมี 10 คุณลักษณะ ดังน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 1คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุคThailand 4.0 

 

 จากภาพท่ี1 คุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค  Thailand 4.0 ผู้วิจัยสรุปคุณลักษณะภาวะผู้นําไว้ 10 ด้าน ดังน้ี 

1. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ มีทักษะในการส่ือสาร รับฟัง พูดคุย 

เน่ืองจากในยุคน้ีเป็นยุคแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่าง ๆ ต้องอาศัยการส่ือสารระหว่างบุคคลหรือองค์กร เพื่อ

ความก้าวหน้าและการเติบโต  

2. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านความรู้ ความสามารถ ในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นการเรียนรู้ไม่มีขอบเขต ทํา

ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีความรู้รอบด้าน ในศาสตร์ต่างๆ ไขว่คว้าหาความรู้เพิ่ม สามารถวิเคราะห์  สังเกต สรุป

ประเด็นได้และมีความสามารในการใช้เคร่ืองมือ ส่ือต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ 

3. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านความท้าทาย เม่ือโลกไม่หยุดน่ิงการสร้างนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันจึง

เป็นส่ิงท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนทุนมนุษย์ 4.0 ซ่ึงเป็นความท้าทายของผู้นํายุคปัจจุบัน 

4. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านความรับผิดชอบ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี หรือภาระท่ีได้รับมอบหมายให้

สําเร็จลุล่วง การมีระเบียบในตัวเอง 

5.คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดซ่ึงมีความสามารถคิดได้หลากหลาย 

และนําไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบ มีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์แปลกใหม่ 

6. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านการปรับตัว การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สามารถดํารงอยู่ในสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เร่ือง เทคโนโลยี ข่าวสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และยอมรับใน

ความยืดหยุ่นท่ีจะต้องทํางานได้ทุกท่ีทุกเวลาเม่ือจําเป็น 

7. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล ต้องเป็นผู้ทีมีความสนใจในด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล เพราะเทคโนโลยี

ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน เช่น การส่ือสารท่ีทําได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังน้ันผู้นําในยุค Thailand 4.0 

จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ นําความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน และหาเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาช่วยใน

การทํางานเพื่อให้เกิดความราบร่ืนและรวดเร็ว 

8. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านบุคลิกภาพ หมายถึง เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น รูปร่างลักษณะ การแต่งกาย 

และการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม การอ่อนน้อมถ่อมตน กิริยามารยาทท่ีดี จะก่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดี เป็นท่ีน่าเคารพ

นับถือ น่าเช่ือถือ น่าไว้วางใจ นําไปสู่การเป็นต้นแบบท่ีดีในองค์กร 

9. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านวิสัยทัศน์คือการกําหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีทิศทางในการ

ทํางานการทํางาน เป็นหมายต้องมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 

10. คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านนวัตกรรม ต้องมีการทําส่ิงใหม่ๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางด้าน

ความคิด การผลิต กระบวนการ โดยการเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคลน หรือการต่อยอด โดยผู้นําควรมีการประดิษฐ์คิดค้น 

ความคิดริเร่ิมนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานขององค์กร เพื่อให้การทํางานสัมฤทธิ์ผล 
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สรุป 

 เน่ืองจากคุณลักษณะภาวะผู้นําน้ันเป็นส่ิงจําเป็นท่ีผู้นําหรือผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นําในตนเองมากกว่าคนอื่น 

ภาวะผู้นํา คือ ความสามารถของบุคคลในสร้างความยอมรับ เช่ือถือและมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นทําตามด้วยความเต็มใจ 

คุณลักษณะภาวะผู้นําน้ันเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กร ให้ประสบผลสําเร็จได้ ผู้นําจึงต้องมีภาวะผู้นําสูงกว่าผู้อื่น ซ่ึงยุค 

Thailand 4.0 คือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง โดยคุณลักษณะภาวะผู้นําในยุค Thailand 4.0 สามารถสรุปได้ 10 ด้าน ได้แก่1) 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านความรู้ 3) ด้านความท้าทาย 4) ด้านความรับผิดชอบ 5) คุณลักษณะภาวะผู้นําด้านความคิดสร้างสรรค์ 6) 

ด้านการปรับตัว 7) ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 8) ผู้นําด้านบุคลิกภาพ 9) ด้านวิสัยทัศน์ และ 10) ด้านนวัตกรรม  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 215 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณของ 
Taro Yamane ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละช้ันภูมิจากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้
ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย เท่ากับ 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง วิชาการสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมให้ความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.82, S.D.= 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความรู้สึกต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน
ภาพรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D.= 0.48) ด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในภาพรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.79, S.D.= 0.53) และด้านพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.78, S.D.= 0.62) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท้ังในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study and compare the attitude of the academic personnel of 
Ubon Ratchathani Rajabhat University towards the performance evaluation system.  The samples 
used in the research were 215 of academic personnel. The sample size was based on Taro 
Yamane’s formula. The samples were selected by the proportionate stratified random sampling. 
The research instrument was a questionnaire with a reliability value equivalent to 0.95.  Statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.   
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจาํสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก 
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 The research findings were as follows.  
 1. Considering  the attitude of the academic personnel in the study, they gave priority to 
the performance evaluation system at a high level ( X = 3.82, S.D.= 0.47). Different aspects could 
be given in a descending order: affective aspect concerning the performance evaluation system at 
a high level ( X = 3.91, S.D.= 0.48), cognitive aspect of the performance evaluation system at a high 
level ( X = 3.79, S.D.= 0.53), and behavioral aspect associated with the performance evaluation 
system at high level  ( X = 3.78, S.D.= 0.62)  
 2. Considering a comparison of the attitude of the academic personnel in the study, it was 
found that the subjects who were different in sex, age, educational levels, marital status, monthly 
salary, and service length did not have a different attitude towards the performance evaluation 
system of Ubon Ratchathani Rajabhat University. 
Keywords: Attitude, Performance Evaluation System  
 
บทนํา 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญมากท่ีสุด ต่อการบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สาเหตุก็
เน่ืองจากการท่ีจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของบุคลากร ท่ีเหมาะสมน่ันเอง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) หรือแม้แต่
การควบคุม (Controlling) ล้วนต้องอาศัยบุคลากรในการดําเนินงานท้ังส้ิน (แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ 2551:1) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  มีจํานวนบุคลากร 1,023 คน กําหนดรอบการประเมินให้ประเมินปีละ 2 รอบ รอบละ  6 
เดือน รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคมถึง 31 มีนาคม รอบท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน โดยองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สําหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มบริการ 2) กลุ่มสํานักงาน 3) กลุ่มบริหาร 4) กลุ่มวิชาการ  มหาวิทยาลัยให้
ความสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดผลการปฏิบัติราชการและการติดตามผลการทํางานของบุคลากรในองค์กรย่อมส่งผลต่อทัศนคติ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินท้ังด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นท่ียอมรับเหมาะสมกับองค์กร  
ลักษณะและระดับงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการประเมินอย่างถูกต้อง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีมีต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มี
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. อัตราเงินเดือน 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

1. ความรู้ ความเขา้ใจ ต่อระบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ 
2. ความรู้สึกต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
3. พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ จํานวน 461 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร จากสูตรของ Taro Yamane จํานวน  215 คน  จากน้ันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงแบ่งตามหน่วยงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จํานวน 11 คณะ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะทําการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) หาจํานวนประชากรท่ีต้องการสุ่มแต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนกับจํานวนประชากรท่ีมีอยู่ และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้างขึ้นตามลําดับดังน้ี 1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 2) สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านความรู้สึกต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
 

มาตรฐานการวัด ค่าความเชื่อมั่น 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 0.85 
ด้านความรู้สึกต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        ด้านวัตถุประสงค์การประเมินผล 0.894 
        ด้านปัจจยัต่อความสําเร็จ 0.896 
        ด้านการดําเนินการ 0.927 
ด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 0.942 
ภาพรวมความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 0.950 

 
สมมติฐานในการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีแตกต่างกัน  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 
 1. ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 215 คน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
1.1.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 132 คน รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 83 คน  
1.1.2  ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี รองลงมาคือ อายุ 41-45 ปี อายุ 31-35 ปี อายุ 25-30 ปี และอายุมากกว่า              

45 ปีขึ้นไป  ตามลําดับ  
1.1.3  ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน 170 คน รองลงมาคือ  ระดับปริญญาเอก จํานวน     

38 คน และ ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน ตามลําดับ 
1.1.4 ส่วนใหญ่สภาพภาพสมรส จํานวน 118 คน รองลงมาคือ โสด จํานวน 94 คน หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

จํานวน 3 คน ตามลําดับ 
1.1.5 ส่วนใหญ่อัตราเงินเดือน 30,001 - 35,000 บาท จํานวน 103 คน  รองลงมา อัตราเงินเดือนระหว่าง 

25,001-30,000 บาท อัตราเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท อัตราเงินเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท และอัตราเงินเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ตามลําดับ 
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1.1.6 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 10 ปีหรือมากกว่า จํานวน 60 คน  รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8-9 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-7 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-5 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2-3 ปี และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี หรือตํ่ากว่า ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
 

ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ X  S.D. ระดับ 

1.ด้านความรู้ ความเขา้ใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3.79 .525 มาก 
2.ด้านความรู้สึกต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3.91 .482 มาก 
3. ด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3.78 .615 มาก 

เฉลี่ยทุกข้อ 3.82 .465 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในการประเมินผลท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.465 ซ่ึงสามารถจําแนกทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 

1. ด้านความรู้สึกต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงค่าเฉล่ียทัศนคติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.91) 
2. ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการซ่ึงค่าเฉล่ียทัศนคติ อยู่ในระดับมาก                    

( X = 3.79) 
3. ด้านพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการซ่ึงค่าเฉล่ียทัศนคติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) 

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาทัศนคติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจควรแก่การนํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากผลการวิจัยพบว่า มีทัศนคติในเชิงบวกซ่ึงหาก
พนักงานมีความรู้สึกในทางบวกจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทัศนคติจะสะท้อนความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและอยู่รอบตัวเขา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย งามจันทร์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย ทัศนคติต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ ศิริบุญโกศัย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบ 360 องศา และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง โดยผลการวิจัยพบว่า 
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา อยู่ในระดับมาก 

2. ความรู้สึกต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบว่า การยอมรับต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพราะลักษณะของทัศนคติเป็นสภาวะการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
โต้ตอบ มีความรู้สึกนึกคิดเป็นการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมให้แสดงออกน่ันเอง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในทางบวกหรือทางลบ เพื่อให้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ผู้บริหารองค์การมีความจําเป็นต้องหาวิธีการเปล่ียนแปลงทัศนคติของพนักงานไปในทิศทางท่ีองค์การ
ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญณัช ศรีแจ่ม  (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินกับความพึงพอใจต่องาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเป็นเพราะพนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากองค์กร พนักงานมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน การยอมรับต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมี
ทัศนคติเชิงบวก  
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3. พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพราะลักษณะของทัศนคติเป็นสภาวะการท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมการโต้ตอบ มีความรู้นึกคิดเป็นการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมให้แสดงออกน่ันเอง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในทางบวกหรือทาง
ลบ เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ผู้บริหารองค์การมีความจําเป็นต้องหาวิธีการเปล่ียนแปลงทัศนคติของพนักงานไปในทิศทาง
ท่ีองค์การต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ John Geraghty (2014,pp.2) ได้ทําการสํารวจทัศนคติและการรับรู้ของผู้จัดการในแต่ละ
สายงานต่อการประเมินผลการทํางานโดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของผู้จัดการต่อระบบการประเมินการทํางานและเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อท่ีระบุไว้ในรูปแบบแนวความคิด พบว่า ผู้จัดการของบริษัทเทคโนโลยี (IT) ได้แสดงความเห็นด้วยใน
การใช้การประเมินผลการทํางาน และผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ้างบริษัท แต่ในการปฏิบัติงานน้ันการกระจายการ
ทํางานลักษณะแบบบังคับ และรูปแบบการจัดระดับของลูกจ้างเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของการประเมินผลการทํางาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Peter Awini Seidu (2012,pp.2) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกจ้างในเร่ืองระบบการประเมินการทํางานมีความสําคัญ
สําหรับการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและการจัดการเน่ืองจากการรับรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและทัศนคติที่มีต่อปรากฏการณ์เฉพาะ ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีคาดหวังของพนักงานสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและดําเนินการตามระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย 
Polytechnic ประเทศ Ghana ผลการศึกษาระบุว่า ลูกจ้างของสถาบันการศึกษามองว่าระบบการประเมินได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
แบบส่วนบุคคล/ส่วนตัว การค้นพบมีนัยสําคัญด้านการจัดการเพื่อการอบรม แรงกระตุ้น และการสรรหาทรัพยาพากร  

4. จากการทดสอบสมมติฐาน  
1) เพศท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ ไม่แตกต่างกัน  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันน้ันมีความคิดเห็นและความเข้าใจ
ต่อระบบการประเมินเป็นอย่างดี ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติราชการน้ันมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  
ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ สรายุทธ มูสิกะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ พบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ท่ีมีอายุ รายได้ต่อเดือน อายุการ
ทํางาน และตําแหน่งงาน มีทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แตกต่างกัน  ยกเว้น พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ภศณา ผดุงจันทร์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ทัศนคติของพนักงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมี
ทัศนคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษา
พบว่า พนักงานท่ี เพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และรายได้ แตกต่างกัน  มีความรู้ ความเข้าใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันด้วย แต่พนักงานท่ีมีอายุ และอายุงานแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษาด้านความรู้สึกพบว่าพนักงานมีความรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแตกต่างกันตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่ง และรายได้ แต่ไม่ขึ้นกับอายุงาน และด้านพฤติกรรมพนักงานท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันเห็นด้วยต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับตําแหน่ง รายได้ และอายุงานแตกต่างกัน เห็นด้วยต่อพฤติกรรม
เกี่ยวกับการการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน  

3) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันน้ันมีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้
เป็นอย่างดี  และแสดงออกโดยการยอมรับต่อระบบการประเมินเน่ืองจากผลการประเมินน้ันนํามาพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือน
ตําแหน่ง ท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ต้ังพันธ์ประเสริฐ  (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานของบริษัทเธียรสุรัตน์ จํากัด พบว่า พนักงานมีเพศแตกต่างกัน
มีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพนักงานชายมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานหญิง  ส่วน
พนักงานท่ีมีอายุ สภาพการสมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4) สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัย
ของ สกุลรัตน์ ไพบูลย์  (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอัตราเงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี – 5 
ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ระบบ 3G โดยรวม กับพฤติกรรม
การทํางานโดยรวม อยู่ในระดับสูง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

5) อัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ีแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจาก ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัย
ของ อุทัย งามจันทร์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จาก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน  
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานท่ีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการประเมินการปฏิบัติราชการเป็น
อย่างดี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดทําข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อให้
พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงพนักงานมีการยอมรับและมีทัศนคติทีดีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงสอดคล้อง
งานวิจัยของ เสริมศรี แสนอินทะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเพศ ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดองค์กร แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวม และรายด้าน  ไม่
แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัยทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล มีผลไม่แตกต่างกันเน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีความชัดเจน ทําให้
พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ัน
สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดขีดความสามารถ ทําให้พนักงานยอมรับต่อระบบการประเมิน และมีความพึงพอใจต่อการนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการนํามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขั้น การเล่ือนเงินเดือน ตลอดจนการต่อสัญญาจ้าง 
ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผู้วิจัยได้ค้นพบข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้และสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ดังน้ี 

1. ความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรมีความพร้อมท่ีจะแสดงออก ท่ีจะตอบสนองหรือ
แสดงความรู้สึกโดยการสนับสนุน การตอบสนองของพฤติกรรมบุคลากรมีความรู้สึกในทางบวกจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. ความรู้สึกต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรยอมรับต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายแก่พนักงานสายวิชาการ ผู้บริหารองค์กร มีให้เป็นไปในทิศทางท่ีองค์กรต้องการ 

3. พฤติกรรมของพนักงานต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพิจารณาตัดสินใจทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเป็นธรรม ตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นระบบ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนท่ีองค์กรจะให้แก่บุคลากรพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมิน
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กลับไปใช้ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทําให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่อง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซ่ึงหลังจากการจัดการอบรมหรือสัมมนาจะทําให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ 360 
องศา เน่ืองจากทุกคนมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ี ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง วิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สําเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาให้คําปรึกษาและการสนับสนุนของบุคคลหลายฝ่าย ลําดับแรกผู้วิจัย
ใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง ท่านแรกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงศ์วรรณะ  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ซ่ึงเป็นผู้ให้
คําปรึกษา คําแนะนํา ในการค้นคว้าศึกษางานภาคนิพนธ์ ได้คอยให้แนะนํา และตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขรูปเล่มรายงาน 
ตลอดจนแนะแนวระเบียบวิธีการวิจัย และการวิเคราะห์ระบบงานในคร้ังน้ีจนสําเร็จลุล่วงได้ดี  ผู้เขียนขอมอบคุณประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี และข้าพเจ้าขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาบุพการี บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน  
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เทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ 
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ELDERS’ NETWORK SOCIETY 

 
ปณิสญา  อธิจิตตา, มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี1 
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บทคัดย่อ 
 วิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีก้าวหน้ามาเรื่อยๆ นับตั้งแต่ยุคแห่งโทรเลข  เข้าสู่ยุคแห่งโทรศัพท์  มา

จนถึงยุคท่ีเริ่มมีสิ่งท่ีเรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” เป็นจุดแรกเริ่มของการทํานายว่าจะเกิดสิ่งท่ีเรียกว่า  ทางด่วนข้อมูล

ข่าวสาร(Information Superhighway) อุปกรณ์สมัยใหม่ได้ควบรวม (Convergence) ท้ังโทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  

อินเทอร์เน็ต  กล้องถ่ายภาพ  กล้องบันทึกวิดีโอ  รวมเป็น Smart Device  ท่ีทําให้การติดต่อสื่อสารและเข้าถึง

ข้อมูลทําได้ง่ายเพียงปลายน้ิว  เทคโนโลยีท่ีก้าวไปเร็วจึงมีท้ังกลุ่มคนท่ีก้าวตามทัน  ยอมรับท่ีจะใช้เทคโนโลยีเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิต  ในขณะท่ีคนรุ่นเก่าท่ีมองว่าเทคโนโลยีเดิมเป็นเรื่องไกลตัว  เหมาะสําหรับบางอาชีพเท่าน้ันกว่าท่ี

จะรู้ตัวอีกทีเทคโนโลยีก็ก้าวล้ําเกินกว่าท่ีตนจะตามทัน  เกิดเป็นอาการกลัวเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Technophobia  

แต่เพราะสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป  การย้ายถ่ินฐานของคนวัยหนุ่มสาวทําให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ีต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้

เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อสื่อสารกับลูกหลานท่ีอยู่ห่างไกล  จากความหวาดกลัวเทคโนโลยีเข้าสู่การเป็นผู้ใช้งาน  ผู้สูงอายุ

จึงรู้สึกว่าตัวเองทันต่อสมัย  มีการรวมกลุ่มก่อเกิดกลุ่มเครือข่ายสังคมผู้สูงอายุท่ีมีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นสื่อกลางเช่ือม

ร้อย  เทคโนโลยีสื่อสารจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาความถดถอยทางจิตใจและความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุได้ 

คําสําคัญ:  เทคโนโลยีการสื่อสาร, สังคมเครือข่าย, ผูสู้งอายุ  
 
 

ABSTRACT 

The evolution of information communication technology has been progressing since the 

Telegraph era through the phone era. Until the Internet was born, it occur the prediction of 

Information Superhighway which converge various communication tools such as phone, computer, 

internet, camera, camcorder, and video camera combined into one smart device. It makes life 

easier to communicate and access data than before. The technology moves fast more than people 

could keep an eyes on it, especially baby boomers, tend to be less technology adoption. As the 

relocation of young people makes these elders need to learn how to use technology to 

communicate with their distant children. From technophobia user, the elderly feel that they have 

to up-to-date. Learning technology allow elderly to form their social networking group, which can 

help solve the mental illness and loneliness 

Keywords:  Communication Technology, Social Network, Elderly 
 

บทนํา 
เทคโนโลยีการส่ือสาร  ได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนไป  จากบุคคลท่ีอยู่กันคนละพื้นท่ี  คน

ละโซนเวลาแต่สามารถติดต่อส่ือสารกันได้เสมือนอยู่ตรงหน้า  ทําให้กลุ่มคนท่ีอยู่คนละซีกโลกสามารถรับรู้ข่าวสารและพูดถึงส่ิงเดียวกัน  

                                                 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
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ท้ังหมดน้ีเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทําให้ทุกพื้นท่ีหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกันเป็นหมู่บ้านโลก (Globalization)  เทคโนโลยีที่เปล่ียนไปอย่าง

รวดเร็วทําให้เกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคมในการเข้าถึงเทคโนโลยี  เช่น  ผู้ด้อยโอกาส  คนชายขอบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ 

สังคมทุนนิยมในโลกสมัยใหม่ได้เข้ามาเปล่ียนวิถีชีวิตด้ังเดิมของผู้คน  ลูกหลานวัยทํางานจําเป็นต้องออกไปทํางานไกลบ้าน  

ท้ิงให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างโดดเด่ียวในถิ่นฐานเดิม  แต่เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีทําให้ช่องว่างเร่ืองระยะทางหายไป  ผู้สูงอายุ

สามารถติดต่อส่ือสารกับลูกหลานด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้  สามารถรับข่าวสารจากพื้นท่ีห่างไกล  แม้แต่การใช้ติดต่อส่ือสาร

กับกลุ่มเพื่อน  ญาติพี่น้อง  คนรู้จัก ในรูปแบบการส่ือสารแบบสังคมเครือข่าย (Network Society) เทคโนโลยีการส่ือสารจึงเป็นส่ิงท่ี

ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องอยู่อย่างโดดเด่ียวอีกต่อไป 

  

จุดเริ่มต้นเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีการส่ือสารเร่ิมต้นขึ้นต้ังแต่ปี 1844 ขณะท่ี Samuel Morse ซ่ึงน่ังอยู่ท่ีตึกรัฐสภาเมือง Washington, D.C. ได้มี

ความคิดท่ีจะส่งข้อความไป Baltimore ท่ีอยู่ห่างออกไป 37 ไมล์  หลังจากน้ันอีก 12 ปี เขาสามารถสร้างโทรเลขเพื่อใช้ในการส่ือสาร

ทางไกลได้สําเร็จ  โทรเลขของ Morse ได้ให้สิทธิบัตรกับบริษัทเอกชนเป็นผู้เดินสายติดต้ังไปตามทางรถไฟในหลายๆ รัฐของอเมริกา  

และได้เกิดสายส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอีก 2 สาย  แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการใช้โทรเลขอีกแล้ว แต่โทรเลขก็เป็นประวัติศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคแรกๆ 

 ในปี 1861  Alexander Graham Bell และ Elisa Gray ได้พยายามประดิษฐ์โทรเลขท่ีส่งสัญญาณได้หลายระดับ แต่ทั้งคู่ได้

กระโดดข้ามจากโทรเลขมาเป็น “โทรศัพท์”   และนําไปจดสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 1876  แต่ Bell ได้ไปถึงก่อน Gray เพียง

ไม่กี่ชั่วโมงสิทธิบัตรจึงได้กลายเป็นของ Bell ไปก่อน 

Bell ได้พัฒนาให้โทรศัพท์กลายเป็นสินค้าเพื่อออกจัดจําหน่าย   เขาเสนอขายสิทธิบัตรแก่บริษัท Western Union  แต่ทาง

บริษัทยังไม่พึงพอใจในโทรศัพท์ของ Bell  จึงได้ให้ Elisa Gray และ Thomas Edison เป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ออกมาแข่งกับบริษัทของ 

Bell ทาง Bell จึงได้ยื่นเร่ืองฟ้องศาล  ทาง Western Union ม่ันใจว่าจะชนะคดีได้  แต่เหตุเพราะ Bell เป็นเจ้าของสิทธิบัตรท่ีแท้จริง

ไม่ใช่ Gray  ทาง Western Union จึงต้องตกลงยอมความและยอมให้ค่าตอบแทนจากเครือข่ายสัญญาณท่ีทางบริษัทได้พัฒนาให้กับ 

Bell 20% เป็นค่าเช่าในตลอดอายุสิทธิบัตร  และบริษัท Bell ได้กลายมาเป็นธุรกิจผูกขาดด้านโทรศัพท์ในอเมริกาในนาม AT&T ดําเนิน

ธุรกิจต่อมาเป็นระยะเวลา 100 ปีก่อนจะถูกเพิกถอนในปี 1984 (Frank J. Derfler, Jr. & Les Freed, นินาถ วนาพรรณ์ เรียบเรียง, 

2547)  

แนวความคิดเร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีท่ีมาจากนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ของ William Gibson  เร่ือง 

Neuromancer ซ่ึงจินตนาการถึงการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายใยแมงมุม  ต่อมาความคิดน้ีได้เป็น

จริงขึ้นช่วงปี 1957 ยุคสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่วงโคจรบน

อวกาศ  สหรัฐอเมริกาจึงได้คิดหาวิธีสร้างระบบเครือข่ายการส่ือสารท่ีสามารถใช้ได้ตลอดเวลาแม้ว่าบางส่วนของระบบเครือข่ายจะถูก

โจมตี  แต่ระบบเครือข่ายในท่ีอื่นยังคงใช้การอยู่ได้  กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยให้

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยช้ันนํา  สร้างเครือข่ายช่ือว่า ARPAnet 

ปี 1983 เครือข่าย ARPAnetแบ่งการใช้งานออกเป็นสองเครือข่าย  ได้แก่  เครือข่ายด้านการวิจัย  และเครือข่ายด้าน

กองทัพ  ด้านเครือข่ายการวิจัยยังคงใช้เครือข่าย ARPAnetอยู่  ขณะท่ีเครือข่ายกองทัพมีการเรียกใหม่ว่า MILNET  ท้ังสองเครือข่าย

ยังคงอยู่ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายกองทัพสหรัฐฯ จนต่อมาได้ยกเลิกการให้การสนับสนุน  ขณะท่ีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นมาตรฐานการส่ือสารเรียกว่า TCP/IP และเรียกช่ือเครือข่ายว่า Internet  การบริหารงานเครือข่าย

ได้ถูกถ่ายโอนมายัง NSF (National Science Foundation) ในการเป็นเครือข่ายกลางท่ีมีเครือข่ายอื่นเข้ามาเช่ือมโยงจนกลายมาเป็น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ 

สําหรับประเทศไทยอินเทอร์เน็ตได้เร่ิมเข้ามาในเม่ือปี พ.ศ.2530  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  เช่ือมต่อมินิคอมพิวเตอร์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย ผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์  

ทดลองส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์เป็นคร้ังแรก  นับเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยมีการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงขึ้นทําให้เกิดการส่ือสารในเวลาเดียวกัน (real-time) เกินเป็นการสนทนาผ่านระบบออนไลน์

เรียกอีกอย่างว่า Chat เป็นลักษณะการส่ือสารด้วยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีท้ังการส่ือสารใน

ลักษณะเป็นส่วนตัวบุคคลต่อบุคคล  และการส่ือสารกันภายในกลุ่ม  โปรแกรมท่ีใช้แชทมีได้แก่  โปรแกรม ICQ  โปรแกรม Pirtch  

โปรแกรม IRC  ไปจนถึงโปรแกรม MSN  ท่ีเร่ิมมีการแชทผ่านวิดีโอคอลท่ีสามารถเห็นหน้าได้ 

ในช่วงระยะเวลายี่สิบปีก่อนหน้าน้ีท่ัวโลกได้หันมาให้ความสนใจกับส่ิงท่ีเรียกว่า Information Superhighway  หรือทาง

ด่วนข้อมูล  มีการจินตนาการถึงการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมประสิทธิภาพสูง  เพื่อประโยชน์ในการจัดหา  วิเคราะห์  จัดการ  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรับส่งได้ท้ังข้อความ (text)  ภาพ  และเสียง  ด้วยระบบดิจิทัลความเร็วสูง  สามารถส่งและเข้าถึงข้อมูลโดยไร้
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ข้อจํากัดเร่ืองขนาดและเน้ือท่ีจัดเก็บไปได้ทุกท่ีท่ัวโลก  ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายวงการ  เช่น  วงการการสื่อสารท่ีทําให้การ

โทรศัพท์ท่ีได้ยินแต่เสียงเปล่ียนมาผ่านระบบแชทแบบเห็นหน้าแบบ real-time  วงการธุรกิจ  ทางด่วนข้อมูลทําให้สามารถประชุม

ทางไกล (Video Teleconference) ได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลก  วงการการศึกษา  ทําให้เกิดการศึกษาทางไกลผ่านการส่ือสารและ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    วงการบันเทิงและข่าวสาร  เกิดการเช่ือมโยงกันระหว่างส่ือท่ัวโลกให้สามารถรับข่าวสารท้ังสถานการณ์สดใน

เวลาจริงผ่านการส่งสัญญาณดาวเทียม  และ Video on Demand ผ่านอินเทอร์เน็ต  นอกจากน้ียังมีระบบ Interactive TV ท่ีทําให้

ผู้ชมโทรทัศน์อยู่ที่บ้านสามารถมีผลตอบสนองกลับได้ทันที  เช่น  การส่ังซ้ือของ  การจับสัญญาณเคล่ือนไหวโต้ตอบในการเล่นเกม  เป็น

ต้น (กันยารัตน์  ดัดพันธ์, 2540, น.8-14) 

ยี่สิบปีให้หลัง  แนวความคิดเร่ือง Information Superhighway ดูเหมือนจะไปไกลกว่าท่ีจินตนาการไว้มาก  เพราะไม่ใช่แค่

การรับส่งสัญญาณภาพ  เสียง  ข้อความเท่าน้ัน  แต่ยังได้ควบรวมทุกเคร่ืองมือท้ังโทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  กล้องถ่ายภาพ  

กล้องบันทึกวิดีโอ  รวมเป็น Smart Device ไว้ในเคร่ืองมือเดียวกันท้ังหมด (Convergence)  เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  

แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวก็สามารถล่องลอยอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีไร้ขีดจํากัด  การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน

เสมือนใกล้แค่ตาเห็น  สังคมโลกอยู่ใกล้กันเพียงแค่ปลายน้ิว 

 

เทคโนโลยีสื่อสารกับสังคมผู้สูงอายุ 
เม่ือราวยี่สิบปีท่ีแล้วสมัยท่ีผู้เขียนเป็นเด็กเคยมีโอกาสได้ติดตามผู้ปกครองเข้าไปในหน่วยงานแห่งหน่ึง  และได้เห็น

คอมพิวเตอร์เป็นคร้ังแรก  ผู้เขียนมองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างสนใจและพบว่ามีคนเพียงผู้เดียวท่ีมีสิทธิ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์น้ัน น่ันคือ

พนักงานเสมียน  เป็นบุคคลท่ีทุกคนในหน่วยงานจะนําเอาเอกสารท่ีร่างด้วยลายมือมาส่งให้พนักงานเสมียนพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

ผู้เขียนจึงเกิดความสงสัยว่าเหตุใดบุคลากรคนอื่นจึงไม่มีโอกาสได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เหมือนกัน  แล้วผู้เขียนก็ได้คําตอบจากผู้ใหญ่

ท่านหน่ึงว่าคอมพิวเตอร์เป็นทรัพยากรท่ีมีน้อยทําให้ในหน่วยงานมีเฉพาะบุคลากรบางคนเท่าน้ันท่ีได้ใช้  ต่อมาเม่ือคอมพิวเตอร์เร่ิมมี

แพร่หลายมากขึ้น  บุคลากรแทบทุกคนมีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจําโต๊ะทํางาน  แต่ผู้เขียนกลับได้รับคําตอบว่าการใช้งาน

คอมพิวเตอร์เป็นหน้าท่ีของพนักงานระดับปฏิบัติการ  จนเม่ือผู้ศึกษาโตขึ้นและหน่วยงานน้ันก็ไม่มีตําแหน่งพนักงานเสมียนอีกต่อไป  ก็

ยังคงได้รับคําตอบจากผู้ใหญ่ท่านเดิมท่ีใกล้เกษียณอายุเต็มทีว่า  คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเป็นเร่ืองของวัยหนุ่มสาว  ผู้สูงอายุไม่ไหวท่ี

จะมาเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกแล้ว 

จากคําตอบน้ีทําให้ผู้เขียนนึกถึงแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation) ของ Roger 

and Shoemaker (1978, p. 76) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็น 5 ขั้น  

ขั้นท่ีหน่ึง  คือขั้นการรับรู้ (awareness stage) เป็นขั้นแรกท่ีนําไปสู่การยอมรับปฏิเสธส่ิงใหม่  หรือวิธีการใหม่ๆ  อาจเกี่ยวข้องกับบาง

อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมน้ัน  ยังไม่มีความรู้ลึกซ้ึงเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ันแต่กระตือรือร้นอยากรู้ต่อไป  ขั้นท่ีสอง  คือขั้นการสนใจ 

(interest stage) เป็นขั้นท่ีมีความสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเดิม  แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของบุคคล

ผู้นั้น  ขั้นท่ีสาม  คือขั้นการประเมินค่า (evaluation stage) เป็นขั้นการไตร่ตรองประโยชน์ของวิทยาการใหม่  ประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดี  

หากวิทยาการน้ันได้ถูกประเมินค่าว่าดีก็จะเป็นแรงเสริม (reinforcement) ในการติดตามต่อไป  ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (trial stage) เป็น

ขั้นการใช้วิทยาการใหม่กับสถานการณ์บางอย่างเป็นการทดลองเพื่อดูผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะได้รับ  เป็นขั้นตอนสําคัญว่าจะตัดสินใจ

ยอมรับหรือปฏิเสธต่อไป   และขั้นท่ี 5 ขั้นการยอมรับ (adoption stage) คือขั้นท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ น้ันมาใช้อย่างเต็มท่ี  

หลังจากท่ีได้มีการทดลองและเห็นประโยชน์ของวิทยาการน้ันแล้ว 

การเข้ามาของเทคโนโลยีในช่วงระยะเร่ิมแรกมีเพียงเฉพาะคนบางกลุ่มบางอาชีพเท่าน้ันท่ีจะมีโอกาสได้เข้าถึง  แต่เม่ือ

เทคโนโลยีได้กลายเป็นสินค้าแบบมวลชน (mass product) ที่กลุ่มคนชนช้ันกลางขึ้นไปมีกําลังซ้ือท่ีจะเข้าถึง  กลุ่มบุคคลท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในการใช้  อาจเน่ืองด้วยความสนใจหรือเพราะอาชีพ  มีแนวโน้มท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่มากกว่า  ในขณะท่ีผู้ท่ีไม่คุ้นเคย  

ไม่เคยใช้  ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาก่อนอย่างกลุ่มคนในรุ่นก่อนซ่ึงในปัจจุบันมักจะเป็นผู้สูงอายุ  ก็มี

แนวโน้มท่ีจะปฏิเสธการใช้เทคโนโลยี หรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า “อาการกลัวเทคโนโลยี (technophobia)”(Brosnan, M.J., 2003, 

p.10-11)อาการกลัวน้ีไม่ได้เป็นอาการกลัวท่ีเกิดขึ้นจากภาวะจิตโดยท่ัวไป  แต่เกิดจากทัศนะและความกังวลจากการไม่มีประสบการณ์

หรือไม่มีความถนัดด้านเทคโนโลยี  เช่น  พิมพ์ข้อความไม่ถนัด  ใช้เมาท์ไม่คล่อง  เปิดโปรแกรมไม่เป็น  บุคคลท่ีมีอาการกลัวเทคโนโลยี

จึงมักมองว่าเทคโนโลยีเป็นเร่ืองซับซ้อนเกินกว่าจะเรียนรู้และหลีกเล่ียงท่ีจะใช้ 

เม่ือกล่าวถึงคําว่า “สูงอายุ” จึงต้องย้อนกลับไปดูความหมาย  องค์การอนามัยได้กําหนดว่า “ผู้สูงอายุ” คือผู้ท่ีเร่ิมมีอายุ

ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป  ในแถบประเทศในยุโรปและอเมริกาได้ให้ความหมายผู้สูงอายุว่าคือบุคคลท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไป  สําหรับประเทศไทยได้

ให้ความหมายผู้สูงอายุว่าคือบุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ตามมติสมัชชาโลก  ณ  กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย ในปี 1982  

บรรลุ  ศิริพานิช (อ้างใน สุริยาภรณ์  อินทรภิรมย์, 2550, น.10) ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี 

1. กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น (the young old) คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปี  เร่ิมมีความเส่ือมถอยของสภาพ

ร่างกาย  แต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
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2. กลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง (the middle old) คือ  ผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ระหว่าง 71-80 ปี  มีการเส่ือมถอยของสภาพร่างกาย

อย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น  มีกําลังถดถอย  เช่ืองช้า  เร่ิมมีความจําเป็นท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่นในการทํากิจวัตรประจําวัน  เช่น  การเข้าห้องนํ้า  

การสวมใส่เส้ือผ้า  ไม่สามารถทํางานท่ีต้องใช้แรงมากได้ 

3. กลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย (the old old)  คือ  ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 81 ปีขึ้นไป  มีความทรุดโทรมของร่างกายในระดับ

มาก  ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง  จําเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น 

ปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยและในอีกหลายประเทศท่ัวโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ  

มีปัจจัยมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่ระบบทุนนิยม  ทําให้แรงงานในวัยหนุ่มสาวย้ายถิ่นฐานเพื่อหาโอกาสในการทํางานหา

รายได้  สภาพครอบครัวขยายจึงกลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น  ผู้สูงอายุหลายคนเลือกท่ีจะไม่ไปอยู่กับลูกหลานท่ีอื่นเพราะยังคงยึด

ติดอยู่กับถิ่นฐานเดิมของตน  ในบางรายเลือกท่ีจะอยู่ตามลําพังเน่ืองจากไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับครอบครัวของลูกหลานเป็นเหตุให้เกิด

การทะเลาะเบาะแว้ง 

ความเหงา  ความกังวล  ความคิดถึงลูกหลาน  เป็นแรงผลักดันหน่ึงท่ีทําให้ผู้สูงอายุหันมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ติดต่อส่ือสาร  ผู้สูงอายุในวัยตอนต้นอาจมีปัญหาในการเรียนรู้เทคโนโลยีน้อยกว่าในวัยอื่นๆ เน่ืองจากในช่วงชีวิตวัยทํางานอาจมีโอกาส

ได้ใช้เทคโนโลยีบ้าง  แต่สําหรับผู้สูงอายุในวัยตอนกลางและวัยตอนปลายการเรียนรู้เทคโนโลยีอาจเป็นเร่ืองยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้สูงอายุท่ีมีอคติหรือมีความกลัวต่อเทคโนโลยี  จากงานวิจัยของ สมาน  ลอยฟ้า (2557, 18-28) พบว่าผู้สูงอายุในเทศบาลจังหวัด

ขอนแก่นไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 80.7  สําหรับผู้สูงอายุท่ีใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มักใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้านเพื่อความบันเทิง  

ค้นหาข้อมูลข่าวสาร  และใช้ติดต่อส่ือสาร  โดยมีลูกหลานท่ีบ้านเป็นผู้สอน  ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีทําให้ผู้สูงอายุปฏิเสธท่ีจะใช้  

ได้แก่  ใช้เมาท์และแป้นพิมพ์ไม่ค่อยเป็น  ไม่สามารถค้นหาข้อมูล  ไม่รู้วิธีการใช้ต้องให้ลูกหลานทําให้ 

ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุในไทยเท่าน้ันท่ีมีความกลัวเทคโนโลยี  ผู้สูงอายุในหลายประเทศท่ัวโลกก็มีปัญหาน้ีเช่นเดียวกัน  Chai 

(2001) กล่าวถึงการแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่มีความกลัวเทคโนโลยีในฮ่องกงโดยการเปิดช้ันเรียน IT สําหรับผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

การเข้าเรียน  พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ  ในช่วงเร่ิมแรกมีผู้สูงอายุจํานวนมากให้ความสนใจมาทดลองเรียน  

แต่หลังจากเรียนไปไม่กี่สัปดาห์ก็มีผู้สูงอายุหลายคนท่ีหยุดเรียนไปกลางคัน  เหตุผลโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะความลําบากในการใช้

คอมพิวเตอร์  เช่น  การใช้แป้นคีย์บอร์ดท่ีเต็มไปด้วยปุ่มต่างๆท่ีไม่รู้จัก  พิมพ์ตัวหนังสือได้ช้าไม่สามารถใช้เมาท์ในการ double click 

ปุ่มได้  เรียนรู้ได้ช้าจําเป็นต้องถามซํ้าๆ  ในขณะท่ีครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจึงทําให้รู้สึกกระดากใจและอาย  เม่ือผู้สูงอายุ

รู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีก็จะเลิกเรียนไปในท่ีสุด  ในขณะท่ีผู้สูงอายุบางรายพยายามเรียนรู้การส่งอีเมล์ถึง

ลูกหลานท่ีอยู่ต่างประเทศได้สําเร็จและได้รับอีเมล์ตอบกลับมา  ผลท่ีได้รับคือความสุขท่ีไม่สามารถอธิบายได้  จึงเป็นแรงเสริมท่ีทําให้

ผู้สูงอายุท่ีสามารถก้าวผ่านกําแพงความกลัวในเทคโนโลยีได้สําเร็จ  และเร่ิมชักชวนให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆ หันมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการส่ือสาร 

จากงานวิจัยของ Saunders (2004) ได้ศึกษาโครงการของ Iowa Legal Aid ซ่ึงสนับสนุนทุน Federal Grant เพื่อจัดซ้ือ

คอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์พลเมืองผู้สูงอายุในชนบท 85 แห่ง  เพื่อยกระดับความรู้เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงอายุ  และสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการใช้อีเมล์  และเพื่อศึกษาทัศนะของผู้สูงอายุที่มีต่อคอมพิวเตอร์  ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้ารับการ

อบรมมีความกลัวว่าจะทําผิด  มีปัญหาสายตาในการจ้องมองคอมพิวเตอร์  และปัญหาการควบคุมร่างกายเช่นมือ  แต่ในอีกทางหน่ึง

ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการอบรมได้รับแรงผลักดันจากครอบครัวท่ีต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่ือสารกับคนในครอบครัวท่ี

อยู่ห่างไกล  ความกระตือรือร้นของผู้สูงอายุเองในการเข้าถึงข่าวสารความรู้  การค้นหาข้อมูลสามารถรับรู้ข่าวสารท่ัวไป  เร่ืองสุขภาพ  

ดินฟ้าอากาศ  ข่าวกีฬา เป็นต้น 

จากงานวิจัยท้ังสองท่ีได้กล่าวมา  ยังมีผลสืบเน่ืองอีกอย่างหน่ึงท่ีกล่าวถึงตรงกัน  น่ันคือการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายของ

ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์มาด้วยกัน  มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง  ทําให้ผู้สูงอายุสามารถ

แลกเปล่ียนข่าวสาร  สร้างความสัมพันธ์  ทําให้ผู้สูงอายุไม่เหงาและผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิต 

สําหรับประเทศไทย  มีงานวิจัยของ สุพัตรา  คชาทอง (2545) ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ OPPY 

Club (Old People Playing Young Club)  โดยความร่วมมือของบริษัทล็อกซเล่ย์  อินฟอร์เมช่ัน จํากัด  ซ่ึงเป็นผู้นําด้านอินเทอร์เน็ต  

จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์  การเข้าอินเทอร์เน็ต  การใช้เว็บค้นหาข้อมูล  จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการอบรมเร่ิมมีการ

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความเพลิดเพลินมากท่ีสุด  รองลงมาคือการเพิ่มพูนความรู้  เพื่อการติดต่อส่ือสาร และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์  

สอดคล้องกับวิจัยของโฮล (Houle, 1972, อ้างใน สุพัตรา  คชาทอง, 2545, น.102) ท่ีพบว่าผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  แก้เหงา  และต้องการคบหาสมาคมกับบุคคลวัยเดียวกัน  และสนใจเรียนรู้ในส่ิงแปลกใหม่เพื่อให้ชีวิตมี

เร่ืองต่ืนเต้น  ท้าทาย  สนุกสนาน 

จากการศึกษาของ Şar, Gökturk, Tura, and Kazaz (2012) พบว่าอายุท่ีมากขึ้นทําให้ปัญหาความเหงามีมากขึ้นเน่ืองจาก

ผู้สูงอายุเร่ิมท่ีจะตัดขาดจากเพื่อนฝูงเน่ืองด้วยปัญหาสุขภาพ  ปัญหาคนในครอบครัว  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  หรือการท่ีต้องมีคนมาคอย

ช่วยดูแล  แต่อินเทอร์เน็ตสามารถช่วยจัดการความรู้สึกหว้าเหว่ของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวได้  แต่ท้ังน้ีมีปัจจัยแตกต่างเร่ืองการรับ



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

438 

นวัตกรรมของแต่ละบุคคล  จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกระตือรือร้น  

เพื่อแสวงหาความรู้และติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น  มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม  

นอกจากน้ียังเป็นวิธีการท่ีผู้สูงอายุใช้เพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกมีชีวิตชีวา  และสามารถจัดการกับปัญหาความเหงาของตนเองได้ 

กล่าวได้ว่าส่ือสังคมออนไลน์ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะผู้สูงอายุในวัยตอนต้น  แม้จะ

เร่ิมเรียนรู้การใช้อย่างกล้าๆกลัวๆ จากการผลักดันของลูกหลาน  แต่เม่ือได้พบถึงประโยชน์ของสังคมออนไลน์ก็ทําให้ผู้สูงอายุติดสังคม

ออนไลน์แทบไม่แพ้วัยหนุ่มสาว  ผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดกับผู้เขียนเล่าให้ฟังว่าได้พบกับเพื่อนเก่าท่ีไม่ได้พบกันมานานนับต้ังแต่สมัยเรียนผ่าน

ส่ือเฟสบุ๊ค  ในตอนน้ีมีการรวมกลุ่มคุยแชทผ่านโปรแกรมไลน์  ส่งภาพส่งข้อความถึงกัน  มีการนัดสังสรรค์ไปจนถึงจัดทัวร์ผู้สูงอายุ

รวมกลุ่มเพื่อนเก่าท่ีตอนน้ีได้เข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว  ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นสังคมเครือข่าย (Network Society) ท่ีได้กลายมาส่วน

หน่ึงในแบบแผนวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้สูงอายุยุคใหม่ในการสานสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  เข้าสังคม  ช่วยลดความเหงาและความรู้สึก

ไม่มั่นคงในชีวิตท่ีเกิดจากการเกษียณอายุ  และทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองทันสมัยไม่ได้โรยราไปตามวัย 

นอกจากน้ีการติดต่อส่ือสารแบบเห็นหน้ายังก้าวลํ้าไปมากผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  หรือท่ีเรียกว่าวิดีโอคอล (Video Call)  

มีโปรแกรมวิดีโอคอลท่ีติดต้ังมากับโทรศัพท์  และแอพลิเคช่ันต่างๆท่ีมีฟังก์ช่ันวิดีโอคอล  ยกตัวอย่างเช่น  ไลน์, เฟสบุ๊ค, Wechat, 

Tango  เป็นต้น  ประกอบกับการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (wifi) หรือระบบคล่ืนสัญญาณ 4G ทําให้วิดีโอคอลสามารถ

ทําได้  และไร้อุปสรรค  ช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลจากลูกหลานสามารถติดต่อส่ือสารกันได้เสมือนอยู่ใกล้ 

 

สรุป 
 ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันท่ีทําให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังมากขึ้น  เทคโนโลยีสําหรับการติดต่อส่ือสารจึงเป็นส่ิงสําคัญ  ผู้เขียน

คาดหวังว่าภาครัฐและภาคเอกชนจะหันมาให้ความสนใจในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสําหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น  เช่น  

การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีส่ือสารแก่ผู้สูงอายุต้ังแต่ผู้สูงอายุชนช้ันปานกลางไปจนถึงผู้สูงอายุชนช้ันล่าง  การสนับสนุนเทคโนโลยี

ส่ือสารสําหรับผู้สูงอายุชนช้ันล่าง  โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพและภาวะพิการท่ีต้องอาศัยอยู่ในท่ีพักตามลําพัง  เน่ืองจากเป็น

กลุ่มเส่ียงท่ีอาจจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 

นอกจากน้ีผู้เขียนยังคาดหวังว่าในอนาคตผู้สูงอายุจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการส่ือสารได้ง่ายมากขึ้น  ด้วยระบบท่ีมีความ

ซับซ้อนน้อยลง  สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีบริการครอบคลุม  ลักษณะเคร่ืองรับส่ือ (Devices) ท่ีมีความเหมาะสมกับการมองเห็น  การได้

ยิน  และประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุมากขึ้น  และมีราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับชนช้ัน  ท้ังน้ีเพราะผู้สูงอายุคือวัยท่ีต้องดูแลเอา

ใจใส่เป็นพิเศษ  การเข้าถึงเทคโนโลยีการส่ือสารจะช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  และยังสามารถเติมเต็มจิตใจ

ผู้สูงอายุทําให้ไม่รู้สึกโดดเด่ียวอีกต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สาย

สนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

(สายสนับสนุน) จํานวน 152 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างรายคู่ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เห็นว่า

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญเรียงจากมากไปน้อยท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี ด้านการฝึกอบรม (!̅=3.46) ด้าน

การศึกษาดูงาน (!̅=3.33) ด้านการประชุมสัมมนา (!̅=3.24) และด้านการศึกษาต่อ (!̅=2.98) ตามลําดับ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกกต่างกันมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อ 

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีกลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติแตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

ABSTRACT 

The research aimed to study the human resource development of the Supporting of Ubon 

Ratchathani Rajabhat University. The samples were 152 Supporting. Statistics used in the research 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and a paired test. 

The research findings were as follows: 

The supporting personnel of Ubon Ratchathani Rajabhat University viewed that there were 

four aspects of the human resource development guidelines. They could be shown in a descending 

order: training (!̅=3.46) , educational and field study (!̅=3.33), seminar (!̅=3.24), and continuation 

of study (!̅=2.98). Given a comparison of information, it was found that the subjects who had 
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different educational levels held different views on the guidelines for the human resource 

development in light of the furtherance of education at a statistical significance of .05. The subjects 

who worked in different lines of work had different guidelines for the human resource development 

in terms of training at a statistical significance of .05. 
Keywords : Human Resource Development (HRD) 

 

บทนํา 
การปฏิบัติตามพันธกิจในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว ชุมชนสังคมไทยให้เข้มแข็งขึ้นในทุก

ด้าน เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้มีสํานึกเพื่อส่วนรวม  และเพิ่มมาตรฐานอุดมศึกษา พัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันระดับประเทศ มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

ต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการจัดต้ังศูนย์ศึกษาความ

เป็นเลิศเฉพาะทางอีกด้วยรวมถึงการขยายตัวของชุมชน ประชากรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยและบุคลากรเพิ่มขึ้นเป็น จํานวนมาก 

และ มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบจึงได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท้ังด้านวิชาการ ด้าน

กายภาพ และ ด้านบุคลากร  เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559)  ได้จัดทําขึ้น

ในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมาในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 –10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไป

ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อให้

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–

2559) จึงเป็นการนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน

และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกันยังจําเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559)  ให้บัง

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นท่ีภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซ่ึงจะ

นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน องค์กรทุกระดับทุกขนาดต้องมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินภารกิจขององค์กร ให้บรรลุ ผลตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

ดังน้ันการท่ีผู้บริหารจะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้น้ัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญพื้นฐานประการหน่ึงท่ีเอื้อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การศึกษาศักยภาพของบุคลากร การจัดการ

ศึกษาในด้านทักษะการทํางานจึงเป็นการค้นหาคําตอบและแนวทางในการท่ีจะพัฒนาปรับปรุงศักยภาพขององค์กรไปสู่ความสําเร็จ

บรรลุ เป้าหมายในการจัดการศึกษาในท่ีสุด หากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทํางานท่ีดี ก็ย่อมทําให้

องค์กร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน

ขององค์กรในระยะยาว ผู้บริหารจึงต้องอาศัยเคร่ืองมือทางการบริหารต่างๆ ท่ีมีอยู่หลากหลายเพื่อธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

เหล่าน้ันให้อยู่กับองค์กรนานท่ีสุดเท่าท่ีองค์กรต้องการ 

ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จในงานทุกประเภทขององค์กรทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน ไม่ใช่

เงิน ไม่ใช่เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ หรือ เทคโนโลยี แต่ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ คนซ่ึงหมายถึงผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดโดยรวมขององค์กรท่ี

จะต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ แม้ใน

ภาวะของการดําเนินงานตามปกติขององค์กร การพัฒนาคนถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีจะเอื้ออํานวยให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุ 

เป้าหมายอยู่แล้ว ดังน้ันเม่ืออยู่ในภาวะของการปรับเปล่ียนการพัฒนาคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง จึงเป็นเร่ืองจําเป็น อย่างยิ่ง

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ่ึงกําลังอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้าน และมีแนวคิด แนวปฏิบัติท่ี

เปล่ียนแปลงไปมากมายท่ีบุคลากรจําเป็นต้องทราบ เรียนรู้ เข้าใจ และ ปรับทัศนคติ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสพัฒนา
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ตนเองเพื่อให้เกิดความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ในทุกองค์กรหน่วยงานและขอบข่าย (ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, 2557) 

ภาระหน้าท่ีท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของการ

พัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้เพื่อสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่ง เป็นองค์กรหน่ึงในระดับอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

นํามาซ่ึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นําระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบ

การทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและคน เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน บุคลากรมีความจําเป็นท่ีต้องพัฒนาตนเองในทุกๆ 

ด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น บุคลากรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี ยังต้องการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน แม้ว่าทางหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี และ หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องต่างก็มีการจัดการอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน ลาศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดความ

พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่จะเห็นได้ว่าบุคลากรส่วนมาก แม้จะได้รับการ

อบรมอย่างต่อเน่ืองแล้ว ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญในพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สาย

สนับสนุน) ในองค์กร และในฐานะท่ีผู้ศึกษาเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสายสนับสนุนและทํางานเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนับสนุน) ต่ืนตัวในการทํางานให้มีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  

 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. ทราบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

2. ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ประสบการณ์การทํางาน 

5. ระดับการศึกษา 

6. กลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติ 

7. รายได้ต่อเดือน 

 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนับสนุน) 

1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

3. การประชุมสัมมนา 

4. การลาศึกษาต่อ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
ประชากร 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (กองบริหารงานบุคคล,2559) จํานวน 247 คน 

ขอบเขตเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาตามขอบเขตของเน้ือหา 

1. การวิธีการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนํามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และ การลาศึกษาต่อ 

3. ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ประชากร 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (กองบริหารงานบุคคล,2559) จํานวน 247 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนท่ีดีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ซ่ึงผู้ศึกษาได้กําหนดขั้นตอนการคัดเลือก

ตัวแทนประชากร ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) ในการหาขนาดตัวอย่างน้ัน ผู้ศึกษาใช้วิธีการคํานวณโดยท่ีทราบ

จํานวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรในการคํานวณของ Taro Yamane ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ท่ี .05 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 152 คน  

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบทราบโอกาสความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบ 

ช้ันทุติยภูมิ (Stratified Sampling) จําแนกตามหน่วยงาน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ประสบการณ์ทํางาน ระดับการศึกษา กลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติ รายได้ต่อเดือน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม แนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการประชุมสัมมนาและแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อคําถามส่วนน้ีเป็นคําถามแบบมาตรส่วนการประมาณค่า (Rating Scale Questions) และการ

กําหนดค่าระดับความต้องการ ได้กําหนดเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความสําคัญมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามไปยังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) โดยใช้วิธี

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

2. การเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาเป็นผู้จัดส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลาต้ังแต่เดือน มีนาคม 2559 

ถึง พฤษภาคม 2559 

3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังและนําข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหาค่าสถิติโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 นําข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ ทําการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่(Frequency) และอัตราร้อยละ 

(Percentage) แล้วนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

19 ธันวาคม 2560 

443 

ตอนท่ี 2 นําข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย(t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน(F-test) และเม่ือพบความแตกต่างรายคู่ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD 

 

ผลการวิจัย 

 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีให้ข้อมูลท้ังหมด 

จํานวน 152 ราย จําแนกข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 เพศชาย จํานวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.80 ช่วงอายุ น้อยกว่า 25 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ช่วงอายุ 25-30 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.70 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 ช่วงอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.60 สถานะภาพโสด 

จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 สมรส จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.30 ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี จํานวน 51 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.60 ประสบการณ์ทํางาน 11-15 ปี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 15 ปี จํานวน 31 

คน คิดเป็นร้อย 20.40 การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) จํานวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า จํานวน 8 คิดเป็นร้อยละ 5.30 ระดับ

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ระดับปริญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.40 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 กลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติเป็นกลุ่มสํานักงาน จํานวน 106 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.70 กลุ่มบริการ จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.30 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70  รายได้ 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.30 รายได้ 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70  

 2. การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
ระดับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ !̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

1. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม 3.46 .75 ปานกลาง 4 

2. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด้านการศึกษาดูงาน 3.33 .91 ปานกลาง 2 

3. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด้านการประชุมสัมมนา 3.24 .77 ปานกลาง 3 

4. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาต่อ 2.98 1.00 ปานกลาง 1 

เฉลี่ยทุกด้าน 3.25 .75 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ท้ัง 4 ด้าน ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียง

ตามคะแนนเฉล่ียสูงสุด ด้านการฝึกอบรม (!̅=3.46) ด้านการศึกษาดูงาน (!̅=3.33) ด้านการประชุมสัมมนา (!̅=3.24) และด้าน

การศึกษาต่อ (!̅=2.98) 
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3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ เพศ อายุ 

สถาน 
ภาพ
สมรส 

ประสบ 
การณ์ทํางาน 

ระดับ
การ 

ศึกษา 

กลุ่มสาย
งาน 

ที่ปฏบิัต ิ

รายได ้
ต่อ

เดือน 
1. ด้านการฝึกอบรม 1.01 .92 .70 2.31 .25 2.40* .32 

2. ด้านการศึกษาดูงาน .18 .60 .33 1.16 .81 .97 .66 

3. ด้านการประชุมสัมมนา -0.074 1.03 .39 1.63 .60 1.62 .98 

4. ด้านการศึกษาต่อ -1.142 1.12 .43 .18 2.66* -.588 2.74 

รวม -0.92 .40 .13 1.21 .77 1.10 1.34 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ดังน้ี 

1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตามเพศ อธิบายได้ว่า ค่า p-value ภาพรวมและจําแนก

รายด้าน มีค่ามากกว่า .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความว่า พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีเพศต่างกัน และมีความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)อายุน้อยกว่า 25 ปี ให้

ความสําคัญในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม,ด้านการศึกษาดูงาน และ ด้านการประชุมสัมมนา มากกว่า อายุ

มากกว่า 40 ปี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) อายุน้อยกว่า 25 ปี ไม่ให้ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อซ่ึงช่วงอายุอื่นๆให้ความสําคัญทางด้านน้ีมากกว่า 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกกต่างกันมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีกลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติแตกต่าง

กัน มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาต่อ สามารถอภิปรายตาม

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1. แนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มีความพึงพอใจแนวทางในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาต่อ อาจเน่ืองมาจากคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีการจัดต้ังงบประมาณสําหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มา

อย่างต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาศให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวเพ็ญ คําตุ้ย (2556:56) แนวทางการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน ผลการวิจัยท่ีพบ ในลักษณะน้ี 

อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเม่ือมี พ.ศ. 2553 นับ

ระยะเวลาเพียง 3 ปีเท่าน้ัน ทาให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องในด้านบริหาร
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งบประมาณอาจจะยังไม่เพียงพอท่ีจะเน้นพัฒนาเฉพาะด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับปฏิบัติที่สูง ซ่ึงจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา

ด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมและมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตต่อไป 

2. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดับน้ี 

2.1 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สาย

สนับสนุน)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดู

งาน ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก

องค์กรย่อมมีความคาดหวังต่อบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูง ท่ีจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากกว่า และจะสามารถ

ก้าวไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ก่อนบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่า ทําให้บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ เบญจวรรณ นิวาศานนท์ (2551 : ง) พบว่า ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านการ

พัฒนาแตกต่างกัน โดยข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาตํ่ากว่าข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

2.2 จําแนกตามกลุ่มสายงานท่ีปฏิบัติ พบว่า พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ

ฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีได้ข้อสรุป

เช่นน้ีอาจมาจาก เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วยเป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของบุคคล ตามแนวคิด

ของ สุจิตรา ธนานันท์ (2551 : 22) ซ่ึงบุคลากรประเภทข้าราชการท่ีมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กรได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน

กว่าบุคคลประเภทอื่น มีโอกาสได้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าบุคคลประเภทอื่น เพราะจะสามารถนําผลของการพัฒนามา

ใช้ในระยะยาวโดยผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ นิวาศานนท์ (2551 : ง)พบว่าข้าราชการท่ีมีระดับการทํางาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อด้านการฝึกอบรม และ ด้านการศึกษาต่างกัน โดยข้าราชการระดับผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านการฝึกอบรม

และด้านการศึกษาสูงกว่าข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. สําหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ประกอบด้วย 4 ด้าน ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง และควรสนับสนุนให้พนักในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 

ดังน้ันควรจัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญความจําเป็นในการได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง

ประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนา ท้ังประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและต่อองค์กร 
 2. สําหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหา และ แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าถึงการได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

2.2 สามารถใช้ข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตร

ประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลนครนนทบุรี ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
4 ด้านคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านมาตรฐานงานบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของ 
สํานักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลนครนนทบุรี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ในส่วนของผลการศึกษาเปรียบเทียบเทียบระดับ
ประสิทธิภาพ เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันตามระดับการศึกษาท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การบริการ บัตรประชาชน 

 
ABSTRACT  

The purposes of this research were to study and compare the efficiency of the 
identification card issuing service of Nonthaburi Municipality Registry Office. The study was divided 
into 4 aspects as follows: the service process, the officers, the location and the service standard. 
The sample group utilized in this study was 400 people who asked for the identification card at 
Nonthaburi Municipality Registry Office. The questionnaires were used as a tool. Data was analyzed 
using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The findings revealed that the overall 
mean of the efficiency of the identification card issuing service of Nonthaburi Municipality Registry 
Office was high, as well as all of four aspects of the study. The results of the efficiency comparison 
classified by personal factors showed that the efficiency varied with educational level at .05 
statistically significance. However, gender, age, occupation and the revenue did not contribute to 
any statistically significant difference of the efficiency. 
Keywords: Efficiency, Service, Identification Card 
 
บทนํา  
 จากกระแสการเปล่ียนแปลงในประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ และแนวนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ได้
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตลอดจนให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายตัวในระดับพื้นท่ี มีการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีเป็นเอกภาพและครบวงจร ดังน้ัน 
การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานราชการต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานราชการทุกหน่วยควรให้ความสําคัญ  โดยเฉพาะเทศบาล  

                                                 
1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์
2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์
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ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรีจึงเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีให้บริการ
สาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และดําเนินงานไปตามแผนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกนั
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2556) 
 ท้ังน้ี บทบาทและภารกิจหลักของเทศบาลนครนนทบุรี เป็นการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด และจะต้องพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนโดยตรง เป็นลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนพลเมืองของประเทศ เร่ิมต้ังแต่การแจ้งเกิด การเพิ่ม
ช่ือในทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายท่ีอยู่ การแจ้งตาย หรือการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ฯลฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก จะต้องจัดเก็บและแก้ไข
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเพื่อประโยชน์ด้านความม่ันคงของชาติ  
การพิสูจน์ตัวบุคคล และใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศในทุกด้าน จึงได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ให้บริการ เช่น ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังการบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประ โยชน์และการสร้างจิตสํานึก การปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการและ
พนักงานของรัฐภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกัน โดยยึดหลักความถูกต้องเหมาะสม และมีความเสมอภาคในการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วทันเวลา และเกิดความพอใจมากท่ีสุด ในทางตรงข้ามการบริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นส่ิง
ท่ีประชาชนไม่พึงพอใจ อาทิเช่น การให้บริการท่ีล่าช้า ขาดการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ และการปฏิบัติงานท่ีต่อเน่ือง ดังน้ัน เพื่อให้การพัฒนา
งานด้านการบริการจัดทําบัตรประชาชน ของสํานักทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลนครนนทบุรี ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี 
จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ตําบล มีจํานวนท้ังหมด  255,707 คน (สํานักทะเบียนเทศบาลนคร
นนทบุรี, 2559) คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1970) กําหนดความคลาดเคล่ือนไว้ที่ร้อยละ 5 และระดับ
ความเช่ือม่ันท่ี ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังส้ิน จํานวน 400 คน โดยการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน เพื่อประมวลแนวคิดเป็นข้อคําถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชน
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงส่วนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคล และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตร
ประชาชน โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 31 ข้อ โดยครอบคลุมครอบคลุมประสิทธิภาพการ
ให้บริการจัดทําบัตรประชาชน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านมาตรฐานงานบริการ 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือวัด
โดยใช้เทคนิค Index of Item-Objective Congruence (IOC) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่าระหว่าง 0.50-1.00 
แสดงว่า ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ซ่ึงได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.93 จากน้ันผู้วิจัย
ได้ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการดําเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดด้วยตนเอง โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชน 
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 400 คน และนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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 การวิจัยคร้ังน้ีใช้สถิติท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ต่อเดือน และค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม  สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่  
t-test ใช้สําหรับทดสอบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีตัวแปร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเพศ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายได้ต่อเดือน ในกรณีท่ีทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของคะแนนค่าเฉล่ีย จะนําไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      
ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.50 มีอายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 74.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ร้อยละ 58.00 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 34.50 และ มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท –  
20,000 บาท ร้อยละ 49.50  
 2. ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพด้านมาตรฐานงานบริการ  
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.95 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ด้านสถานท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 
และด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนคร
นนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้รับบริการท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นต่างจากผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  
มีความคิดเห็นต่างจากผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี  
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีได้ให้ความสําคัญกับ
หลักการบริการอย่างมาก และมีกระบวนการรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของ
ส่วนรวม ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี มีความคิดคํานึงและใคร่ครวญถึงการปฏิบัติงานการให้บริการของตนเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
เพื่อพัฒนางานบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะปรับปรุงการบริการของรัฐท่ีให้แก่ประชาชนเกิดความพึงพอใจสาธารณะ และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการโดยส่วนรวมของประชาชน เน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังพบว่า
ผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นต่างจากผู้ท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 
เน่ืองมาจากประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน เม่ือไปติดต่องานราชการ หรือขอรับบริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี มักจะมีการรับรู้หรือความคาดหวังท่ีต่างกัน ซ่ึงผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาโดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพเกษตรกร กรรมกรผู้ใช้แรงงาน หรือรับจ้างใช้แรงงานท่ัวไป เป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีมุมมองความคิดท่ีไม่
ซับซ้อน ไม่ได้สนใจองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากผลผลิต อาทิ เช่น การไปติดต่อขอทําบัตรประชาชนจะมีความคาดหวังเพียงแต่ว่าให้ได้
บัตรประชาชนกลับมาเท่าน้ัน แต่ไม่ได้สนใจกระบวนการให้บริการว่าเจ้าหน้าท่ีมีความรวดเร็วในการให้บริการหรือไม่ หรือเจ้าหน้าท่ีมี
การตรวจเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนอย่างไร อีกท้ังผู้รับบริการในกลุ่มน้ีมักจะมีความเกรงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเช่ือม่ัน เช่ือถือ 
และเกิดความศรัทธาต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยไม่มีข้อสงสัยหรือความขัดแย้งใดๆ จึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผู้รับบริการท่ีมีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชน สูงกว่ากลุ่มผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ท้ังน้ีผลการวิจัยยังพบว่าผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่างจากผู้ท่ีมี
การศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาจเป็นไปได้ว่าผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มักจะมีความสามารถในการรับรู้ท่ี
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สมเหตุสมผล มีการรับรู้ถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพงานบริการ อีกท้ังมีความคาดหวังว่าจะต้องได้รับการตอบสนองท่ีดี มีขั้นตอน
ในการให้บริการโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจนในการแนะนําขั้นตอนต่างๆ และมีความรวดเร็วในการให้บริการ โดยเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเม่ือเกิดปัญหาหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ดังน้ันเม่ือผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาสูงได้รับ
การตอบสนองตรงตามความต้องการจึงก่อให้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตร
ประชาชน สูงกว่ากลุ่มผู้รับบริการท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 

 
สรุป  

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีได้ให้ความสําคัญกับหลักการบริการอย่างมาก จึงควรนําผลวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการในทุกๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง เพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป และ
ผู้รับบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการแตกต่างกัน ดังน้ันสํานักทะเบียน
ท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการได้ทราบถึงผลประเมิน เพื่อปรับปรุงและรักษา
ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการทํางานในปัจจุบัน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อดูว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้วยหรือไม่ อาทิ เช่น การลด
ขั้นตอนการให้บริการบัตรประชาชน   
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ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 

 
นรีนุช ยุวดีนิเวศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

Email: nareenuch.yu@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัด
อุบลราชธานี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัด
อุบลราชธานี ใน 8 อําเภอ ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก ประกอบด้วย 1) เมืองอุบลราชธานี                  
2) วารินชาราบ 3) พิบูลมังสาหาร 4) โขงเจียม 5) เขมราฐ 6) นํ้ายืน 7) สิรินธร และ 8) โพธ์ิไทร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน  400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ .67 ตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ 
3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์
สัมประสิทธ์ิถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ปัจจัยทางการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยความคิดเห็นได้
ดังน้ี 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา สถานท่ีองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้อง 2) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ความสวยงามทางธรรมชาติประเภท
นํ้าตก ห้างสรรพสินค้ามีมีความทันสมัยสวยงาม และบรรยากาศเชิงพระพุทธศาสนา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ผ่านภาครัฐบาล 
คําสําคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจ, การท่องเท่ียว, อุบลราชธานี 

 
ABSTRACT 

This research aims to study marketing Factors Influencing Tourism Decision Making in Ubon 
Ratchathani. This research is quantitative research. The study population included tourists traveling 
in Ubon Ratchathani province. 400 samples were used. The sampling was done in multi-stage 
sampling in 8 districts with a large number of tourists. 1) Ubon Ratchathani 2) Warin Chamrab 3) 
Phibun Mangsahan 4) Khongjiam 5) Khemarat 6) Nam Yuen 7) Sirinthorn and 8) Pho Sai. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The research found that: 
1. Marketing factors influencing tourism decision making in ubon ratchathani. Have a 

correlation coefficient .67. Three-factor predictive variables consisted of 1) Product 2) Physical and 
3) Promotion. Correlation coefficient, regression coefficient correlation coefficient and the 
regression coefficient. Standard correlation of each forecast variable. Has the power to predict the 
influence on tourism decision making in ubon ratchathani. Statistical significance at level .01  

2. Tourism marketing factors in ubon ratchathani. Can be sorted by the average of reviews 
as follows: 1) The product range includes buddhist attractions. Cultural attractions 2) Physical 
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environment natural beauty of the waterfall. The department store has a beautiful modern. 3) 
Promotion advertising through online media, billboards and public relations through the 
government. 
Keywords: Marketing, Decision Making, Tourism, Ubon Ratchathani 
 
บทนํา   

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคอีสานใต้ เน่ืองจากเป็น
จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวาง มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐกัมพูชา มีเขตการค้าพรมแดน สินค้าราคาถูก การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ มีการท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติที่น่าสนใจ ท้ัง
นํ้าตก ทะเลหมอก และแหล่งโบราณทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้านศาสนา ซ่ึงถือว่าได้ว่าเป็นจังหวัดท่ีมีด้านการ
ท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดต่างๆ ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากเช่นกัน กลับพบว่าจํานวน
นักท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย (สาโรช สมชอบ, 2554) 

ดังน้ัน จึงทําให้ผู้วิจัยให้ความสําคัญในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเท่ียวหรือไม่ เน่ืองจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจังหวัด
อุบลราชธานี มีจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อการดึงดูดนักท่องเท่ียวค่อนข้างน้อย จึงส่งผลทําให้นักท่องเท่ียว
มีจํานวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแหล่งท่องเท่ียวเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้พบว่าเม่ือมี จังหวัด
อุบลราชธานี มีทําการตลาด หรือกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนได้ทําการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 
หรืองานเทศกาลต่างๆ จะมีจํานวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันมีการ
ให้บริการการท่องเท่ียวอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีจํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เท่าน้ัน จากปัญหางานวิจัยดังกล่าวน้ีผู้วิจัย จังได้ทําการศึกษา ส่งเสริมการตลาดซ่ึงก็มีจํานวนไม่ต่อเน่ือง จากปัญหาดังกล่าวน้ีผู้วิจัย จึง
ได้ทําการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อท่ีจะได้ทําการเข้าใจปัญหาการ
ดําเนินการทางด้านการตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างแท้จริงและจะได้นําข้อมูลท่ีค้นพบนํามาสร้างโอกาสทางการท่องเท่ียว
ให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเดินทางท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด 8 อําเภอ 
ได้แก่ 1) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) อําเภอ วารินชาราบ 3) อําเภอพิบูลมังสาหาร  4) อําเภอโขงเจียม 5) อําเภอเขมราฐ  6) อําเภอ 
นํ้ายืน 7) อําเภอสิรินธร 8) อําเภอโพธิ์ไทร ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่ชัด เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดเก็บข้อมูลจํานวน สถิติ
นักท่องเท่ียวท้ัง 8 อําเภอ   

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเดินทางท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นท่ีเป้าหมายงานวิจัย ซ่ึง
ในกรณีไม่ทราบค่าประชากร สามารถคํานวณได้จากสูตร William. G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง (Cochran, 
1977) แต่เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยได้เพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling เร่ิมจากการแบ่งขนาดตัวอย่างท่ีเป็นสัดส่วน 
(Proportional to lize) (ตามสัดส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่องเท่ียว เป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
(Systematic random sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) โดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น  8 
อําเภอ ประกอบด้วย  อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอ วารินชาราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร  อําเภอโขงเจียม อําเภอเขมราฐ อําเภอนํ้า
ยืน อําเภอสิรินธร และอําเภอโพธิ์ไทร ตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการคํานวนการ กําหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง อําเภอละ 50 
ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 8 อําเภอ เป็นจํานวนท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง โดยจากการสุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบใช้วิธีการทุกๆ 5 คน
จะเก็บข้อมูลจาก การสอบถามนักท่องเท่ียว 1 คนบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวท้ัง 8 อําเภอ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-question) ท่ีมีคําตอบให้เลือกแบบ (Checklist) จํานวน 7 ข้อ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดของการท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)  จํานวน 26 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) จํานวน 9 ข้อ   

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ สําหรับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 ข้อ 

การตรวจสอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC--Index of item – objective congruence) เพื่อ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) โดยข้อคําถามแต่ละข้อจะต้องมีค่า 
IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่าข้อคําถามน้ันใช้ได้ ซ่ึงค่า IOC ท่ีได้เท่ากับ 0.96 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีเป็นดัชนี
ความสอดคล้อง 

การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทําการทดลองใช้ (try-
out) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย จํานวน 30 คน และได้นําเอาผลของการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบ
ค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’s alpha coefficient) จะต้องมีค่า 0.80 ขึ้นไปจึงจะนําไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ซ่ึงแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เท่ากับ .964 

 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
  
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาด (ตัวแปรอิสระ) และการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัด

อุบลราชธานี (ตัวแปรตาม) 
 

ตัวแปรอิสระ 

 

ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 

Χ S.D. แปลความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.68 .82 มาก 
ด้านราคา 3.47 .93 ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 3.43 .91 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.54 .86 มาก 
ด้านบุคคล 3.50 .82 มาก 
ด้านกระบวนการ 3.42 .91 ปานกลาง 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 3.52 .84 มาก 

ตัวแปรตาม ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 

Χ S.D. แปลความหมาย 
การตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 3.54 .83 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือพิจารณาปัจจัยทางการตลาด เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ผลดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ=3.68) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Χ=3.54) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Χ=3.52) ด้านบุคคล (Χ=3.50) 
ค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านราคา (Χ=3.47)  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Χ=3.43) และ
ด้านกระบวนการ (Χ=3.42) มีค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการตัดสินใจท่องเท่ียว
จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (Χ=3.54) 
 

2. ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัด

อุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นตัวแปรพยากรณ์ และการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแปรตามโดยวิธี 

Stepwise (n = 400) 
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จากผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดย วิธี Stepwise ข้อมูล ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยวิธ ีStepwise 
 

ตัวแปรพยากรณ ์ VIF B Beta t p-value 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 2.05 .57 .54 10.12** .00 
ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ (X7) 1.71 .35 .29 6.35** .00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 1.71 .31 .26 5.72** .00 

F = 118.02       Constant = .39           df = 262           SE=.57 
R = .67            R2 = .52                     R2adj = .45          Sig F = .00 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise (n = 400) เพื่อการพยากรณ์การตัดสินใจ
ท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว  คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 
ปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด เพียง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 45 (R2adj = .45)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .67 (R = .67)  
  
อภิปรายผล  

 

การอภิปรายผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังน้ี  

มีตัวแปรพยากร ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 3.ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยสามารถอภิปรายผล ตามตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปร ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา สถานท่ีองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ Ian, 
Durie, Beattie and Palmer (2007) พบว่า การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยการนํามาเป็นหัวใจของการสร้างแบรนด์ การท่องเท่ียวโดยชูประเด็นด้านประวัติศาสตร์เป็นหัวใจของแบรนด์ ด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการดําเนินชีวิตของท้องถิ่น และสอดคล้องกับ Lucia (2001)  มุ่งให้บริการลูกค้าเป็นอันดับแรก
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และยึดหลักสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 

2. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความสวยงามทางธรรมชาติประเภทนํ้าตก ห้างสรรพสินค้ามีมีความทันสมัยสวยงาม และบรรยากาศเชิงพระพุทธ
ศาสนา ซ่ึงสอดคล้องกับ เทิดชาย ช่วยบํารุง (2553) พบว่า นักท่องเท่ียวรักส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติมาก   

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ ป้ายโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ผ่านภาครัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ 
กมลรัตน์ โถวสกุล (2550) พบว่า การโฆษณา การใช้เครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการสร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียว 
สอดคล้องกับ ศิริพร สุพรรณทอง (2551) พบว่า การส่งเสริมการตลาดได้แก่ มีการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้านบุคลากรเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และสอดคล้องกับ สุพิศ พุทธมี (2548) พบว่า ส่ือโฆษณาได้ผลดีสําหรับการลงโฆษณาการท่องเท่ียว 
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สรุป  
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดการท่องเทีย่วจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อยได้ดังน้ีคือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
พระพุทธศาสนา (Χ=3.74) สถานท่ีองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Χ=3.68) และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Χ=3.62) 

1.2  ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ความสวยงามทาง
ธรรมชาติประเภทนํ้าตก (Χ=3.68) ห้างสรรพสินค้ามีมีความทันสมัยสวยงาม (Χ=3.66) และบรรยากาศเชิงพระพุทธศาสนา (Χ=3.63) 

1.3  ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ การโฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์ (Χ=3.54) ป้ายโฆษณา (Χ=3.47) และการประชาสัมพันธ์ผ่านภาครัฐบาล (Χ=3.42) 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลการตดัสินใจท่องเทีย่วจังหวดัอุบลราชธานี มีรายละเอยีดดังน้ี 
การวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทางการตลาด 7 ตัวแปร ประกอบด้วย 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านกระบวนการ และ 
7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดทอยเชิงพหุคุณ เท่ากับ .67 และตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการ
อธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 47  ซ่ึงตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร ประกอบด้วย             
1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์
ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์
อิทธิพลการต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

การนําข้อค้นพบของงานวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้านต่อไปน้ี 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา สถานท่ีองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
 2.  ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 
ด้านต่อไปน้ี ความสวยงามทางธรรมชาติประเภทนํ้าตก ห้างสรรพสินค้ามีมีความทันสมัยสวยงาม และบรรยากาศเชิงพระพุทธศาสนา  
 3.  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 
ด้านต่อไปน้ี การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ ป้ายโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ผ่านภาครัฐบาล  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลท่ีได้จากการศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังต่อไปท่ีได้จากข้อค้นพบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1.  การศึกษากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวัดอุบลราชธานี 
2.  การศึกษากลยุทธ์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 
3.  การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 
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พรทิพย์  สมวัน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
 

จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
 

Email: kawao2517@gmail.com    
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

เข่ืองใน อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (2) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน (3) ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน (4) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเข่ืองใน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  (5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเข่ืองใน อําเภอเข่ืองใน 

จังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม  

2560 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 162 คน ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน ใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภูมิเป็นผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วยปัจจัยดังน้ี ความมีอิสระในการทํางาน ความสําคัญของงาน                

ความมีเอกลักษณ์ของงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ประกอบด้วย สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลตอบแทนและ

แรงจูงใจ และความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ จากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานอยู่ในระดับสูงสุด และด้านความสําคัญของงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ด้านความมีอิสระในการทํางานและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน ด้านผลตอบแทนและ

แรงจูงใจ ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ตามลําดับ  

2. ความผูกพันต่อองค์การจากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึก

ภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององค์การ อยู่ในระดับสูงสุด และด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ ด้านความ             

เต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การ

พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล  ความผูกพันต่อองค์การ  โรงพยาบาลเข่ืองใน   

  

ABSTRACT  

Studying the factors that have an effect on commitment to organizational of staff of 

Khueang Nai Hospital, Ubon Ratchathani has 5 objectives. ( 1) To study the level of organizational 

commitment of the staff of Khueang Nai Hospital, Khueang Nai District, Ubonrathani Province.  

                                                 
1
 คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี. 

2
 คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี. 
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(2) To study the factors of work characteristic. (3) To study the factors of environmental in work. 

(4) For the comparison of organizational commitment of the staff of Khueang Nai Hospital, Khueang 

Nai District, Ubonrathani Province that classify by Demography. (5) To study the relationship 

between the factors of work characteristic and the factors of environmental in work that have an 

effect on commitment to organizational of staff of Khueang Nai Hospital, Khueang Nai District, 

Ubonrathani Province. Data were collecting by using questionnaire and using purposive sampling 

to select 162 people who are on operative from 1 to 31 May 2017. Take the sample size from 

R.V.Krejcie &. D.W.Morgan tables. Use a stratified sampling technique to provide data for the 

respondents. The results are summarized as follows. 

1. The factors of work characteristic are including the freedom to work, the importance 

and uniqueness of job, and the participation in hospital management. The factors of environmental 

in work are including work conditions, relationship between coworkers, relationship between 

leader, reward and motivation, and self-awareness. From the studying found that was important 

factors. When considering each aspect found that the uniqueness of job was in the highest level. 

Following with the importance of job, relationship with coworkers, the freedom to work, the 

relationship with leader, working environmental, reward and motivation, self-awareness, and the 

management participation. 

2. The organizational commitment, from the studying found that was in the high level. 

Considering each aspect found that the sense of pride and concern for the future of the 

organization is at the highest level. Following by acceptance the organizations goals, willingness 

and use their best effort for work, and maintenance its membership of the organization. 

3. The comparison of factors of job characteristics, working environment, and organizational 

commitment found that there was a difference in organizational commitment. When considering 

by each aspects, the difference was statistically significant by 0.05 

Keywords: The Factors That Have An Effect Commitment, The Organizational Commitment,  

  Khueang Nai Hospital 

 

บทนํา    

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นท้ังศาสตร์และศิลปะโดยเฉพาะการบริหารงานบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติได้ตามท่ีคาดหวัง การให้ได้ระดับผลผลิตท่ีสูงท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ล้วนมาจากผลจาก 

การบริหารงานบุคลากรในองค์การท้ังส้ิน องค์การท่ีมียุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีดีย่อมได้เปรียบมากกว่าองค์การ

ท่ีไม่สนใจในคุณภาพของการบริหารงานบุคลากร โดยเฉพาะในการศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การซ่ึงเป็นเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อ

องค์การ เน่ืองจากผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การจะอุทิศกําลังทุกอย่างให้องค์การและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะเป็นสมาชิกและ

ทํางานกับองค์การตลอดไป  

โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยเป็นโรงพยาบาลประจํา

อําเภอ ให้บริการขนาด 60 เตียง ต้ังอยู่เลขท่ี 83 หมู่ 6 ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนเน้ือท่ี 30 ไร่ 93 ตารางวา 

ซ่ึงมีบุคลากรจําแนกเป็นประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว รวม

ท้ังส้ิน 272 คน ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่า มีการรับเข้ามา 13 คน โอน ย้ายและลาออก 18 คน จากสภาพดังกล่าวน้ี  ผู้ศึกษาซ่ึงเป็น

หัวหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในด้านการบริหารงานบุคคล จึงมีความสนใจท่ีอยากจะศึกษาเจตคติของบุคลากรเกี่ยวกับความภักดีหรือ

ผูกพันต่อองค์การท่ีมีต่อโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางการส่งเสริมให้

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นและช่วยเสริมสร้างระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้มีความเหมาะสม รวมท้ังจะ

เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารเพื่อแสวงหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนารูปแบบนโยบายกิจกรรมให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่อย่าง
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จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารงานโรงพยาบาลโดยรวม ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านสู่ 

การพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป 

  

วัตถุประสงค์   

1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี    

2) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน 

3) ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

4) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จําแนก

ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์    

5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี    

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

การศึกษาคร้ังน้ี มีวิธีการดําเนินการวิจัยโดยจะดําเนินการดังน้ี 

ประชากรในการศึกษา/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง

ช่ัวคราวของโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 272 คน ท่ีปฏิบัติงานระหว่างเวลาต้ังแต่ 1 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม  2560  

การเทียบอัตราส่วนจากการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานของโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี จํานวนท้ังส้ิน 8 กลุ่มงาน ประชากรในการศึกษาท้ังหมด จํานวน 272 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 162 คน เช่น องค์กร

แพทย์ 11 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 7 คน จะเท่ากันจํานวนประชากรในกลุ่มองค์กรแพทย์ 11 คน x กลุ่มตัวอย่าง ÷ จํานวนประชากรใน

การศึกษา  =  (11 × 162) ÷ 272 = 7 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร 162 คน ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซ่ีมอร์แกน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิท่ีเป็น

ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในการวิจัย 

 

กลุ่มงาน จํานวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

กลุ่มองค์กรแพทย ์ 11 7 

กลุ่มงานทันตกรรม 18 11 

กลุ่มการพยาบาล 142 84 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 21 12 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 27 16 

กลุ่มงานกายภาพบําบัด 13  8 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 12  7 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 28 17 

รวม 272 162 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน ซ่ึงแบ่งส่วนต่างๆ ของเคร่ืองมือเป็น

ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยการเลือกตอบซ่ึง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และตําแหน่ง 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน การมี 

ส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วย สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชา ผลตอบแทนและแรงจูงใจ และความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ  
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ส่วนท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีใน

การปฏิบัติงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

ส่วนท่ี 4 อื่นๆ เป็นคําถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นท่ีนอกเหนือจากการตอบแบบสอบถามท้ัง 3 ส่วนข้างต้น  

 

ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 

11 ปีขึ้น มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติ  

 2. ปัจจัยลักษณะงาน ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน ในภาพรวม ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยลักษณะงาน  

 

ปัจจัยดา้นลักษณะงาน !̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านความมีอิสระในการทํางาน 3.62 0.54 มาก 

2. ด้านความสําคัญของงาน 3.77 0.53 มาก 

3. ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 3.94 0.58 มาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล 3.10 0.53 ปานกลาง 

รวม  3.59 0.41 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานทุกด้านอยู่ระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย (!̅) 

เท่ากับ 3.59 พิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยลักษณะงานด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสําคัญของ

งาน ด้านความมีอิสระในการทํางาน และ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงพยาบาล ตามลําดับ 

 3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน ในภาพรวม ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทาํงาน !̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านสภาพการทํางาน 3.53 0.62 มาก 

2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.74 0.54 มาก 

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.62 0.56 มาก 

4. ด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ 3.42 0.52 มาก 

5. ด้านความรู้สึกวา่ตนเองมีความสําคัญ  3.32 0.58   ปานกลาง 

รวม 3.51 0.40 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

(!̅) เท่ากับ 3.51 พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย(!̅) สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน ด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ และด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ ตามลําดับ 

 4. ความผูกพันต่อองค์การ ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน ในภาพรวม ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ  

 

ความผูกพันต่อองค์การ !̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ 3.76 0.59 มาก 

2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏบิัติงาน 3.67 0.60 มาก 

3. ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององค์การ 3.82 0.60 มาก 

4. ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 3.68 0.52 มาก 

รวม 3.73 0.50 มาก 
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จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ทุกด้านในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย (!̅) 

เท่ากับ 3.73  พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององค์การมีค่าเฉล่ีย (!̅) สูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และด้านความเต็มใจและใช้ความพยายาม

อย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ   

 5. อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน 

ด้วยวิธีถดถอยแบบพหุคูณ 

 

ลักษณะงาน Standardized Coefficients t Sig. 

Beta 

1. ด้านความมีอิสระในการทํางาน -.005 -.073 .942 

2. ด้านความสําคัญของงาน .494 5.108 .000** 

3. ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน .001 .015 .988 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล .200 2.701 .008** 

 

จากตารางท่ี 5 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความมีอิสระในการทํางานและด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมี

ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน  ด้านความสําคัญของงานและด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีความผูกพันต่อ

องค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

6. อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6   ค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในทํางานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่อง

ใน ด้วยวิธีถดถอยแบบพหุคูณ 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน Standardized Coefficients t Sig. 

Beta 

1. ด้านสภาพการทํางาน .149 2.286 .024* 

2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน .171 2.207 .029* 

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา .272 3.462 .001** 

4. ด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ .140 1.994 .048* 

5. ด้านความรู้สึกวา่ตนเองมีความสําคัญ .203 2.882 .005** 

 

จากตารางท่ี 6 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมในทํางานต่อความผูกพันภายในองค์การของ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ มีความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และพบว่า 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ มีความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล   

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถ

อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ ดังน้ี 

1) ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานทุกด้านอยู่ระดับมาก พิจารณา

รายด้านพบว่าปัจจัยลักษณะงานด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสําคัญของงาน และ ด้านความมี

อิสระในการทํางาน ตามลําดับ ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 2)  
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2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในระดับมาก 

พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้าน

สภาพการทํางาน และด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ ยกเว้นด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ อยู่ในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 3) 

3) ความผูกพันต่อองค์การ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ทุกด้านในระดับมาก 

พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององค์การมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับ

เป้าหมายองค์การ ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ

ปฏิบัติงาน ตามลําดับ  (ดังตารางท่ี 4)  

4) อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะงานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน ด้วยวิธี

ถดถอยแบบพหุคูณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความมีอิสระในการทํางานและด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมี

ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน  ด้านความสําคัญของงานและด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีความผูกพันต่อ

องค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (ดังตารางท่ี 5)  

5) อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.ในการทํางานต่อความผูกพันภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่อง

ใน ด้วยวิธีถดถอยแบบพหุคูณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในทํางานต่อความผูกพันภายใน

องค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและแรงจูงใจ มีความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ มีความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 (ดังตารางท่ี 6) 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานทุกด้าน

อยู่ระดับมาก ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในระดับมาก  

มีความสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของภาวิณี  เมืองแก้ว (2552) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาล

ตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุรพงษ์  โพนบุตร 

(2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองคาย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพิศิษฐ์  มอญไข่ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วรรณวิสา ยศระวาส (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันของบุคลากรกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย

ของ ศรินรัตน์  ทุมมาลา (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันของลูกจ้างช่ัวคราวต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Roy and  Ghose (1997) ได้ศึกษาเร่ืองการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลกับสภาพ 

ความผูกพันต่อองค์การของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ เมืองกัลป์กันตา ประเทศอินเดีย  

ความผูกพันต่อองค์การ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ทุกด้านในระดับมาก  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จําแนก

ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาวิจัยของ กาญจนา  บุญเพลิง (2552) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาล 

จังหวัดสมุทรสาคร สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ Welsh and Lavan (1981) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อ

องค์กร ลักษณะงาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมทางวิชาชีพของ นักเทคนิค นักบริหาร และเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ พบว่า อายุ 

ตําแหน่งและระยะเวลาท่ีทํางาน ในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ

องค์การแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Glisson และ Durick (1998) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

พบว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาตํ่าน้ันมีทางเลือกจํากัดไม่สามารถเปล่ียนงานได้ง่ายๆ ทําให้พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่าหาเหตุผลมา

สนับสนุนในการทํางานอยู่ในองค์การด้วยการสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ เพ็ญศรี  เมณเสน

(2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายงานการเงินบริษัท กสท. โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน ศึกษาระดับความผูกพัน ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน ศึกษา

เปรียบเทียบระดับความผูกพัน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  

ศรินรัตน์ ทุมมาลา (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันของลูกจ้างช่ัวคราวต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของลูกจ้างช่ัวคราวและเปรียบเทียบความผูกพันของลูกจ้างช่ัวคราวท่ีมีต่อโรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน เงินเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ระดับ 

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 
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รัฐการ ปรางมาศ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความผูกพันกับองค์กรของโรงพยาบาลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความผูกพัน  

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นําไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ T-test, F-text   

 

สรุป 

จากข้างต้นสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ

องค์การไม่แตกต่างกัน 

2. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นว่า ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  

ด้านความมีอิสระในการทํางานและด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน  ด้านความสําคัญของงานและ

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

3. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องในมีความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

ข้อเสนอแนะ   

 

ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไขปรับปรุง   

1. จากผลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานบุคคลเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน การกําหนดลักษณะงาน และจัดสภาพแวดล้อม ผู้บริหาร

จะต้องมีทักษะสูงในการนําพาองค์กร สนับสนุนองค์การให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจ การให้เจ้าหน้าท่ีได้แสดงออก การแสดง 

ความคิดเห็นในท่ีประชุม การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การมีความพร้อมทางด้านปัจจัยทางการบริหาร ก็จะส่งผลให้การสร้าง 

ความจงรักภักดีต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี 

2. ในระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนผู้บริหารตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลและมีการขาดช่วงของตําแหน่ง โดยมี 

ผู้รักษาการในตําแหน่งปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งผลให้อํานาจการคิดการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดได้ไม่เต็มท่ี ทํา

ให้การบริหารงานเกิดการเปล่ียนแปลงทําให้นโยบายการปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ืองและเจ้าหน้าท่ีปรับตัวกับนโบยายของผู้บริหารไม่ทัน

เพราะนโยบายของโรงพยาบาลมักจะเปล่ียนไปตามผู้อํานวยการโรงพยาบาล   

3. ผู้บริหารของโรงพยาบาลต้องสร้างความม่ันใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการท่ีจะยึดม่ันต่อเป้าหมายและพันธกิจของโรงพยาบาลท่ี

ผู้บริหารร่วมกันกําหนด ให้ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการทํางานสร้างวัฒนธรรมในการทํางานโดยเอาประโยชน์ของตนเองเป็นกิจท่ี

สอง และเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นกิจท่ีหน่ึงตามแนวพระราชดํารัสของพระราชบิดา   

4. เพื่อให้การพัฒนางานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความผูกพันของเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาพบ จึงเสนอแนะโดยอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีให้ดําเนินการดังน้ี 

4.1 การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงพยาบาลควรเน้นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นศูนย์กลางในการทํางานควรคู่กันไปการเน้น

ผลงาน โดยจัดลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เน้นให้เจ้าหน้าท่ีได้มีจิตสํานึกท่ีดีต่อองค์การ

ปฏิบัติเป็นประจําจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การซ่ึงจะเกิดความยั่งยืนต่อองค์การ 

4.2 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้มีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ (Volunteer) ในการคิดการกระทําและการแสดงออก ซ่ึงจะ

ส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ ความสามัคคีเป็นมิตรท่ีดีต่อกันและเกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรจะมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านอื่นๆ โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน

ออกไป 

2.  ควรจะมีการศึกษารูปแบบความผูกพันต่อองค์การในลักษณะเดียวกันน้ีด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Study) 

เพื่อให้สามารถศึกษาได้อย่างละเอียดลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น  

  

กิตติกรรมประกาศ   

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ผู้ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนการค้นคว้าแบบ

อิสระประสบความสําเร็จเป็นรูปเล่ม  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีท่ีกรุณาให้เป็นแหล่งศึกษา และเก็บข้อมูล และขอขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขื่องในทุกระดับท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ท้ายท่ีสุดน้ี ขอมอบ

คุณความดีท่ีพึงมีต่อการค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแด่คุณแม่หนูพิน  สมวัน ผู้ล่วงลับไปแล้ว และขอกราบ

ขอบพระคุณท่ีหาท่ีเปรียบมิได้แด่ คุณพ่อวิชิต  สมวัน ท่ีได้อบรมเล้ียงดูให้แนวทางชีวิตท่ีดี ขอบพระคุณคุณครู อาจารย์ ท่ีได้ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ ต้ังแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน ทําให้ผู้เขียนประสบความสําเร็จการศึกษาคร้ังน้ี   อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป และ

ผู้เขียนหวังว่าการค้นคว้าแบบอิสระน้ีจะมีประโยชน์สําหรับผู้บริหาร โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ตลอดจนผู้ท่ีสนใจจะ

ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันองค์การต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยกับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยกับทัศนคติต่อการเล่น
พนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวย
กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยสํารวจจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
(เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) โดยมีค่าความเช่ือถือของชุดคําถามท้ังฉบับ จํานวนรวม 32 ข้อ = 0.868  

สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 1) การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่าการเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยสื่อ
โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร (คู่มือการบอกเลขเด็ด) สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ท่ัวไป) เว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่ม 
หรือชมรมหวยต่างๆ สื่อบุคคล –บิดา มารดา –ญาติ –พ่ีน้อง และอาจารย์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่น
พนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 2) การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการ
เล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีการเปิดรับประเด็น
ข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยทุกวิธี ได้แก่ วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด สถิติเก่าๆ การขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ข่าววงใน
การล๊อคเลขรางวัล อายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน การทํานายฝัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย มีความสัมพันธ์เชิงบวก 3) การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมี
ความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่า
การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร (คู่มือการบอกเลขเด็ด) 
สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ท่ัวไป) เว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่ม หรือชมรมหวยต่างๆ สื่อบุคคล –บิดา มารดา –ญาติ –พ่ีน้อง 
และอาจารย์ มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก 4) การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ี
ส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า การเปิดรับประเด็น
ข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยทุกวิธี ได้แก่ วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด สถิติเก่าๆ การขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ข่าววงใน
การล๊อคเลขรางวัล อายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน การทํานายฝัน มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่น
พนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย มีความสัมพันธ์เชิงบวก  
คําสําคัญ: ปัจจัยพยากรณ์, การเล่นพนัน 
 
 
 
 
 

                                                 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
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บทนํา 
การพนันถือว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาต้ังแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดซ่ึงตามหลักอาชญาวิทยา การ

พนันไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมในตัวของมันเอง (Mala Prohibita) แต่อาจเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมประเภทอื่น เช่น อาชญากรรม
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา กําหนดให้การพนันเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย เพื่อ
ควบคุมจัดระเบียบการเล่นให้อยู่ในวงจํากัด ผลพลอยได้คือเพื่อความบันเทิง การจ้างแรงงาน ท่ีสําคัญเพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ 
ในสังคมไทยการพนันยังถือว่าเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย แต่ก็มีการพนันบางประเภทท่ีสามารถเล่นได้โดยรัฐเป็นผู้ดําเนินการเอง เช่น ล็อ
ตเตอร่ี ประเภทท่ีรัฐเคยมีนโยบายให้เล่นได้ เช่น หวยบนดิน และประเภทท่ีรัฐอนุญาตให้เล่นโดยขออนุญาต เช่น บ่อนชนไก่ เป็นต้น 
ถึงแม้ว่ารัฐจะอนุญาตให้ประชาชนเล่นการพนันเหล่าน้ี โดยถูกกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า
สังคมไทยมีการเล่นการพนันกันในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนซ่ึงมีลักษณะจัดเป็นบ่อนการพนัน หรือเล่นกันเองในกลุ่มคนใกล้ชิด 
จากผลการจับกุมบ่อนการพนันของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีอย่างต่อเน่ือง ย่อมแสดงให้เห็นว่า การเล่นการพนันยังเป็นท่ีนิยมของคนกลุ่มหน่ึง
ในสังคม สําหรับประเภทการพนันท่ีคนไทยนิยมเล่นได้แก่ การพนันประเภท ก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2487 เช่น ไฮโลว์ 
แปดเก่ โดยจะมีการจัดให้เล่นในสถานท่ีลับตาคน เช่น ป่าละเมาะ ในบ้าน ในชุมชนท่ีตํารวจเข้าจับกุมได้ยาก หรือเป็นสถานท่ีสาธารณะ 
เช่น งานศพในศาลาวัด ท้ังน้ี บ่อนการพนันถือว่าเป็นธุรกิจนอกระบบท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมหาศาล ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของชาติโดยรวม  (ม่ิงมนตรี ศิริพงษ์. 2550) 

การพนันมีประวัติความเป็นมานับพันปี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ชาวจีนอพยพนําการเล่นหวยมาสู่ไทย เม่ือราว
ทศวรรษ 2360 ในประเทศจีนสมัยโบราณ หวย เป็นการพนันท่ีให้ผู้เล่นทายช่ือดอกไม้ท่ีเขียนไว้บนหวย คําว่า หวย เป็นภาษาจีน 
แปลว่า ดอกไม้ ต่อมาสัญลักษณ์ดอกไม้ถูกเปล่ียนเป็นช่ือคนสําคัญของจีน เขียนเป็นภาษาจีน เม่ือมีการเล่นหวยเข้ามาเล่นเป็นการพนัน
ในไทย เปล่ียนช่ือตัวอักษรไทยจึงมีชื่อเรียกกันว่า หวย ก ข 

ระยะแรกๆ หวยเป็นเพียงการพนันท่ีเล่นกันในระหว่างคนจีนอพยพ จนกระท่ัง พ.ศ. 2374 ถึง 2375 ประเทศไทยมีปัญหา
ฝนแล้ง ทําให้เกิดข้าวยากหมากแพง จนรัฐบาลนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงว่าปัญหา
ฝนแล้งทําให้เงินทองหายาก และรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง ช่วงน้ันเอง เจ้าสัวผู้หน่ึง ซ่ึงเป็นนายอาการเหล้าหัวใส กราบบังคมทูลว่า อัน
ท่ีจริงเงินทองได้หายไปไหน แต่ละคนเก็บหอมรอมริบไว้ไม่ได้นําออกมาใช้ บางคนเอาไปใส่ไหฝังดินไว้ ถ้าจะให้ผู้คนเอาเงินเอาเงิน
ออกมาใช้จ่าย ก็ทําได้โดยออกหวยให้คนเล่น สมเด็จพระน่ังเกล้าฯ ทรงเห็นพ้องกับความคิดของเจ้าสัวผู้นี้ พ.ศ.2378 โปรดให้เจ้าสัวเป็น
นายอากรหวยมีตําแหน่งขุนบาลหารายได้ให้รัฐบาล (ส.พลายน้อย. 2530 : 56-7) 

การพนันเป็นส่ิงท่ีทําให้เกิดการผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบต่อสังคมของผู้เล่นหากเสพติดและถลําเข้าสู่
การเล่นโดยไม่บริหารจัดการเงินในกระเป๋าให้ดี อย่างไรก็ตามการเล่นการพนันเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สร้าง
ความต่ืนเต้น เกิดการแสวงหาข้อมลข่าวสาร พบปะพูดคุย และได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นหวยจะมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการรายงานผลรางวัล 

การพนันเป็นกิจกรรมท่ีทําหน้าท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ในลักษณะของสันทนาการท่ีสําคัญรูปแบบหน่ึง และเป็น
พฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกสังคม เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์และทุกอารยธรรม จนกล่าวได้ว่า การพนันกับมนุษย์เป็นของคู่กัน มีความ
เกี่ยวพันกันมาช้านาน จนแทบจะเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทุกชนชาติ ซ่ึงพฤติกรรมการเล่นพนันน่าสนใจตรงท่ี เม่ือได้
ลองเล่นคร้ังหน่ึงแล้วจะอยากเล่นอยู่เร่ือยๆ ซ่ึงในกรณีนี้นักจิตวิทยาช้ีว่า การพนันมีความพิเศษในตัวเองตรงท่ีสามารถดึงดูดใจผู้เล่นอยู่
เสมอ เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความต่ืนเต้น (Excitement) ให้กับผู้เล่นในทุกกระบวนการเล่น แต่ละช่วงอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองกัน อีกท้ังยัง
ท้าทายความสามารถของผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา ในรูปของการเสริมแรง (Reinforcement) คือมีทั้งได้และเสียขึ้นๆ ลงๆ กระตุ้นผู้เล่นว่าใน
รอบต่อไปหรือคร้ังต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เช่น ในการเล่นไพ่ ผู้เล่นจะรู้สึกต่ืนเต้นต้ังแต่ได้รับแจกไพ่ ชวนให้อยากรู้ว่าจะได้ไพ่อะไร และ
ชวนให้อยากรู้ว่าจะสู้คู่แข่งหรือเจ้ามือได้หรือไม่ ซ่ึงนักพนันนอกจากจะหวังได้เงินจากการเล่นแล้ว ยังต้องการส่ิงอื่นด้วย เช่น ต้องการได้
ความรู้สึกต่ืนเต้นจากการเส่ียงโชคและความเร้าใจ อันเป็นความสุขอีกประเภทหน่ึงท่ีได้จากการเล่นพนัน (สลากกินแบ่งสาร. 2542 : 13 
อ้างใน นิศาชล ลีรัตนากร. 2547 : 1) 

อย่างไรก็ตามการเส่ียงโชคด้วยการเล่นพนันสร้างผลกระทบกับผู้เล่นทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา 
งานวิจัยของ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ได้จัดทําโครงการศึกษา
สถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดย ระบุถึงสถานการณ์การพนันในประเทศไทยว่า จากการสํารวจข้อมูล
ของกลุ่มประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 5,042 คน ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศรวม 16 จังหวัด พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 64.2 เคยเล่นการพนันในช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมา และประชากรมากกว่าร้อยละ 63 เคยเล่นการพนันในขณะท่ีเป็นเด็ก เยาวชน หรือ
มีอายุไม่เกิน 24 ปี โดยพบผู้เล่นการพนันท่ีมีอายุตํ่าท่ีสุดคือ 7 ปี  โดยประเภทของการพนันท่ีประชาชนส่วนใหญ่นิยมเล่นมากท่ีสุด คือ 
หวยใต้ดิน จํานวน 19,923,643 คน รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน 19,211,727 คน อันดับ 3 คือการเล่นพนันในบ่อนพนัน
ผิดกฎหมาย จํานวน 3,125,705 คนอันดับ 4 คือ การพนันฟุตบอล จํานวน 1,067,418 คน อันดับ5 คือ การพนันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 
883,592 คน และเม่ือพิจารณาจํานวนเงินหมุนเวียนท่ีมีในการพนันแต่ละประเภท พบว่า หวยใต้ดินมีเงินหมุนเวียนราว 1 แสนล้านบาท
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ต่อปี รองลงมาสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ 76,770 ล้านบาท รองลงมาคือการพนันในบ่อน การพนันฟุตบอล และการพนันพื้นบ้าน 
ตามลําดับ (ASTVผู้จัดการออนไลน์. 15 สิงหาคม 2556)  

จะเห็นว่าตัวเลขท่ีส่งผลต่อเงินหมุนเวียนราว 1 แสนล้านบาทต่อปีทําให้มีการสนับสนุนให้ทําหวยบนดินและมีการวิจัยท่ี
สรุปผลการเล่นการพนันผิดกฎหมาย โดยธัญธร พัวพันธ์ และคณะ (2547) สรุปเหตุผลเบื้องหลังความคิดเห็น ดังตารางท่ี 1 แสดงการ
ทําหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมาย ได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 

 
กลุ่มคัดค้านการทําหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมาย กลุ่มสนับสนุนการทําหวยใตด้ินให้ถูกกฎหมาย 

1.การพนันเป็นส่ิงท่ีเลวร้าและรัฐบาลไม่ควรสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือผู้ถูกการพนันเข้าครอบงํา 
2.ส่งผลกระทบกับความยากจน เพราะถ้าคนจนเล่นการพนัน
มากขึ้น จะทําให้พวกเขายากจนลงไปอีก 
3.การพนันขัดแย้งกับหลักพุทธศาสนา 
4.ก่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างไม่รอบคอบ 
5.ทําให้ครอบครัวแตกแยก 
6.นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม 
7.ประชาชนจะใฝ่หาเงินโดยการเส่ียงโชคมากว่างานสุจริต 
8.ทําให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็น 

1.หวยใต้ดินแพร่หลายและไม่สามารถปราบรามได้ 
2.รัฐบาลสามารถเก็บภาษีและนํารายได้เหล่าน้ีไปพัฒนาสังคม 
3.รัฐบาลสามารถสอดส่องและควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
พนันหวย 
4.จะสามารถหยุดการไหลเวียนผลประโยชน์ไปสู่ผู้มีอิทธิพล ซ่ึง
ผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
5.สามารถลดจํานวนเงินหมุนเวียนภายนอกระบบ 

 
ดังน้ันในระยะยาว คาดหวังได้ว่าการศึกษาอบรมท่ีดีขึ้นจะมีส่วนช่วยลดท้ังจํานวนคนเล่นหวยใต้ดินและเจ้ามือ การกําจัด

หวยใต้ดินให้ส้ินซากไปเลยน้ันคงแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะในขณะน้ีการพนันชนิดน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
คนไทยไปแล้ว ประเด็นสําคัญประการหน่ึงท่ีได้จากการศึกษาก็คือว่า การเล่นหวยใต้ดินเป็นบ่อเกิดของรายได้ในหมู่คนทุกระดับจึงยากท่ี
จะไปยกเลิก ทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์ก็ช่วยกันเชียร์ให้มีตลอดเวลาด้วยมีผลประโยชน์ร่วมกัน อน่ึง การพนันโดยตัวของมันเองมีลักษณะ
เป็นสันทนาการด้วย และโดยลักษณะดังกล่าวทําให้การพนันเป็นเร่ืองยากท่ีจะกําจัดออกไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 
2543 : 176-177) 

ในส่วนของส่ือมวลชนได้ทําหน้าท่ีรายงานเลขเด็ด เช่น ข่าวหมูสามขา รายงานเลขทะเบียนรถนักการเมือง เป็นการรายงาน
ข่าวตามคุณค่าข่าวด้านความแปลกประหลาดและความเด่นของบุคคล แต่ในอีกมุมหน่ึงส่ือมวลชนทําเกินหน้าท่ีโดยมีกลุ่มผู้อ่านท่ีสนใจ
ใคร่รู้และเช่ือถือว่าส่ือมวลชนน่าจะนําเสนอข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือ  

หากพิจารณาบทบาทหน้าท่ีตามอุดมคติที่ควรจะเป็นของส่ือมวลชนน้ันมีอยู่หลายอย่าง เช่น ทําหน้าท่ีเป็นยาม สํารวจตรวจ
ตราสอดส่องความเคล่ือนไหวของสังคม เช่น ทําหน้าท่ีคล้ายเป็นยาม สํารวจตรวจตราสอดส่องความเคล่ือนไหวของสังคม แล้วก็ “ทํา
รายงาน” แจ้งให้ทราบ แต่ในสภาพความเป็นจริงก็ยังปรากฏว่าส่ือมวลชนยัง “ทําหน้าท่ีเกิน” เพิ่มเติมจากอุดมคติไปเสียอีก การทํา
หน้าท่ีอย่างเอาการเอางานของส่ือมวลชนในการอุ้มชูและส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นหวย ทําให้ในปัจจุบัน สถานภาพของการเล่นหวยท่ี
อาจจะมีพื้นฐานสาเหตุมาจากความยากจน ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นส่วนเส้ียวหน่ึงของ “วัฒนธรรมประจําชาติ” (national character)  
(ดังจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด ชนช้ันใด ถ้าเป็น “คนไทย” แล้ว ต้องมีจิตใจรักการเส่ียงโชคอยู่ในสายเลือด) และจนกระท่ังได้
กลายมาเป็น “อุปนิสัย” (habit) ท่ีต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจําในชีวิตประจําวัน (แม้จะไม่ได้หวังรํ่ารวยแต่ก็ซ้ือหวยจนติดเป็นนิสัยเสียแล้ว) 
อันเป็นสภาพท่ีมีความม่ันคงท่ีสุดของรูปแบบวัฒนธรรมหน่ึงๆ (กาญจนา แก้วเทพ. 2539) 

ดังจะเห็นได้จากผู้เล่นหวยจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารท้ังจากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การเข้าร่วมเป็นสามารถของ
ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย ชมรมคนรักหวย ขมรมเจ้ามือหวย เป็นต้น ในยุคสมัยปัจจุบันนักเล่นพนันหวย
แสวงหาข้อมูลทางตัวเลขและสถิติประกอบการตัดสินใจตามหลักความน่าจะเป็นมากยิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะห์ชื่อและเน้ือหาของนิตยสารท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการใบ้หวยจะพบว่า ในส่วนจะยังคงเป็นการสืบทอดรากฐาน
วิธีคิดด้ังเดิมของไทย คือ การเล่นหวยเป็นเร่ืองของการเส่ียงโชค แต่ในอีกเส้ียวหน่ึงจะเห็นลักษณะความทันสมัย ลักษณะท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะหลักเร่ือง “ความเป็นไปได้” ทางสถิติ (probability) เข้ามาเป็นสูตรผสมด้วย ในส่วนเส้ียวหลังน้ีแสดงให้เห็นถึง
การปรับตัวของวัฒนธรรมการเล่นหวย และได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันน้ีวิธีคิดเกี่ยวกับการเล่นหวยของคนไทยได้เร่ิมแตกกระแส
ออกเป็น 2 สาย กระแสแรก คือ ความเช่ือว่าการออกตัวเลขนั้นเป็นไปตามเจตจํานงของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีไม่มีใครบังคับได้ ส่วนกระแสท่ี
สองเช่ือว่ากระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเลขน้ันเป็นไปอย่างมีกฎเกณฑ์ หลักสําคัญทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกนํามาใช้คือ “หลักความน่าจะ
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เป็น” พิจารณาอีกด้านหน่ึง หากกระแสความคิดการเล่นหวยแบบท่ีสองเฟื่องฟูขึ้น ก็ย่อมหมายความว่า มนุษย์ผู้เล่นหวยยุคใหม่ได้
ลดทอนอํานาจของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่จะดลบันดาลตัวเลขให้เป็นไปตามอําเภอใจ มาเป็นส่ิงท่ีมีกฎเกณฑ์แน่นอน (กาญจนา แก้วเทพ. 2539) 
 จากผลการวิจัยของพินิจ ลาภธนานนท์ ท่ีกล่าวไปข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มท่ีเล่นพนันมากท่ีสุดคือวัยรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี
และนิยมเล่นพนันหวย ท้ังน้ันเพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย จึงต้องการสํารวจพฤติกรรมการเล่นพนันหวยของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท้ังความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและครอบครัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน และ
เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการเล่นพนันและอาจนําไปสู่การเสพติดการพนันหรือทดลองเล่นพนันประเภทอื่นๆ อีกด้วย 
  
ปัญหานําวิจัย 

1. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 

2. การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ 

3. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยกับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยกับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยกับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนัน
หวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

2. การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 

3. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยสํารวจจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูล
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1/2559 (เดือนสิงหาคม –พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
 
นิยามศัพท์ 

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล โดยพิจารณาจากความบ่อยคร้ังของการเปิดรับ 
 - ส่ือมวลชน หมายถึง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ส่ือออนไลน์ 
 - ส่ือบุคคล หมายถึง บิดา มารดา เพื่อน ญาติ พี่น้อง เพื่อน อาจารย์ 
 -ประเด็นการเปิดรับข่าวสาร หมายถึง วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด และสถิติเก่าๆ การขอเลขจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และ

ข่าววงในการล๊อคเลขรางวัล อายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน และการทํานายฝัน 
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ีได้รับรู้มาจากส่ือต่างๆ  
อิทธิพลของสังคม หมายถึง สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน แฟน ช่องทางการซ้ือ และการพบปะผู้คนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การเล่นพนันหวย 
การพนันหวย หมายถึง การเล่นเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอื่นใดก็ตามด้วยการเส่ียงโชคจากหวยใต้ดินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า

ท่ีลงทุน โดยเอาผลการออกเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวกําหนด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อให้ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนปรับปรุงแก้ไขส่ือและเน้ือหาต่างๆ ท่ีนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันส่ือมวลชนปลูกฝังและตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ
เล่นพนันหวย เช่น จากสถานะผู้เล่นกลายเป็นเจ้ามือ จากการพนันประเภทเดียวอาจจะเล่นหลายประเภทจนกระท่ังลุกลามเป็นปัญหา
สังคมได้ 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิจัยเร่ือง “ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการวิเคราะห์ดังน้ี 

- แนวคิดเกี่ยวกับหวย 
- ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ีของส่ือสารมวลชน 
- แนวคิดการสะท้อนภาพสังคมของส่ือมวลชน 
- แนวคิดเกี่ยวกับการทําหน้าท่ี การไม่ทําหน้าท่ี การทําหน้าท่ีที่ผิดไป 
- แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
- แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
- แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
- แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
- แนวคิดทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมติดการพนัน 
- แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความรู้สึกแสวงหาส่ิงท่ีต่ืนเต้นเร้าใจ  
- แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมบ่มเพาะทางสังคม 

 
ประชากร  

ประชากรในการศึกษา (Population) เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยรายงานจํานวนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาใน
ประเทศไทยท้ังหมดในปีการศึกษา 2559 รวมท้ังส้ิน 1,667,958 คน(สารสนเทศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=2 (จัดทํารายงานเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 
2559)  
 

กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Samples) จะเลือกจากกรอบประชากร โดยกําหนดช่วงแห่งความเช่ือม่ัน หรือระดับ
ความมีนัยสําคัญ .05 ตามสูตร Taro Yamane (อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์. 2543) ดังน้ี  

สูตร n =       N       
                 1+Ne2 
เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมรับท่ีเกิดขึ้นได้ (ในท่ีนี้ e=0.05)  
แทนค่า 1,667,958 
        1+ (1,667,958x (0.05)2) 

= 399.90 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเลือกมหาวิทยาลัยจาก 4 ภาค เลือก 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน) ได้ภาคอีสาน 

2. จากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจาก
เป็นจังหวัดท่ีเป็นประตูสู่ภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในภาคอีสานคือ 2,628,818 คน (สถิติประชากร) 

3. ใช้การสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจงจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมหาวทิยาลัยในจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เลือกนักศึกษาระดับหมาวิทยาลัยโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพราะเพิ่งผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเป็นวัยท่ีเปล่ียนสถานภาพนักเรียนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
เดียวของจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาส่วนใหญ่เน่ืองจากมีความหลากหลาย ของความรู้ ความสามารถ ภูมิลําเนาและฐานะ
ทางการเงิน กล่าวคือ มีระบบคัดเลือกนักศึกษาท้ังโควต้าและรับตรง จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ประกอบกับค่าเทอมไม่แพงคนมี
ฐานะและไม่มีฐานะสามารถเข้ามาศึกษาได้และมีนักศึกษาจากภูมิ ลําเนาต่างๆ เข้ามาศึกษาจํานวน 22,647 คน ( ท่ีมา : 
http://www.old.nrru.ac.th/report/) จึงเป็นกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงเร่ืองของการเล่นพนันหวยอันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว สถาบัน
และสังคม 

4. ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยเก็บกลุ่มนักศึกษาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จํานวน 400 คน จากท้ังหมด 6 คณะ ดังต่อไปน้ี 

คณะครุศาสตร์    จํานวน 8,252 คน ร้อยละ 36.44 จํานวน 144 คน 
คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 5,710 คน ร้อยละ 25.21 จํานวน 100 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 4,256 คน ร้อยละ 18.79 จํานวน 76 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2,423 คน ร้อยละ 10.70 จํานวน 44 คน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  จํานวน 1,139 คน ร้อยละ 5.03 จํานวน 20 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 867   คน ร้อยละ 3.83 จํานวน 16 คน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะโดยใช้การเก็บข้อมูลแบบ Snowball Sampling จนครบจํานวน
ตามท่ีต้องการ 

 
เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบสอบถามในแต่ละส่วนสร้างขึ้นจะครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้ังไว้ 

 
โครงสร้างของแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ คณะ ศาสนา อาชีพรอง รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายได้ของครอบครัว การ
เล่นพนันหวย 

ส่วนท่ี 2 การเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือบคุคล  
ข้อ 1 เป็นคําถามเพื่อวัดการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับหวย วัดจากความบ่อยในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนแต่ละ
ประเภท วัดด้วยคําถามเกี่ยวกบัการฟัง ดู อ่าน ข่าวสารท่ัวไปจากส่ือมวลชนคือ โทรทัศน์ วิทย ุหนังสือพิมพ ์นิตยสารและส่ือ
ออนไลน์ บ่อยคร้ังเพียงใด ให้คะแนนดังน้ี 

ทุกวัน  5 คะแนน 
เกือบทุกวัน  4 คะแนน 
ทุกสัปดาห ์ 3 คะแนน 
นานคร้ัง  2  คะแนน 
ไม่เคยเลย  1  คะแนน 

 ข้อ 2 เป็นคําถามเพื่อวัดการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับหวย วัดจากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคลแต่ละประเภท จะวัดด้วย
คําถามเกี่ยวกับการพูดคุยเร่ืองท่ัวๆ ไป กับส่ือบุคคลต่างๆ คือ บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อน และอาจารย์ บอ่ยคร้ังเพียงใด ความ
บ่อยคร้ังในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับส่ือบุคคลให้คะแนนดังน้ี 

ทุกวัน  5 คะแนน 
เกือบทุกวัน  4 คะแนน 
ทุกสัปดาห ์ 3 คะแนน 
นานคร้ัง  2  คะแนน 
ไม่เคยเลย  1  คะแนน 
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 ข้อ 3 ประเด็นการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกบัหวยบ่อยคร้ังเพียงใด ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับส่ือบุคคลให้
คะแนนดังน้ี 

ทุกวัน  5 คะแนน 
เกือบทุกวัน  4 คะแนน 
ทุกสัปดาห ์ 3 คะแนน 
นานคร้ัง  2  คะแนน 
ไม่เคยเลย  1  คะแนน 

 ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการพนันหวย 
 คําถามเพื่อวัดทัศนคติเกี่ยวกับการพนันหวย 10 ข้อ ข้อคําถามท่ีใช้เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงท้ังคําถามเชิงบวกและเชิงลบ
น้ัน เม่ือนํามาแปลความเป็นไปได้ในเชิงทัศนคติแล้วมีอยู่ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าคะแนน 5 คะแนน  1 คะแนน 
เห็นด้วย ค่าคะแนน 4 คะแนน  2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ ค่าคะแนน 3 คะแนน  3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ค่าคะแนน 2 คะแนน  4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าคะแนน 1 คะแนน  5 คะแนน 

 ส่วนท่ี 4 อิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นหวย  
 คําถามเพื่อวัดอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นหวย จํานวน 5 ข้อ  

มากท่ีสุด  5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง  3 คะแนน 
น้อย  2  คะแนน 
น้อยท่ีสุด  1  คะแนน 

 แล้วนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างมาลงคะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
เกณฑ์การจัดกลุ่มการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมี 3 กลุ่มดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารในระดับตํ่า 
ค่าเฉล่ีย 2.34-3.67 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.68-5.00 หมายถึง มีการเปิดรับข่าวสารในระดับสูง 

เกณฑ์การจัดกลุ่มทัศนคติมี 3 กลุ่มดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึง มีทัศนคติในทางลบ 

ค่าเฉล่ีย 2.34-3.67 หมายถึง มีทัศนคติในระดับเป็นกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.68-5.00 หมายถึง มีทัศนคติในทางบวก 

เกณฑ์การจัดระดับความสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์. 2543) 
 ระดับคะแนน  ความหมาย 
 0.00-0.19  มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก 
 0.20-0.39  มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า 
 0.40-0.59  มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าปานกลาง 

0.60-0.79   มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
ต้ังแต่ 8.0 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานไว้ซ่ึงมีตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
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 3. การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 
 4. การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 

               ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เม่ือสร้างขึ้นแล้ว ได้มีการนําไปตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) และความ
ตรง (Validity) โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 

1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ท่ี
มีความชํานาญในการออกแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความถูกต้องของภาษา 

2. การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และสถานภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลจริงให้ทดลองทําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แล้วจึงนําผลท่ีได้มาทดสอบความ
น่าเช่ือถือโดยใช้วิธีของ Cronbach ซ่ึงความน่าเช่ือถือท่ีได้จากวิธีการน้ีเรียกว่า Alpha Coefficient หรือ Coefficient Alpha 
(นันทวรรณ พงศ์อุดม. 2543 : 67)  
 จากการทดสอบความน่าเช่ือถือได้ผลดังน้ี 

- ค่าความเช่ือถือของชุดคําถามท้ังฉบับ จํานวนรวม 32 ข้อ = 0.868 
- ค่าความน่าเช่ือถือของชุดคําถามการเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือบุคคลเกี่ยวกับพนันหวย จํานวน 17 ข้อ = 

0.918  
- ค่าความเช่ือถือของชุดคําถามทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นพนันหวย จํานวนรวม 10 ข้อ = 0.764 
- ค่าความเช่ือถือของชุดคําถามอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นหวย จํานวนรวม 5 ข้อ = 0.951 

 
การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดําเนินการดังต่อไปน้ี คือนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ แล้วนํามาประมวลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics 
Package for the Social Sciences : SPSS) หลังจากน้ันจึงนําผลมาวิเคราะห์ต่อไป 
 
 
 
 
 

ทัศนคติ 

อิทธิพลทาง
สังคม 

การเปิดรับข่าวสาร 
-การเปิดรับ

ประเด็นข่าวสาร
ด้านการเล่นพนัน

หวย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละเพื่ออธิบายข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
2. การหาระดับของทัศนคติท่ีเห็นด้วยในเร่ืองการเล่นพนันหวย ในการวัดทัศนคติผู้วิจัยใช้ตัวกลางเลขคณิต (X) หรือ

ค่าเฉล่ีย 
3. การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้วิ เคราะห์คือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการเล่นพนันหวย และทัศนคติในการเล่นพนันหวย 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

           ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.00 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 78.75 มีช่วงอายุ 19-21 ปี การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.50 นับถือศาสนาพุทธ เกี่ยวกับอาชีพรอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.75 
ไม่มีอาชีพรอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.00 มีรายได้เฉล่ียตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ร้อยละ 29.75 มีรายได้ของครอบครัว
เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนันหวย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.00 ไม่เคยเล่นพนันหวย รองลงมาคือ เคยเล่น
เลิกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.25 และปัจจุบันเล่น คิดเป็นร้อยละ 11.75 ตามลําดับ ความบ่อยในการเล่นพนันหวย ส่วนใหญ่ร้อยละ 
29.03 ปีละคร้ัง จํานวนเงินท่ีเล่นพนันหวยแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.94 เล่นพนันหวยคร้ังละ 0-500 บาทต่อคร้ัง วิธีเล่นพนันหวย 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.77 เล่นผ่านคนหายหวยท่ัวไป และวิธีชําระเงินการพนันหวย ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.35 จ่ายเงินสด   

2. การเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือบุคคลเกี่ยวกับการพนันหวย 
2.1 การเปิดรับข่าวสารส่ือต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการพนันหวย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารส่ือต่างๆ มีดังน้ี 
(1) การเปิดรับส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ มีการเปิดรับข่าวสารส่ืออยู่ในระดับ “ตํ่า” มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ 1.58 และ 2.15 ตามลําดับ โดย การเปิดรับส่ือวิทยุ บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 50.75 เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ส่ือโทรทัศน์ บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 55.25 

(2) การเปิดรับส่ือหนังสือพิมพ์ และนิตยสารคู่มือการบอกเลขเด็ด มีการเปิดรับข่าวสารส่ืออยู่ในระดับ “ตํ่า” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.61 และ 1.47 ตามลําดับ โดย การเปิดรับส่ือหนังสือพิมพ์ บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 48.00 แตกต่างกับ
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือนิตยสารคู่มือการบอกเลขเด็ด ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 60.00  

(3) การเปิดรับส่ือออนไลน์เว็บไซต์ท่ัวไป และเว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมหวยต่างๆ มีการเปิดรับ
ข่าวสารส่ืออยู่ในระดับ “ตํ่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.17 และ 1.39 ตามลําดับ โดย การเปิดรับส่ือออนไลน์เว็บไซต์ท่ัวไป บางคร้ัง เป็น
จํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 45.25 แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือเว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมหวยต่างๆ ไม่เคยเลย เป็นจํานวน
มากท่ีสุดร้อยละ 71.50        

(4) การเปิดรับส่ือบุคคลบิดามารดาและญาติ มีการเปิดรับข่าวสารส่ืออยู่ในระดับ “ตํ่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.12 
และ 2.09 ตามลําดับ โดย การเปิดรับส่ือบุคคลบิดามารดา บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 51.00 เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ส่ือญาติ บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 54.75  

(5) การเปิดรับส่ือพี่น้อง และอาจารย์ มีการเปิดรับข่าวสารส่ืออยู่ในระดับ “ตํ่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.93 และ 
1.49 ตามลําดับ โดย การเปิดรับส่ือบุคคลพี่น้อง บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 47.00 แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ืออาจารย์ 
ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 64.75  

2.2 การเปิดรับประเด็นข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการพนันหวย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการเปิดรับประเด็นข่าวสารต่างๆ 7 ประเด็น พิจารณา
แบ่งเป็น 3 กลุ่มมีดังน้ี  

(1) วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด และสถิติเก่าๆ มีการเปิดรับประเด็นข่าวสารอยู่ในระดับ “ตํ่า” โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ เท่ากับ 1.28 โดย การเปิดรับข่าวสารหวยโดยวิธีการคํานวณหาเลขเด็ด ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 76.25 
เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับโดยสถิติเก่าๆ ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 75.50  
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(2) การเปิดรับข่าวสารหวยโดยการขอเลขจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และข่าววงในการล๊อคเลขรางวัล มีการเปิดรับ
ประเด็นข่าวสารอยู่ในระดับ “ตํ่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.41 และ 1.34 โดย การเปิดรับข่าวสารหวยโดยการขอเลขจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ไม่เคย
เลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 65.25 เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าววงในการล๊อคเลขรางวัล ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อย
ละ 73.25  

(3) การเปิดรับข่าวสารหวยโดยอายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน และการทํานายฝัน มีการเปิดรับประเด็นข่าวสารอยู่ใน
ระดับ “ตํ่า”มีค่าเฉล่ียการเปิดรับข่าวสารหวย เท่ากับ 1.54 , 1.57 และ 1.71 ตามลําดับ โดย การเปิดรับข่าวสารหวยโดยอายุผู้เสียชีวิต 
และข่าวเลขท่ีบ้าน ไม่เคยเลย เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 53.50 และร้อยละ 50.75 ตามลําดับ แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเปิดรับการ
ทํานายฝัน บางคร้ัง เป็นจํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 45.50 

3 ทัศนคติในการเล่นพนันหวย  
ทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นพนันหวยโดยสรุปจากการประมวลท้ังหมด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับการเล่นพนันหวย

อยู่ในระดับ “เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.62 แยกเป็นรายข้อดังน้ี  
(1) การใช้เงินเล่นพนันหวยเพียงเล็กน้อยก็ยังไม่เกิดปัญหาจากการเป็นหน้ี มีทัศนคติอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.60 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 27.75 และเห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 21.25 ตามลําดับ  

(2) การเล่นพนันหวยเป็นคร้ังเป็นคราวไม่ทําให้เสียการเรียนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ มีทัศนคติอยู่ในระดับ “เป็น
กลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.25 
และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 25.50 ตามลําดับ  

(3) การเล่นพนันหวยเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 โดย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.50 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 19.75 ตามลําดับ  

(4) การเล่นพนันหวยช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.32 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 30.25 และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 25.50 ตามลําดับ  

(5) การเล่นพนันหวยช่วยให้ชีวิตมีสีสัน มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.52 โดย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.75 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 21.50 
ตามลําดับ  

(6) บางคร้ังการเล่นพนันหวยช่วยสร้างรายได้เสริม มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.47 โดย ส่วน
ใหญ่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 28.75 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 22.75 
ตามลําดับ  

(7) ส่ือและข่าวสารเกี่ยวกับหวยมีส่วนกระตุ้นให้อยากลองเล่นการพนัน มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.66 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 25.75 และเห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 22.50 ตามลําดับ  

(8) การเล่นพนันหวยไม่ได้เป็นท่ีรังเกียจของสังคม มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 โดย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.75 และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 15.50 
ตามลําดับ  

(9) หากเล่นพนันหวยเป็นคร้ังคราวและมีสติ พ่อแม่และครอบครัวก็ไม่ห้าม มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 27.25 และไม่
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลําดับ  

(10) การเล่นพนันหวยเพียงเล็กน้อยไม่ทําให้ติดได้เหมือนยาเสพติด มีทัศนคติอยู่ในระดับ“เป็นกลาง” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.68 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 24.25 และเห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 20.75 ตามลําดับ 

4. อิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวย 
อิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวย โดยสรุปจากการประมวลท้ังหมด มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.43 แยกเป็นรายข้อดังน้ี 
(1) หากมีสมาชิกในครอบครัวเล่นพนันหวยเป็นประจําจะทําให้เล่นพนันหวย มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.54 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ามีอิทธิพลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ มีอิทธิพลน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 และมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.25 ตามลําดับ  
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(2) การมีกลุ่มเพื่อนเล่นพนันหวยทําให้อยากลองเล่นพนันตามไปด้วย มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.45 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ามีอิทธิพลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือ มีอิทธิพลน้อย คิดเป็นร้อยละ 
26.75 และมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.75 ตามลําดับ  

(3) การมีแฟนเล่นพนันหวยทําให้อยากเล่นพนันตามไปด้วย มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.17 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ามีอิทธิพลน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.25 และ
มีอิทธิพลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.25 ตามลําดับ  

(4) การมีช่องทางการซ้ือหวยท่ีสะดวกทําให้เล่นพนันสะดวกขึ้น มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.57 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ามีอิทธิพลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ มีอิทธิพลน้อย คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ
มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลําดับ  

(5) การพบปะพูดคุยกับคนรู้จักท่ีเล่นพนันหวยทําให้อยากลองเล่นพนันหวย มีอิทธิพลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.44 โดย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ามีอิทธิพลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมาคือ มีอิทธิพลน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 29.50 และมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามลําดับ  

5. การทดสอบสมมติฐาน 
5.1 การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือนิตยสาร 

(คู่มือการบอกเลขเด็ด) ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ท่ัวไป) เว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่ม หรือชมรมหวยต่างๆ ส่ือบุคคล –บิดา มารดา –ญาติ –พี่
น้อง และอาจารย์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
หมายความว่า ถ้านักศึกษามีการรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมากก็จะมีทัศนคติเล่นพนันหวยมาก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก (0 ถึง 0.19) และตํ่า (0.20-0.39) 

5.2 การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเล่นพนันหวยของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยทุกวิธี ได้แก่ วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด 
สถิติเก่าๆ การขอเลขจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ข่าววงในการล๊อคเลขรางวัล อายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน การทํานายฝัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อการเล่นพนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย มีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า ถ้านักศึกษามีการรับประเด็น
ข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมากก็จะมีทัศนคติเล่นพนันหวยมาก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใน
ระดับตํ่า (0.20-0.39) และตํ่ามาก (0 ถึง 0.19) ตามลําดับ 

5.3 การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือ
นิตยสาร (คู่มือการบอกเลขเด็ด) ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ทั่วไป) เว็บไซต์การเข้าร่วมกลุ่ม หรือชมรมหวยต่างๆ ส่ือบุคคล –บิดา มารดา –
ญาติ –พี่น้อง และอาจารย์ มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า ถ้านักศึกษามีการรับข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมากก็จะมีอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่น
พนันหวยมาก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตํ่ามาก (0 ถึง 0.19) และตํ่า (0.20-0.39) 

5.4 การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อการเล่นพนันหวย
ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยทุกวิธี ได้แก่ วิธีการคํานวณหาเลขเด็ด 
สถิติเก่าๆ การขอเลขจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ข่าววงในการล๊อคเลขรางวัล อายุผู้เสียชีวิต เลขท่ีบ้าน การทํานายฝัน มีความสัมพันธ์กับอิทธิพล
ของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย มีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า ถ้านักศึกษามี
การรับประเด็นข่าวสารด้านการเล่นพนันหวยมากก็จะมีอิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อการเล่นพนันหวยมาก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า (0.20-0.39)  
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ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ดังน้ันควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผู้

เล่นพนันหวย กลุ่มอาชีพอื่นๆ หรือสถานะอื่น เช่น เจ้ามือ เครือข่ายการพนัน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีลึก ละเอียดและวางแผนการ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาในเขตภาคอีสานเท่าน้ัน จึงควรศึกษาในลักษณะเดียวกันในภาค
อื่นๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและได้เห็นภาพรวมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท้ังประเทศ 
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พฤศจิกายน 2559. 
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ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ 
นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

EFFECTS OF WORK PERFORMANCE POTENTIAL DEVELOPMENT ON WORK SUCCESS 
OF BUSINESS ACCOUNTANT IN ROI ET PROVINCE 

 
บุญช่วง ศรีธรราษฎร,์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด

1
 

สุพร แก้วสะอาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
 

Email: boonchaung@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบและความสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ

ความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 118 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 2) การ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม และ 3) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน, ความสําเร็จในการทํางาน, นักบัญชีบริษัท 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to test the relationships and effects of work performance 

potential development and work success of business in Roi Et Province. Questionnaires were used 

for collecting data 118 of business accountants in Roi Et Province. Statistic methods used for 

analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple correlation analysis and 

multiple regression analysis. The findings revealed that : 1)  the work performance potential 

development in the aspects of knowledge had positive relationships with and effects on work 

success as a whole. 2) the work performance potential development in the aspects of professional 

skill had positive relationships with and effects on work success as a whole. and 3) the work 

performance potential development in the aspects of professional ethic had positive relationships 

with and effects on work success as a whole. 

Keywords : Work Performance Potential Development, Work Success, Business Accountant 

 

บทนํา 
 ในสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีผ่านมามีการเช่ือโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น ทําให้ธุรกิจระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว

และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ท้ังด้านการค้า และการลงทุนนอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ่งไปสู่

โลกาภิวัตน์ (Globalization) เทคโนโลยีมีการพัฒนาสูงขึ้นเร่ือย ๆ  อีกท้ังมีการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในสภาพเศรษฐกิจการเงินและ

การคลังของประเทศ ทําให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและวินัยทางด้านการเงินมีกฎเกณฑ์และมาตรการใหม่ ๆ ออกมาบังคับใช้ในรูป

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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กฎหมาย และกติกาทางสังคม (จันทนา สาขากร, 2551 : 3-4) เน่ืองจากวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้าน

ต่าง ๆ เช่น การจัดทํารายงานเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ลูกค้า รัฐบาล สาธารณชน ฯลฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูล

ท่ีมีคุณภาพและสามารถคาดคะเนแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตได้ จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้ใช้งบการเงินซ่ึงประกอบ

ด้วยนักลงทุน ผู้บริหาร รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชนต้องการความน่าเช่ือถือได้ในงบการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ เช่น นักลงทุนต้องการทราบข้อมูลในงบการเงินเพื่อประเมินความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุน รัฐบาลและหน่วยงาน

ราชการต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกิจการเพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากร การกําหนดนโยบายภาษีอากรและการ

กํากับดูแล บางคร้ังผู้ใช้งบการเงินอาจได้ข้อมูลจากงบการเงินท่ีไม่น่าเช่ือถือ เช่น ความลําเอียงของผู้จัดทํางบการเงินอาจทําให้มีการ

จัดทํางบการเงินท่ีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ด้วยเหตุผลน้ีกฎหมายในหลายประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศไทยได้กําหนดให้

งบการเงินต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2548 : 1-8) ดังน้ัน ก่อนรายงาน

ทางการเงินจะได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชีจะต้องจัดทํารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มีความน่าเช่ือถือ นักบัญชีจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (Work Performance Potential Development) คือ หัวใจสําคัญของการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชี เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติสําเร็จผลตามเป้าหมาย จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน คือการพัฒนาองค์ความรู้เดิม 

และส่ิงท่ีอยู่แล้วแฝงอยู่ในตัวบุคคลทําให้ดีขึ้น หรือมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น จากแนวคิดศักยภาพนักบัญชีของ International 

Education Standards (IES) ซ่ึงสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountant : IFAC) ท่ีมีบทบาท

สําคัญ    ในการพัฒนาและส่งเสริมระดับสากลเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมาตรฐาน ให้กับนักบัญชีตามของกรอบของ IES มี

ความเป็นมืออาชีพประกอบด้วย 5 ลักษณะ ด้านความรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

(Professional Values)ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Professional Ethics) และด้านเจตคติ (Attitudes) (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ 

และคณะ, 2548 : 1) ดังน้ัน เม่ือนักบัญชี มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น แล้วนํามาใช้เกิดเป็น

ทักษะและความเช่ียวชาญต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดํารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพย่อมจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้ันๆ ให้

สําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 ความสําเร็จในการทํางาน (Work Success) คือ ส่ิงท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของ   นักบัญชีที่เกิดจากการ

ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่สะสมมาปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้สําเร็จตามเป้าหมาย ผลงานน้ันสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ความสําเร็จในการทํางานเป็นลักษณะของ

การประเมินความสามารถของตนเองท่ีทําให้ผลงานท่ีแล้วเสร็จสามารถสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ใช้มูล สร้างความก้าวหน้าใน

การทํางาน อาทิ การได้เล่ือนขั้นเงินเดือนเล่ือนตําแหน่งงาน หรือการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ การได้รับความไว้วางใจหรือ ความเช่ือม่ัน

จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและสร้างความม่ันคงในการทํางานในการทํางานให้กับตนเองได้ ความสําเร็จในการทํางานเป็นความ

คาดหวังของนักบัญชีทุกคนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานน้ันๆ นักบัญชีบริษัทในฐานะทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญขององค์กร และเป็นหัวใจของการ

บริหารในการจัดทําข้อมูลทางการบัญชีท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ การ

ควบคุม และกํากับการบริหารจัดการในองค์กรท่ีดี ดังน้ัน นักบัญชีท่ีมีคุณภาพต้องมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความ

เช่ือม่ันในตนเองรวมท้ังสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (ศศิวิมล มีอําพล, 2556 : 3-10)  

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะวิจัยผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความสําเร็จ

ในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทดสอบว่าการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อต่อความสําเร็จในการทํางานหรือไม่อย่างไร โดยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน อันนําไปสู่การมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพต่อไป ตลอดจนทําให้ผู้บริหารนําไปใช้เป็น

แนวทางในการเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สนับสนุนผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อ

ความสําเร็จในการทํางาน จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางาน 

 

สมมุติฐานในการวิจยั 
 H1  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

H2  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

H3  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
H4  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกความสําเร็จใน

การทํางานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจัย 
 1. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับนักบริษัท 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลสนเทศให้กับนักบัญชีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมือ

อาชีพ และความมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสืบต่อไป 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานให้

เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 4. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 1.  กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยน้ัน ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัท

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 629 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 242 

คน โดยเปิดตาราง Krejcie  และ Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 42- 43) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยดําเนินการ ดังน้ี 1) จําแนกนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 20 อําเภอ ประกอบด้วย เกษตร

วิสัย เชียงขวัญ     เมยวดี เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง เสลภูมิ โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง จตุรพักตรพิมาน จังหาร ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี 

ปทุมรัตน์ พนมไพร ศรีสมเด็จ หนองฮี และอาจสามารถ 2) กําหนดกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีบริษัทตามสัดส่วน โดยใช้วิธีการเทียบ

บัญญัติไตรยางค์ แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับสลากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้าง

ตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีกําหนดขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม 

จํานวน 242 ชุด ปรากฏว่าได้รับตอบกลับจํานวน 118 ชุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีถูกต้องและครบถ้วน จํานวน 118 ชุด โดยมีอัตราการ

ตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 48.76 ซ่ึงสอดคล้องกับ (Aaker, Kumer and  Day,  2001) ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถามอย่างน้อยอัตรา

ร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 111 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม  - 21 พฤศจิกายน 2559 

 

 

การพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน 
1. ความรู้ในวิชาชีพ (KNL) 

2. ทักษะทางวิชาชีพ (PFS ) 

3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ (PRV) 

4. จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (ETH) 

ความสําเร็จในการทํางาน 
1. ด้านการบรรลุเป้าหมาย (GAC)   

2. ด้านมาตรฐานและความเช่ือถือได้ (STR) 

3. ด้านทันเวลาและผลลัพธ์ (TMO)  

4. ด้านความพึงพอใจ (STF) 
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 2.  ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง   
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง โดยการหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ(Discrimination Power) 

โดยใช้เทคนิค Item- total Correlation การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.816 – 0.874 และ

ความสําเร็จในการทํางาน มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.826 – 0.856 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม

วิธีของ Cronbach ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.823-0.865 และความสําเร็จในการทํางาน มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.825 - 0.896 

 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย      
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบ

ความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด ซ่ึงเขียนเป็นสมการ  ดังน้ี 

 

  สมการ   TWS =   β0  +  β1 KNL  + β2 PFS  + β3 PRV + β4 ETH + ε 

 

  เม่ือ   TWS  แทน  ความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 

   β1 KNL    แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ 

    β2 PFS    แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ 

    β3 PRV    แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

    β4 ETH    แทน  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

    ε แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบญัชีบริษทั

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ตัวแปร TWS KNL PFS PRV ETH VIF 

X  4.42 4.49 4.42 4.43 4.49  

S.D. 0.27 0.35 0.37 0.38 0.27  

TWS  0.596** 0.494** 0.483** 0.435**  

KNL   0.350** 0.473** 0.371** 1.349 

PFS    0.505** 0.424** 1.446 

PRV     0.432** 1.551 

ETH      1.154 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.435 – 0.596 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ

ด้วยค่า VIF พบว่า ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.154 - 1.446 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ถึงขึ้นก่อให้เกิด

ปัญหา Multicollinearity (Black,  2006 : 585)  
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามความสําความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทใน

เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

การพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน 

ความสําเร็จในการทํางาน 
โดยรวม(TWS) 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 1.109 0.553 2.007 0.047* 

ด้านความรู้ในวิชาชีพ (KNL) 0.276 0.093 2.966 0.004** 

ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PFS) 0.243 0.091 2.670 0.009** 

ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (PRV) 0.130 0.092 1.416 0.159 

ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ETH) 0.096 0.113 2.849 0.006** 

F = 28.887 p = 0.000  AdjR2 = 0.488 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ (KNL) และด้านทักษะทางวิชาชีพ (PFS) 

และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ETH) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม (TWS) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 2 และ 4 สําหรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

(PRV) ไม่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม (TWS) 

 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม เน่ืองจาก นักบัญชี คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ัวไปเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจกิจกรรมทางธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความรู้ในวิชาชีพของนักบัญชี จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีนักบัญชีบริษัทต้องมุ่งม่ันให้เกิดขึ้นกับตนเอง

อยู่เสมอ อาทิ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชี การภาษีอากร การบัญชีบริหาร การจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางการบัญชี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารเทศท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานจึงกล่าวได้ว่าเม่ือนักบัญชีมีการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพแล้วย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานคือ ผลงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อเวลา 

และตรงตามระเบียบข้อกําหนดเอาไว้อย่างน่าเช่ือถือ ทําให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้มูลทางการบัญชีมีความพึงพอใจต่อการนําข้อมูลไปใช้เพื่อ

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัจณีย์ จันทนา (2556) พบว่า ความรู้ทางการบัญชี และการบัญชี

บริหาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม  

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานH1  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพมีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวมของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม เน่ืองจาก ในการปฏิบัติงานทางการบัญชีให้ผลงานเป็นท่ียอมรับต่อผู้ใช้ข้อมูลการมีทักษะทางวิชาชีพท่ีจําเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน อาทิ ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยเกี่ยวกับรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยท่ัวไปหรือไม่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับงานย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานด้วยการมี

ผลงานท่ีตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดเอาไว้ ในความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาในการนําไปใช้ตัดสินใจของฝ่าย

บริหารและผู้ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่ความภาคภูมิใจในผลงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัพวิชญ์ คําภิรมย์ 

(2554) พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม ด้านเวลา และด้านปริมาณงาน 

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H2  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์

และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 3. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จใน

การทํางานโดยรวม เน่ืองจาก การปฏิบัติงานทางการบัญชีคือ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึก 
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จําแนกข้อมูล แล้วทําการสรุปให้เป็นรายงานทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือผู้ใช้ข้อมูล

ท่ัวไป ความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้บริหารการปฏิบัติงานด้วยความโปรงใส่ ไม่บิดเบือนข้อมูลท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ดังน้ัน เม่ือนักบัญชีบริษัท มี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพต่อการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานด้วยการมีผลงานท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา ตรง

ตามระเบียบข้อกําหนดเอาไว้ในมาตรฐานทางการบัญชี ทําให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกิดความเช่ือม่ันกับข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการ

ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา แว่นแก้ว (2557) พบว่า คุณสมบัติทางการบัญชีท่ีดี ด้านจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทํางานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านการจัดหาปัจจัย

ทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุรีพร เมืองจันทร์ (2555) พบว่า 

จรรยาบรรณการบัญชีบริหาร ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ด้าน

การทํางานต้องเช่ือถือได้ ด้านงานสําเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน  

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน H4  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี

ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 4. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ทํางานโดยรวม เน่ืองจาก คุณค่าแห่งวิชาชีพเป็นความรู้สึกพึงปรารถนากับงานท่ีปฏิบัติและมีความพึงพอใจกับงานในปัจจุบันแต่ไม่ได้

แสงออกถึงศักยภาพท่ีมีอยู่เต็มความรู้ความสามารถย่อมไม่ผลให้งานท่ีปฏิบัติสามารถสําเร็จตามเป้าหมาย มีผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับและน่าเช่ือถือ และเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี วงษ์ศิลป์ (2555) พบว่า ความจงรักภักดีต่อ

วิชาชีพการสอบบัญชี ด้านความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และด้านความภูมิใจต่อวิชาชีพการสอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี  

 ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน H3  : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพมีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนการทําผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาการวิชาชีพบัญชี  อันเป็นแนวทางท่ีสําคัญสําหรับนําไปใช้

ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับนักบัญชีของบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน และสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพขององค์กรต่อไป คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยเล่มน้ี  ผู้วิจัยขอมอบ เพื่อ

เป็นการบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านการบัญชีและศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ซ่ึง

ผู้วิจัยจะนําความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ไปพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ความสําคัญการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในวิชาชีพ 

เช่น การศึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางการบัญชี วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ

ศึกศาสตร์การบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับและประยุกต์ใช้กับปฏิบัติงานให้สําเร็จอย่างมืออาชีพ 

 1.2 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านทักษะทาง

วิชาชีพ เช่น การวางแผนการทํางาน การคิดและแก้ไขกับปัญหาอย่างเป็นระบบทําให้เกิดความชํานาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้นท่ีจะส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการทํางานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 1.3 นักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ความสําคัญกับการดํารงตนอยู่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่าง

เคร่งครัด เช่น ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่นําข้อของกิจการไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 

และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติทางการบัญชีตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจริงเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ อันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานตามเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้มีความน่าเช่ือถืออย่างมืออาชีพต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางาน ในกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ซ่ึงอาจทําให้งานวิจัยมีประสิทธิผลละสามมารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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 2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เช่น ด้านความรู้ในวิชาชีพ มุ่งเน้นกับการ

เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

 2.3 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีเช่น ด้านความพึงพอใจในการ

ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการได้รับความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชาและด้านบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ เป็นต้น 

 2.4 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีส่งผลความสําเร็จในการทํางาน

ของนักบัญชี 

 2.5 ควรมีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้งานวิจัยท่ีมีความละเอียดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีอายุ 18-23 ปี 

โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 11 คณะ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 - 21 

ปีอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีปีท่ี 3 ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน เวลาเฉลี่ยในการเปิดรับสื่อต่อวันในแต่

ละครั้งมากกว่า 3 ช่ัวโมง และช่วงเวลาท่ี เปิดรับสื่อบ่อยท่ีสุดคือช่วง 20.01 - 00.00 น. 3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อ

เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับ มากทุกข้อ โดยอันดับ 1 คือเป็นแหล่งเพ่ิมพูนความรู้ 

รองลงมา คือ สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 

คําสําคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, พฤติกรรม, ความพึงพอใจ  

 

ABSTRACT  

Research on Behavior and Satisfaction in Social Networking of Ubon Ratchathani Rajabhat 

University Students The objectives of this research were to study the social network usage of Ubon 

Ratchathani Rajabhat University students. And to study the satisfaction of the social network of 

Ubon Ratchathani Rajabhat University students.The sample was used in this study. The samples 

were randomly selected from 11 groups of 400 students. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from the sample. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, 

percentage, mean and standard deviation. 3. Satisfaction with Social Media Network The sample of 
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the respondents was rated at the highest level, with the first rank being the secondary source of 

knowledge. 

The study found that : 1. Demographic characteristics Most of the samples were females 

between 20 and 21 years of age in the bachelor's degree, 3 years of education in the Faculty of 

Humanities and Social Sciences. The sample was exposed to media more than 1 time a day. The 

average time for media exposure per day was more than 3 hours. Most media exposure is from 

20.01 to 00.00. 3. Satisfaction with Social Media Network The sample of the respondents was rated 

at the highest level, with the first rank being the secondary source of knowledge. 

Keywords: Social network, Behavior, Satisfaction 
 

บทนํา 

ปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน(Borderless Communications) ซ่ึงเป็นยุคท่ีมนุษย์สามารถท่ีจะ

ข้ามประตูไปพบปะพูดคุยกับใครก็ได้ โดยการใช้เคร่ืองมือส่ือสารเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือเคร่ืองมือส่ือสารอื่นๆ ผ่าน

ระบบเครือข่าย (Internet) ด้วยความเร็วสูงและสามารถส่งข้อมูลข่าวสารในลักษณะข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ ได้

ปริมาณมากอย่างท่ีต้องการและในปัจจุบันมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักส่ือสารผ่านเครือข่าย

คือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เกิดเป็นชุมชนสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network)  

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทยได้ คาดการณ์จํานวนประชากรของไทย ณ วันท่ี   1 กรกฎาคม 2556 ว่าจะมี

จํานวนประชากรท้ังส้ิน 64.6 ล้านคน เป็นชาย 31.4 ล้านคน และหญิง 33.1 ล้านคน ช่วงเด็กและวัยรุ่น (นักเรียนนักศึกษาอายุ 6 - 

21 ปี) มี 14 ล้านคน จํานวนน้ีมีการเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ต 25 ล้านคน โดยผู้ชายใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าผู้หญิง คิดเป็น 

55% และ 45% ตามลําดับ ในจํานวนน้ีเป็นนักเรียน และนักศึกษาถึง 34% น่ันหมายถึงเป็นผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 22 ปี เป็นส่วนใหญ่ 

(ข้อมูลจากการสํารวจของ True Hit พบว่าเป็นช่วงอายุ 12 - 17 ปีเป็นส่วนใหญ่)ใน 25 ล้านคนท่ีใช้งานอินเตอร์เน็ต โดย 18 ล้าน

คน เป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงได้สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ค 16.4 ล้านบัญชีรายช่ือ (ในจํานวนน้ี บางคนมีบัญชีรายช่ือ 

มากกว่า 1 บัญชี) เฉพาะในกรุงเทพมีจํานวนผู้ใช้งาน 8.6 ล้านบัญชีรายช่ือ หรือคิดเป็นคร่ึงหน่ึงของท้ังประเทศ และในการจัดลําดับ

ด้วย Alexa ซ่ึงเป็นการจัดลําดับแบบสากล จะพบว่าเฟซบุ๊ค เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 จากการสํารวจ

โดย Retrevoซ่ึงศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซท์ยอดนิยม เช่นเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ไฮไฟว์ และอื่นๆ พบว่า 

จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน พบว่าผู้ใช้งานเกือบคร่ึงท่ีมีการติดตามความ (จริยา ปันทวังกูร, 2556)  

จากการสํารวจโดย Retrevo  ซ่ึงศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซท์ยอดนิยม เช่น เฟซบุ๊คท

วิตเตอร์ไฮไฟว์ และอื่นๆ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน พบว่าผู้ใช้งานเกือบคร่ึงท่ีมีการติดตามความเคล่ือนไหวเว็บไซต์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้านอนและต่ืนนอนในตอนเช้า และ 16% ของจํานวนของผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์

เหล่าน้ีเป็นประจํา นอกจากน้ีผลสํารวจยังพบว่ามีผู้ใช้มากกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีต้องติดตามความเคล่ือนไหวเว็บไซท์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง และมากกว่า 10%  ท่ีเข้าไปดูความเคล่ือนไหวล่าสุดทุกๆ 2 - 3 ช่ัวโมง ข้อมูลดังกล่าวแสดง

เห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในทุกๆ แห่งท่ัวโลกมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ปณิชา นิติพร

มงคล,  2553) 

ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารของมนุษย์โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการส่ือสารของมนุษย์ในยุคดิจิตอล เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการส่ือสารท้ังในโลกแห่งความเป็นจริง 

(Reality World) และโลกเสมือนจริง (Virtual World) เกิดเป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียน แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ตามประโยชน์ 

กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกันและกัน    ทําให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทและอิทธิพลในการติดต่อส่ือสารอย่าง

มาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือนักศึกษาท่ีใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบัน ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่นิยม

ติดต่อส่ือสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการใช้

ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นกลุ่ม

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตปรําจําวันสูง เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้

ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมท้ังความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคส่ือในวัยศึกษาว่าเป็นอย่างไร

และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สังคมออนไลน์เพื่อการส่ือสารอย่างไรบ้าง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ชีวิตของกลุ่มนักศึกษา ได้รับทราบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษา รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การส่ือสารในเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสอดคล้อง

กับพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาต่อไป 
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นอกจากน้ีนักศึกษา ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ส่ือสารกับบุคคลอื่นๆเป็นผลมาจากการรับรู้

ความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีกลุ่มวัยรุ่นมี

ความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนทําให้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการทํากระแสนิยม จึง

ทําให้อัตราในการใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นการติดตามการใช้งาน และอาจทําให้เกิดความรู้สึกกังวลหรือหมกมุ่นว่าจะต้องเข้าไปใช้

งานอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ ซ่ึงนอกจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่นแล้วความช่ืน

ชอบการใช้งานท่ีง่าย สะดวก และรับรู้การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้นักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

การรับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองราวท่ีอยากรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ชักจูงใจ

กลุ่มสมาชิกให้เห็นด้วยในเร่ืองต่างๆ เช่น การขายสินค้าหรือบริการ การชักชวนให้สมาชิกกลุ่มเดียวกันทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 

รวมท้ังใช้ในด้านความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆซ่ึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือมวลชน (ภานุวัฒน์ กองราช, 2554) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงอยากท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อเป็นทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน  และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นักศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้วยยุค

ปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน  เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นส่ือหน่ึงท่ีได้รับความนิยมขึ้นมาในประเทศไทย 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารของมนุษย์โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการ

ส่ือสารของมนุษย์ในยุคดิจิตอล เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการส่ือสารท้ังในโลกแห่งความเป็นจริง (Reality World) และโลกเสมือน

จริง (Virtual World)  ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยศึกษาตัวแปรด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้

และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ท้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย โดยเร่ิมจาก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้

ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรรมวิธีทางข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวในลําดับต่อไป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีมีอายุ 18 - 23 ปี 

จํานวน 19,068 คน การสุ่มตัวอย่างน้ันจะทําให้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรของ Yamane (1973,  pp. 888 - 

887) ท่ีระดับความเช่ือม่ันในการเลือกตัวอย่าง 95.0 % ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน + /-5% ดังน้ี 

 

                          สูตร   n    =              N 

                                                       1 + Ne2 

     เม่ือ     n    =      จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

         N    =      ขนาดจํานวนประชากรท่ีทราบค่า 

         e    =   ค่าความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดไว้กับ 0.05 

          แทนค่า      n   =                     19,068 

                                                   1 + 19,068 ( 0.05 )2 

             =          400 

    ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดตัวอย่างในการศึกษา        ≈       400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 
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1. การสุ่มตัวอย่างตามกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามคณะท่ีมีทั้งหมด 11 คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาล

ศาสตร์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

2. การสุ่มแบบโควตา (QutotaSampling) ท่ีถูกสุ่มได้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เฉพาะผู้ที่เปิดรับและใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร    

                  ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 โดยใช้วิธีการของ Likert Scale โดยกําหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังน้ี 

       5           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มากท่ีสุด 

       4           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มาก 

       3           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              ปานกลาง 

                            2           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อย 

                            1           หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อยท่ีสุด 

   จากน้ันกําหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังน้ี (Best & Kahn, 1986, pp. 181-183) 

              4.51 - 5.00          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มากท่ีสุด 

              3.51 - 4.50          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              มาก 

              2.51 - 3.50          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              ปานกลาง 

              1.51 - 2.50          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อย 

              1.01 - 1.50          หมายถึง            ระดับความพึงพอใจ              น้อยท่ีสุด 

การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้วได้นําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบถูกต้องใช้ได้ (Validity) ของเน้ือหาแบบสอบถาม แล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขปรับปรุง

โครงสร้างของแบบสอบถาม (Structure Validity) ให้คลอบคลุมโครงสร้างและความถูกต้องของเน้ือหาท่ีใช้ (Content Validity) 

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม ไปทดสอบก่อนและหลัง 

(Pre-test,  Post -  test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 40 คน เพื่อหาความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อประมวลหาค่าความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับได้ของคําถามแต่ละข้อ

ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบค่าความเช่ือถือด้วยวิธีของ Cronbach หาค่า alpha α ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือถือได้ 

(Reliability) เท่ากับ .95 ถือว่าอยู่ในระดับความเช่ือม่ันท่ีเหมาะสมแล้ว จึงนําแบบสอบถามน้ันไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป (วิษณุ 

สุวรรณเพิ่ม,  2549,  หน้า 36) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตนเอง ด้วยวิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม

ข้อมูลดําเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 – เดือนกันยายน 2560 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะ

นําคําตอบท่ีได้มาลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ ดังน้ี 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 2. ค่าร้อยละ  (Percentage) 

 3. ค่าเฉล่ีย  (Mean - x ̄)  
 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – SD) 
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ผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

จากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน  242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือเพศ

ชาย มีจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 21 ปี มีจํานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา

มีอายุระหว่าง 18 - 19 ปี มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และมีอายุระหว่าง 22 - 23 ปี  มีจํานวน 28 คน คิดเป็น                

ร้อยละ 7.0 มีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาระดับปริญญาตรี ช้ันปี

ท่ี 2 มีจํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  มีจํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2  ส่วนใหญ่ศึกษา

ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  

จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และศึกษาในคณะครุศาสตร์  จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7  

2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองความถี่ในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านบ่อยแค่ไหน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีการใช้ส่ือมากกว่า 1 คร้ังต่อวัน  มีจํานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 รองลงมาใช้ส่ือวันละ 1 คร้ัง  จํานวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.0 และมีการใช้ส่ือ 2 – 3 วันคร้ัง มีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละคร้ังพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 3 ช่ัวโมง  จํานวน คน 190 คิดเป็น                 

ร้อยละ 47.6 รองลงมาใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1 - 2 ช่ัวโมง  จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.8 และใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2 - 3 ช่ัวโมง  จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองช่วงเวลาท่ีท่านใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดพบว่า  กลุ่มตัวอย่างใช้ส่ือเครือข่าย

สังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือ 20.01 – 00.00 น. มีจํานวน 186 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์

เวลา 16.01 – 20.00 น.  มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์เวลา 12.01 – 16.00 น.มี

จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  

3.  ความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าความพึงพอใจใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.251 , S.D. = 0.625 ) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นในระดับมากทุกข้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเด็นเร่ืองเป็นแหล่ง

เพิ่มพูนความรู้ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.41 , S.D. = 0.622 ) รองลงมาคือประเด็นเร่ืองสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว   อยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.34 , S.D. = 0.625 ) และประเด็นเร่ืองเครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.32 , S.D. = 0.560) 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จากผลการวิจัยสามารถนําผลมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1.  ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ กองราช 

(2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง 

มีอายุ 20 - 21 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  

 2.  พฤติกรรมใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ีมีการเปิดรับส่ือเครือข่ายสังคม

ออนไลน์สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพะนอ พ่วงแพ (2559) ระยะเวลาเฉล่ียท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อ

วันในแต่ละคร้ังมากกว่า 10 คร้ัง/ วัน ระยะเวลาแต่ละคร้ังนาน 5 - 7 ช่ัวโมง และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วง 18.01 -                   

24.00 น.  

  3.  ความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

สอดคล้องกับงานวิจัยของกันตพล บันทัดทอง.  (2558).  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของ

กลุ่มคนผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก   

 

สรุป 

ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 - 21 ปี กําลังศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ช้ันปีที่ 3การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ส่ือมากกว่า 1 คร้ังต่อวัน  และใช้ระยะเวลาโดย

เฉล่ียในการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 3 ช่ัวโมง มีระดับความพึงพอใจต่อส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเด็นเร่ือง
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เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ และประเด็นเร่ืองสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ 

1 คือเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ รองลงมา คือสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ส่ือและมีความพึงพอใจต่อส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีให้เยาวชนทุกกลุ่ม

ในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการใช้งานน่ันคือการรับรู้ถึงความคิดเห็นและมุมสะท้อนกลับจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นส่ือให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมาย

ในด้านการติดต่อส่ือสาร แต่ก็เปรียบเสมือนดาบสองคม หากผู้ใช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามัญสํานึกการรู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 

และความระมัดระวังในการใช้งาน โดยพยายามนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  

2.  ในการแสดงออกในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจะปลอดภัยหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเร่ืองท่ีแสดงออก

น้ันมีผลกระทบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือไม่ และการรับรู้ถึงความเส่ียงน้ันก็มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของผู้ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์  ความเส่ียงจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีหลายรูปแบบ โดยอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มวัยรุ่นในเร่ือง

ของอิทธิพลและการลอกเลียนแบบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเล่มน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนําอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ปรึกษา

งานวิจัย ซ่ึงได้ให้แนวทางและคําแนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของเน้ือหา รวมท้ังห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีที่อํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ เจ้าของบทความ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิจัยเล่มน้ีมีความสมบูรณ์   

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและคอยสนับสนุน     

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถายมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  

สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ ท่ีทําให้วิจัยคร้ังน้ีสําเร็จ และเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี                     
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แม่ส่ือแม่ชักยุคดิจิทัล (Digital Matchmaker) 
 

วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา1 
Email: wachirarat_mod@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีผู้เขียนจะเลือกวิเคราะห์แอพลิเคช่ันยอดนิยม 10 แอพลิเคช่ัน (Mthai online, 2558) ดังน้ี 1) 
Badoo 2) Tinder 3) Azar 4) Available 5) Grindr 6) Bristlr 7) LesPark 8) Mixxxer 9) BeeTalk 10) HelloTel 
จากแอพลิเคช่ันท้ัง 10 สามารถสรุปองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ได้ดังน้ี 

1) บทบาทของแม่สื่อแม่ชักเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารไปจากเดิม วัฒนธรรมคลุมถุงชน เปลี่ยนผ่านมาสู่
เสรีภาพจากโลกจริงสู่โลกเสมือน ยุคดิจิทัลแม่สื่อแม่ชักผ่านแอพพลิเคช่ันน้ันก็จะได้ประโยชน์จากการขายโฆษณา
จากชุมชนออนไลน์ (online community) 2) ความต้องการทางจิตวิทยาของผู้รับสาร เรื่องเพศเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นย่อมมีความสนใจในความรักและเรียกร้องให้เกิดการยอมรับในตัวตนของตัวเอง ดังน้ันการ
พบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้า แต่เป็นการสื่อสารผ่านข้อความหรือกล้อง 3) กลุ่มผู้ใช้มีทางเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเลือก
เปิดรับสารและออกแบบสารท่ีสะท้อนตัวตนให้ผู้อ่ืนยอมรับตนเองในขณะเดียวกันก็มีสิทธิเลือกยอมรับผู้อ่ืนตาม
ข้อมูลท่ีได้เปิดรับ 4) การยอมรับความแตกต่างทางเพศ การเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมโลกเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 5) ความเสี่ยงจากการใช้แอพลิเคช่ันหาคู่ เมื่อสนทนากับคนแปลกหน้าท่ีโกหกและนําเสนอเน้ือหา
ท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจชักจูงให้ทําผิดกฏหมาย เช่น ค้าประเวณี ซ้ือขายยาเสพติด เป็นต้น 6) ช่วยสร้างเครือข่าย
อาจจะไม่ใช่การหาคู่เพียงอย่างเดียว ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเมื่อคุยกับเพ่ือนท้ังในและต่างประเทศ 
ดังน้ันจึงต้องคํานึงมารยาทในการสื่อสาร มีความรู้เท่าทันสื่อ 7) การเปิดเผยตนเอง (self-disclosure) เป็นการ
สื่อสารข้อมูลในส่วนท่ีแต่ละคนยอมเปิดเผยเก่ียวกับตัวเองให้คนอ่ืนได้รับรู้ น่ันคือ การพยายามเปิดเผยข้อมูลในส่วน
ท่ีเป็นส่วนตัว (private self) เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รู้จักความเป็นตัวตนของตนเองได้มากข้ึน  

กล่าวโดยสรุปแม้การเปิดเผยตนเองจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้คู่สื่อสารเรียนรู้กันและกันได้ดียิ่งข้ึน แต่
การเปิดเผยตนเองมีระดับของการเปิดเผยด้วยว่าเรื่องใดควรเปิดเผย ควรเปิดเผยกับใครและเปิดเผยได้มาก-น้อย
เพียงไร  การพิจารณาในเรื่องน้ีข้ึนกับระดับของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่ีต่างกัน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ท่ัวไปท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ (public information) อาทิ ช่ือ นามสกุล อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาจ
เปิดเผยได้ท้ังหมดกับทุกคน แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่ีมีระดับความเป็นส่วนตัว เช่น ปัญหาต่างๆ  ท่ีกําลังเผชิญด้านชีวิต
สมรส ด้านความรัก สถานภาพด้านการเงิน ความไม่พึงพอใจ ความโกรธ ฯลฯ การเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอาจถูก
จํากัดให้อยู่ในกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคน เป็นต้น 
คําสําคัญ: แม่สื่อ 

 
บทนํา 

การหลอมรวมวัฒนธรรม (Cultural Convergence) ในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการรวมวิธีคิดและการดําเนินชีวิตรวมถึงการ
ใช้ภาษามาตรฐานท่ีคนในสังคมตกลงร่วมกัน ท่ามกลางความหลากหลายของมนุษย์เม่ือมาอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมเกิดการต่อรองและ
สร้างข้อตกลงให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเด่น (Dominent Culture) ท่ีทําผู้คนท่ัวโลกเปล่ียนแปลง             
อัตลักษณ์ของตน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ การทานอาหารฟาสฟู้ด เป็นต้น ไม่เพียงเท่าน้ันการหลอมรวมทางวัฒนธรรมยังครอบคลุม
ถึงการเปล่ียนแปลงวิธีคิด ค่านิยมและความเช่ือ ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศมหาอํานาจหรือประเทศท่ีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับทําให้ผู้คนท่ัวโลกแทรกซึมวิถี เช่น การดูภาพยนตร์ฮอลีวูด ในบางคร้ังอาจนําไปสู่รูปแบบการดําเนินชีวิตตามกระแสนิยม เช่น 

                                                 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
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สวมใส่กางเกงยีนส์ลีวายแล้วดูนําสมัย การถือกระเป๋าหลุยส์แล้วดูเท่ห์ ดังน้ันจึงเกิดผลกระทบต่อการลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง และติดต้ังค่านิยม “วัตถุนิยม” ได้  

ในทุกวันน้ีไม่ว่าสังคมจะปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ง่ายหรือยาก ก็ต้องยอมรับว่าไม่ปรับไม่ได้แล้วเน่ืองจาก “คนหนุ่มสาวทุก
ยุคสมัยท่ีมักใฝ่หาเสรีภาพของตน ในวันน้ีพวกเขาทําแบบน้ันง่ายดาย โดยความช่วยเหลือของส่ือใหม่ท่ีไว้ใจไม่ค่อยได้ พวกเขาซ่อนเกม
และมือถือไว้ในตํารา ส่งข้อความระหว่างกันในขณะท่ีครูพรํ่าสอนไปเร่ือยๆ สถานการณ์น้ีราวกับว่าครูจองจําเด็กในห้องเรียน ขณะท่ีหู 
ตา และใจของพวกเขาหนีไปท่องจักรวาลไซเบอร์ต้ังแต่ยังเล็กมาก พวกเขารู้ดีว่าไม่ครูคนไหนท่ีสามารถมอบกระท่ังเส้ียวเดียวของข้อมูล
ดิบ ข้อมูลความรู้ และความสนุกท่ีอยู่ในโลกออนไลน์ พวกเขารู้ว่าในจักรวาลหน่ึงของพวกเขาเป็นนักโทษ แต่อีกจักรวาลหน่ึงเป็นเสรี
ชน” (อัลวินและไฮด้ี ทอฟฟ์เลอร์, 2551 อ้างถึงใน อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2557)  

ความลังเลท่ีว่าเราจะรับความเป็น Global หรือ Local ดี ขึ้นอยู่กับความชํานาญในการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมภายนอก
เข้ามาในสังคมไทย เช่น การรับหมดเลยโดยไม่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เช่น การทําคําบรรยายหรือพากษ์ไทยของภาพยนตร์ เป็นต้น 
กับการรับแล้วปรับให้เป็นแบบท้องถิ่น เรียกว่า “Glocalization” และเกิดกระบวนการทําให้เป็นไทย “Thainization” นอกจากน้ัน
รูปแบบการส่งวัฒนธรรมไทยออกสู่โลกภายนอก ต้อง “เลือกรับ” และเลือก “ปรับปรน” เพราะอาจเกิดการเลือกรับแบบผิดฝาผิดตัว 
คือเลือกรับเอาแต่ส่วนท่ีเสียแล้วคัดส่ิงท่ีดีของวัฒนธรรมภายนอกท้ิงไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) 

เม่ือรูปแบบการติดต่อส่ือสารเปล่ียนแปลงไปตามตามแนวคิดพื้นฐานของ McLuhan แห่งสํานัก Toronto ท่ีมีต่อเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของมนุษย์ก็คือ ส่ือทุกชนิด (Media) คือ การขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ 
(Extension of experience) เร่ิมต้ังแต่จดหมายท่ีทําให้เราสามารถจะพูดคุยกับคนท่ีอยู่ห่างไกลในรูปแบบส่ืออักษร จนกระท่ังมาเป็น
โทรศัพท์ท่ีทําให้พูดคุยในรูปแบบของส่ือเสียง โทรทัศน์ทําให้มองเห็นได้ยิน (และเกือบจะสัมผัส) กับเร่ืองราวท่ีอยู่ไกลตัว McLuhan 
กล่าวว่าโดยเฉพาะส่ืออิเลคทรอนิกส์น้ันได้ขยับขยายประสบการณ์ของมนุษย์ออกไปอย่างมากมายราวกับว่าทําให้คนจํานวนมาก
สามารถจะไปรู้เร่ืองท่ีไหนก็ได้ (space) ภายในเวลาท่ีรวดเร็วยิ่ง (time) การเกิดขึ้นของการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทําให้คนท่ีอยู่ห่าง
จากเหตุการณ์นับเป็นหม่ืนๆ ไมล์ (space) ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจริง (real time) อย่างแทบไม่น่าเช่ือ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบัน ทําให้อุปสรรคด้านระยะทางและการเวลากลายเป็นเร่ืองท่ีไร้ความหมาย เพราะไม่สามารถปิดกั้น
ประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้ว (กาญจนา แก้วเทพ, 2545 : 118-119)   

แม้ว่าจะมีความกังวลใจการใช้นวัตกรรมการส่ือสารท่ีสามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลา หากมองในอีกมุมหน่ึงการใช้
โทรศัพท์มือถือได้เปรียบกว่าทุกช่องทางเพราะสามารถติดต่อเม่ือเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ใช้เป็นเคร่ืองนําทางเม่ือยามไม่ทราบเส้นทางเดิน
รถ ดาบสองคมจึงต้องอาศัยความรู้ทันทันส่ือของผู้ส่งสารและผู้รับสาร อย่างไรก็ตามเราพบว่าปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต และ
ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟนเช่นกัน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือท่ีเราเรียกกันว่า โทรศัพท์มือถือ นับเป็นอีกหน่ึงปัจจัย
สําคัญของคนในยุคปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่ใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารเท่าน้ัน แต่ยังมีบริการเสริม (Value Added Services - -VAS) 
และการเพิ่มแอพลิเคช่ันหรือลูกเล่นต่างๆ ท่ีเพิ่มเข้ามามากมายเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ที่นิยมความสะดวกสบาย หรือเพื่อความ
บันเทิง สนุกสนาน หรือเพื่อความผ่อนคลาย ลําพังการใช้เพื่อการติดต่อส่ือสารเพียงอย่างเดียวน้ันคงไม่อาจทําให้โทรศัพท์มือถือ
กลายเป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากนัก ผู้ให้บริการจึงจําเป็นต้องมีบริการเสริมหรือแอพลิเคช่ันต่างๆ เข้ามา เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีความหลากหลายใน
การใช้ โดยไม่ได้ใช้เพื่อโทรเข้า – โทรออกเพียงอย่างเดียว และนั่นถือเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องเพราะในปัจจุบันการใช้เพื่อการส่ือสาร
กลับมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าการใช้แอพลิเคช่ันหรือบริการเสริมอื่นๆ ในโทรศัพท์มือถือเสียอีก (ทาริกา ปัญญาดี, 2554)  

หน่ึงแอพลิเคช่ันท่ีได้รับความนิยมในการติดต่อส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในโลกเสมือนน่ันก็คือ แอพลิเคช่ันหาคู่ ซ่ึงเข้ามาทํา
หน้าท่ีเป็นแม่ส่ือแม่ชักทําให้หนุ่มสาวหรือเพศทางเลือกมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันแต่จะลงเอยด้วยการตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือไม่
ขึ้นอยู่กับการเปิดเผยตัวตนซ่ึงกันและกัน  

จากรายงานการสํารวจของซินโนเวตบริษัทวิจัยตลาดท่ัวโลก (ผลวิจัยหาคู่รักทางอินเทอร์เน็ต, 2550:  ออนไลน์) พบว่า 29% 
ของชาวฝร่ังเศสและ 21% ของชาวฟิลิปปินส์เคยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่ แต่มากกว่าหน่ึงในสามของคนท่ีไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่เดท
เช่ือว่า คนท่ีโหยหาความรักเท่าน้ันท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่ ซินโนเวตได้สํารวจ 4,386 คนในประเทศบราซิล, ฝร่ังเศส, เกาหลี, 
ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, โรมาเนีย และ สหรัฐอเมริกา เพื่อทราบแนวความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต 
และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ท่ีเคยใช้อินเทอร์เน็ตในการหาคู่ว่าประสบความสําเร็จเพียงใด นายสตีเวน ลีไวน์ Senior Vice President and 
Head of Technology & Telecom for Snyovate ในลาตินอเมริกาและอเมริกาเหนือโลก (ผลวิจัยหาคู่รักทางอินเทอร์เน็ต, 2550. 
ออนไลน์) กล่าวว่า ผลการสํารวจปรากฏว่าผู้ที่คิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตหาคู่น้ันเป็นความคิดท่ีดีกับผู้ที่คิดว่าเป็นเร่ืองท่ีเสียเวลามากน้ันมี
เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน (49% กับ 48% ตามลําดับ) แต่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความสบายใจในการใช้อินเทอร์เน็ตหาคู่
ระหว่างผู้คนต่างสัญชาติ จํานวน 15% ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ัวโลกกล่าวว่า เคยใช้โฆษณาหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคนรักท่ีเหมาะสม 
ฝร่ังเศส (29%), ฟิลิปปินส์ (21%) อเมริกัน (15%) เป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตหาคู่มากท่ีสุด 
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จากผลการสํารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการหาคู่ของสังคมเปล่ียนแปลงไป เป็นผลการตอบสนองความ
ต้องการทางจิตวิทยา เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายบ้าง “ชาวบราซิล (67%) อเมริกัน (50%) ชาวโรมาเนีย (49%) ลองใช้ส่ือออนไลน์
หาคู่เพื่อความสนุกหรือความอยากรู้ ในขณะท่ีหน่ึงในส่ีของผู้ท่ีใช้จะคิดว่ามันเป็นเร่ืองธรรมดาของพวกเขาท่ีจะเพิ่มการใช้อินเทอร์เน็ต 
หน้าตาเป็นเร่ืองสําคัญสาหรับชาวฟิลิปปินส์ (38%) สาหรับชาวแอฟริกาใต้ (30%) ในขณะท่ีชาวบราซิล (50%) น้ันต้องการคู่ครองโดยดู
ท่ีบุคลิกภาพ และชาวสิงคโปร์ (53%), ชาวเกาหลี (36%) น้ันต้องการคนท่ีตรงกับความต้องการของพวกเขา” ปัจจัยในการเลือกคู่ครอง
ก็ยังคงหลักหนีไม่พ้นความเหมาะสมของสถานภาพทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามแม้การไม่แสดงตัวตนจะทําให้เกิดความไว้เน้ือเช่ือใจกันได้ยาก แต่ก็ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาใช้ประโยชน์จากแอ
พลิเคช่ันหาคู่ “ผู้ท่ีใช้โฆษณาหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตท่ัวโลกเปล่ียนแปลงจากการติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นการติดต่อกันโดยตรง 
32% ของชาวฟิลิปปินส์นั้นไม่รีบ รอหน่ึงเดือนก่อนท่ีจะพบหน้ากันจริงๆ ในขณะท่ีหน่ึงในสามของชาวฝร่ังเศส, อเมริกัน และ บราซิลจะ
รอประมาณหน่ึงสัปดาห์แต่น้อยกว่าหน่ึงเดือนท่ีจะเจอกัน แต่ว่าชาวโรมาเนียหลายๆ คนกลับไม่ยอมเสียเวลา 16% กล่าวว่าพวกเขาจะ
นัดเจอกันภายในหน่ึงวัน แต่ชาวเกาหลีนั้นจะลังเลท่ีจะเจอกันมากกว่า 54% กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยเจอกับคนท่ีเขารู้จักทางอินเทอร์เน็ต
เลย”  

แอพลิเคช่ันหาคู่ได้รับความนิยมในสังคมไทยเช่นเดียวกัน เม่ือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาจะมีบริษัทจัดหาคู่มาให้เลือกมากมาย 
แต่ความไว้เน้ือเช่ือใจกันเป็นประเด็นสําคัญท่ีผู้ใช้รู้ดีอยู่แล้วว่า การเข้าหากันจะไม่เปิดเผยตัวตนอย่างหมดเปลือกต้ังแต่แรก “Miranda 
Cheung กรรมการผู้จัดการของซินโนเวตสิงคโปร์กล่าวว่า 4% ของชาวสิงคโปร์ท่ีเคยใช้การหาคู่เดททางอินเทอร์เน็ตน้ันไม่เป็นท่ีนิยม
ถึงแม้ว่าจะในประเทศจะมีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างท่ัวถึงก็ตาม ซินโนเวตยังค้นพบว่าแนวความคิดทางลบเกี่ยวกับการออกเดททาง
อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยท่ีทาให้เกิดความไม่แน่ใจในการเลือกใช้วิธีน้ี เกือบหน่ึงในสามของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีไม่คิดจะใช้การหาคู่เดททาง
ออนไลน์เพราะเช่ือว่ามันอาจเป็นอันตราย ความเช่ือน้ีได้รับการสนับสนุนโดย 7% ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ัวโลกท่ีเช่ือว่าคนส่วนใหญ่จะ
โกหกในโปรไฟล์ของตน ชาวอเมริกันเช่ือว่าผู้คนน้ันไม่เขียนเร่ืองจริงในโปรไฟล์ (84%) ชาวบราซิลและชาวฟิลิปปินส์ (82%)”  

การส่ือสารแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบเกิดขึ้นทําให้การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) กลายเป็น “การส่ือสาร
บุคคล” (Mass Self-communication) อันเป็นผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านระบบดิจิทัล ซ่ึงมิใช่การส่งสารสู่
มวลชนในแบบท่ีส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทัศน์เคยเป็นมาก่อน เน่ืองจากสารท่ีส่งออกไปสามารถ “ระบุ
จําเพาะเจาะจง” ไปสู่ผู้รับสารเป้าหมายแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มได้ โดยมิใช่การเหวี่ยงแหออกไปกว้างๆ อย่างในอดีต (Castells, 2009 
อ้างถึงใน อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2557) 

การส่ือสารโดยใช้แอพลิเคช่ันหาคู่รักออนไลน์น้ันถือเป็นการส่ือสารเพื่อนําเสนอตัวเองโดยใส่ข้อมูลเพื่อแสดงอัตลักษณ์
เพื่อให้เพื่อนใหม่ได้ทําความรู้จัก ซ่ึงการส่ือสารลักษณะเช่นน้ีเราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้าน้ีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้กําหนดจุดประสงค์แยก
ย่อย เช่น โปรแกรมเพิร์ช หรือการส่ือสารผ่านห้องสนทนา MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ เป็นต้น 

ในสังคมยุคปัจจุบันโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง แทบจะทับกันจนกลายเป็นใบเดียวกัน ทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
“โซเชียลมีเดีย” คือส่วนหน่ึงของชีวิท่ีขาดไม่ได้ ยิ่งเราทุกคนอยู่ในยุคของ Screen Culture แอพลิเคช่ันจึงถือเป็นอาวุธสําคัญท่ีช่วยย่อ
โลกท้ังใบให้เหลือแค่เพียงน้ิวจิ้ม (ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ, 2557) 
ในส่วนของแอพลิเคช่ันหาคู่นั้นมีมากมาย ในบทความน้ีผู้เขียนจะเลือกวิเคราะห์แอพลิเคช่ันยอดนิยม 10 แอพลิเคช่ัน (Mthai online, 
2558) ดังน้ี 

1. Badoo เป็นแอพลิเคช่ันท่ีชาวอังกฤษนิยมใช้ ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล ความสนใจท่ีทําให้คนในแวดวงเดียวกันมาทําความ
รู้จักและค้นหาได้สะดวก นอกจากน้ันยังสามารถค้นหาเพื่อท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเราได้ และหากมีผู้เข้ามาชมโปรไฟล์ระบบก็จะแจ้ง
เตือนให้รู้อีกด้วย  
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ภาพที่ 1 

ที่มา : http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 

2. Tinder จะใช้การอา้งอิงข้อมูลทางสถิติซ่ึงผู้ใช้ต้องมีความสนใจร่วมกันกอ่นจงึจะสามารถพูดคุยกันได้ 
 

 
ภาพที่ 2 

ที่มา: http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 

3. Azar ใช้วิธีการค้นหาเพื่อนผ่านทางวดีิโอแชทโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านขอ้มูลโปรไฟล์และใช้เพียงปลายน้ิวสัมผัสก็สามารถ
เปล่ียนไปชมโปรไฟล์เพื่อนคนอื่นๆ ได้ทันที 
 

 
ภาพที่ 3 

ที่มา : http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
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4. Available เป็น Social Network สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ Instagram ได้  
 

 
ภาพที่ 4  

ที่มา: http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 

5. Grindr เป็นแอพลิเคช่ันเฉพาะกลุ่มชายรักชายท้ังแชท ส่งรูป ส่งวีดิโอ ส่งไฟล์เพลง และท่ีสําคัญสามารถบอกข้อมูลได้
ท้ังหมดว่าหน้าตา รูปร่างผู้ใช้งานเป็นอยา่งไรและมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเขา้กันได้หรือไม่ 

 
ภาพที่ 5 
 ที่มา : http://women.mthai.com/rate-single/207857.html 
 

6. Bristlr เป็นแอพลิเคช่ันท่ีบอกถึงเอกลักษณ์ของผู้ชายมีเครา ถอืเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้หญิงท่ี
มีความสนใจผู้ชายบุคลิกลักษณะแบบน้ี 

 
ภาพที่ 6 
 ที่มา: http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
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7. LesPark เป็นแอพลิเคช่ันสําหรับกลุ่มหญิงรักหญิงหรือเลสเบี้ยน โดยสามารถค้นหาผู้ใช้งานบริเวณใกล้เคียงกันได้  
 

 
ภาพที่ 7 
 ที่มา : http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 

8. Mixxxer เป็นการแชทเพื่อมุ่งไปท่ีประเด็นการร่วมเพศเป็นหลักโดยไม่จํากัดเพศของผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 8 

ที่มา: http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
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 9. BeeTalk เป็นแอพลิเคช่ันท่ีนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ลูกเล่น Look Around และ Shake ท่ีสามารถใช้เพื่อค้นหาผู้ใช้ในละแวก
ใกล้เคียงด้วยการเขยา่โทรศัพท์ รวมถึงโหมด Whisper หรือกระซิบท่ีต้ังเวลาเปน็วินาที เม่ือเพื่อนอา่นข้อความของเจ้าของโปรไฟล์แล้ว ก็
จะหายวับไปตามเวลาท่ีผู้ใช้งานกาํหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 9 
 ที่มา: http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 

10. HelloTel ผู้ใช้งานสามารถติดตามหรือรับทราบได้ว่ามีผู้ใช้แอพลิเคช่ันพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือโรงแรมเดียวกัน
หรือไม่ ท้ังน้ีเพื่อการติดต่อนัดหมายหรือพูดคุยกันส่วนใหญ่ใช้เวลาออกเดินทางและหาเพื่อนสนทนา 

 
ภาพที่ 10 
 ที่มา : http://women.mthai.com/rate-single/207857.html. 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากแอพลิเคช่ันท้ัง 10 สามารถสรุปองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ได้ดังน้ี 
1. บทบาทของแม่ส่ือแม่ชักเปล่ียนช่องทางการส่ือสารไปจากเดิม เน่ืองจากในอดีตแม่ส่ือแม่ชักจะบอกเล่าคุณสมบัติชายหรือ

หญิงแบบปากต่อปาก วัฒนธรรมคลุมถุงชน เปล่ียนผ่านมาสู่เสรีภาพจากโลกจริงสู่โลกเสมือน อย่างไรก็ตามมักมีคํากล่าวท่ีว่า “ระวังแม่
ส่ือจะได้เอง” ยุคดิจิทัลแม่ส่ือแม่ชักผ่านแอพพลิเคช่ันน้ันก็จะได้ประโยชน์จากการขายโฆษณาจากชุมชนออนไลน์ (online 
community) น่ันเอง  

2. ความต้องการทางจิตวิทยาของผู้รับสาร เร่ืองเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย์เม่ือก้าวเข้าสู่วัยรุ่นย่อมมีความสนใจในความรัก
และเรียกร้องให้เกิดการยอมรับในตัวตนของตัวเอง ดังน้ันการพบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้า แต่เป็นการส่ือสารผ่านข้อความหรือกล้อง 
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“การออกแบบสาร (Message Design) เป็นแนวคิดในการรวบรวมองค์ประกอบท่ีสําคัญทางด้านการถ่ายทอด การเรียนรู้ 
และส่ือเข้าไปด้วยกัน เน้นการวางแผน พัฒนา วิเคราะห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งสาร เน้ือหา ความรู้ต่างๆ การออกแบบสาร
เกี่ ยวข้องกับการถ่ ายทอดข้อ มูล ท่ี ส่งผลต่อการไ ด้ รับความใ ส่ใจ  (Attention) การ รับ รู้  (Perception) และความเข้า ใจ 
(Complehension) รวมท้ังความคงทนในความจํา (Retention) และการเรียกข้อมูลออกมาใช้ (Retrieval)” (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) 

อย่างไรก็ตามเม่ือถูกตาต้องใจกันกันจริงๆ ก็ต้องมาพบกันในโลกแห่งความเป็นจริงในท่ีสุด ดังน้ันผู้ผลิตแอพลิเคช่ันจึง
เช่ือมโยงผู้คนท่ีอยู่ระแวกใกล้เคียงให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและต่ืนเต้นเม่ือใช้งาน และมีการผลิต Kissenger ท่ีเม่ือเอามาสวมกับ 
iPhone แล้วจะสามารถส่งจูบจากริมฝีปากของเรา ไปให้คู่สนทนาอีกฝ่ายได้เหมือนกับจูบเองจริงๆ สะท้อนให้เห็นว่าการส่ือสารข้าม
พรมแดนก็ยังคงต้องการการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพแบบ real time 

 
ภาพที่ 11  

ที่มา: http://www.whatphone.net/news/kissenger-kiss-messenger/ 
 
2. กลุ่มผู้ใช้มีทางเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเลือกเลือกเปิดรับสารและออกแบบสารท่ีสะท้อนตัวตนให้ผู้อื่นยอมรับตนเองใน

ขณะเดียวกันก็มีสิทธิเลือกยอมรับผู้อื่นตามข้อมูลท่ีได้เปิดรับ ก่อนท่ีจะพบตัวจริงเสียงจริงสามารถศึกษาคนอื่นๆ ได้หลายคนในเวลา
เดียวกัน มีการแข่งขันหาคู่ออนไลน์เม่ือออกเดทแล้วได้รับรางวัล เช่น เว็บไซต์ fantacy dating เป็นต้น ซ่ึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้กําหนด
อายุผู้ใช้งานว่าต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 
ภาพที่ 13 

ที่มา: http://www.whatphone.net/news/kissenger-kiss-messenger/ 
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3. การยอมรับความแตกต่างทางเพศ การเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมโลกเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จนกระท่ัง
เป็นวาทกรรมว่าประเทศใดยอมรับความแตกต่างทางเพศแสดงว่าเป็นเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว สะท้อนเสรีภาพของผู้คน สําหรับ
สังคมไทยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการปิดบังสําหรับบางสังคม บางครอบครัว เพื่อรักษาหน้าตาทางสังคม เป็นเร่ืองท่ี
สลับซับซ้อน การหาคู่เพื่อกลุ่มเฉพาะเพศทางเลือก ชายรักชายหรือหญิงรักหญิงจึงเป็นการแสดงตัวตนกับกลุ่มของตน และอีกแง่มุมหน่ึง
ก็เพื่อหลีกหนีข้อจํากัดของสังคม  
 4. ความเส่ียงจากการใช้แอพลิเคช่ันหาคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางแอพลิเคช่ันมุ่งไปท่ีเร่ืองความสัมพันธ์ทางเพศเป็นหลัก และ
ไม่จํากัดอายุผู้เข้าใช้งานอาจก่อให้เกิดการล่อลวงไปละเมิดทางเพศ หรือทําร้ายและเกิดปัญหาอาชญากรรม เม่ือสนทนากับคนแปลก
หน้าท่ีโกหกและนําเสนอเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจชักจูงให้ทําผิดกฏหมาย เช่น ค้าประเวณี ซ้ือขายยาเสพติด เป็นต้น  
 5. ช่วยสร้างเครือข่ายอาจจะไม่ใช่การหาคู่เพียงอย่างเดียว ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมเม่ือคุยกับเพื่อนท้ังในและ
ต่างประเทศ ช่วยสร้างเครือข่ายกับเพื่อนท่ีมีความสนใจร่วมกัน เช่น รักการถ่ายภาพ รักสัตว์ ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถ
สร้างเครือข่ายหรือชุมชนออนไลน์ได้ นอกจากน้ันยังมีส่วนสําคัญทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสารเพื่อให้ตัวเองเป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิกในโลกเสมือน ดังน้ันจึงต้องคํานึงมารยาทในการส่ือสาร มีความรู้เท่าทันส่ือ  
 แรงจูงใจท่ีจะพบกันในทางวัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยแรกท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง หากแรงจูงใจน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีจะเอาเปรียบกัน 
ต้องการจะยกตนข่มท่าน หรือต้องการจะทําลายวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหน่ึง ในกรณีดังกล่าวน้ีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอาจเป็นไปได้
ยาก หากแรกจูงใจพื้นฐานเป็นไปเพื่อความต้องการท่ีจะรู้จัก เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของอีกวัฒนธรรมหน่ึง แม้จะมีปัจจัยอุปสรรคอื่นๆ 
ในท้ายท่ีสุดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมก็ยังอาจให้ผลดีได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) 

6. การเปิดเผยตนเอง (self-disclosure) เป็นการส่ือสารข้อมูลในส่วนท่ีแต่ละคนยอมเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ 
น่ันคือ การพยายามเปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นส่วนตัว (private self) เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักความเป็นตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ข้อมูล
ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น ความคิดความรู้สึก พฤติกรรมต่างๆ  ท่ีเจ้าตัวยอมเปิดเผยหรือเป็นท่ีปรากฏให้ผู้อื่นได้รับรู้ การเปิดเผย
ตนเองจึงเป็นจุดเปล่ียนผ่านจากการส่ือสารภายในตนเข้าสู่จุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญของการส่ือสารระหว่างบุคคล  การท่ีคนเราจะรู้จักใครสัก
คนแบบท่ีเรียกว่ารู้ใจกันได้นั้น มีจุดเร่ิมต้นจากการเปิดเผยตนเองแก่กันและกันของคู่ส่ือสารน่ีเอง นักจิตวิทยาพบว่าการสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นได้จากการเปิดเผยตนเองต่อกันและกัน การแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับไปมาระหว่างกันและ
ความไวในการรับรู้ความรู้สึกท่ีมีต่อกันของคู่ส่ือสาร (Shirley J. Gilbert อ้างถึงใน บุษบา สุธีธร, 2554) 

จากงานวิจัยเร่ือง “การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนผ่านส่ือออนไลน์” (ขวัญจิรา   ดลปัญญาเลิศ, 2557) แอพลิ
เคช่ันหาคู่ต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้ใช้งาน แม้ว่าจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยเป็นช่องทางการเปิดรับเพื่อนใหม่ แต่บางคนใช้
ในทางท่ีผิด ซ่ึงผิดของคนหน่ึงอาจจะเป็นเร่ืองไม่ผิดของอีกคนหน่ึงก็ได้ ประเด็นปัจเจกบุคคลหรือสิทธิส่วนบุคคลจึงถูกกําหนดโดยผู้ใช้ 
และผู้ผลิต ท้ังน้ีผู้ผลิตควรกําหนดให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น 
ส่ือปัญหาลามกอนาจาร การค้าประเวณี การจูงใจให้ค้ายาเสพติด ดังท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น  ความจริงใจเป็นองค์ประกอบอีกประการ
หน่ึงเม่ือนํามารวมกับความสมํ่าเสมอจะเป็นกุญแจท่ีจะนําไปสู่การยอมรับและไว้วางใจคู่สนทนา จนกระท่ังตัดสินใจนัดพบกัน 

กล่าวโดยสรุปแม้การเปิดเผยตนเองจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้คู่ส่ือสารเรียนรู้กันและกันได้ดียิ่งขึ้น แต่การเปิดเผยตนเองมี
ระดับของการเปิดเผยด้วยว่าเร่ืองใดควรเปิดเผย ควรเปิดเผยกับใครและเปิดเผยได้มาก-น้อยเพียงไร  การพิจารณาในเร่ืองน้ีขึ้นกับระดับ
ของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่ีต่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ (public information) 
อาทิ ช่ือ นามสกุล อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาจเปิดเผยได้ท้ังหมดกับทุกคน แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่ีมีระดับความเป็นส่วนตัว  เช่น ปัญหา
ต่างๆ  ท่ีกําลังเผชิญด้านชีวิตสมรส ด้านความรัก สถานภาพด้านการเงิน ความไม่พึงพอใจ ความโกรธ ฯลฯ การเปิดเผยในเร่ืองดังกล่าว
อาจถูกจํากัดให้อยู่ในกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน เป็นต้น  
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รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี 

PARTICIPATORY AGRICULTURAL BASED TEACHING MODEL FOR CAMBODIAN 
STUDENTS IN BORDER AREAS OF CHANTHABURI PROVINCE 

 
ฬิฏา สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี1 

อติราช เกิดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี2 
Email: researchlita@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตร
ของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ
โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านแปลง โรงเรียนบ้านโพธ์ิ และโรงเรียนบ้านจางวาง จังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียน คือ 1) มีจิตอาสา คือ ครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน 2) มีพ้ืนท่ีการเกษตร  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพ้ืนท่ีชายแดน 

จังหวัดจันทบุรีมีองค์ประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 1)หลักพ่ึงพากัน  2)หันหน้าเข้าหากัน  3)ทํางานร่วมกัน 4)วิเคราะห์
กระบวนการกลุ่มท่ีใช้ทํางานร่วมกัน  5)สรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ 6 ประเมินผล โดยองค์ประกอบท่ี
กล่าวมาท้ังหมดน้ันเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีแต่ละโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมี ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนสามารถ
เพ่ิมเติมองค์ประกอบต่างๆ ได้ โดยมีโรงเรียนบางแห่งได้เพ่ิมองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาดังน้ี 1)การสร้างครู
เครือข่ายชุมชน 2)การแบ่งปันประสบการณ์วิถีเกษตรระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน และ ครู 3)เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ปราชญ์ชาวบ้าน ครู  นักเรียนในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนในพ้ืนท่ีชายแดน 
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, วิถีเกษตร, นักเรียนกัมพูชา 

 
ABSTRACT  

The research aimed to create the Participatory Agricultural Based Teaching Model for 
Cambodian students who study in the schools located in the border areas of Chanthaburi Province. 
The criteria used to select the schools included 1) teachers, students, and local intellectuals 
volunteering in the research study and 2) research participants owning farmlands. The interview 
forms and focus group discussions were used as the research instruments. The descriptive statistics 
were percentage. 

The results are as follows. 
The following elements were found in the Participatory Agricultural Based Teaching Model 

for Cambodian students in the border areas of Chanthaburi Province 1) dependence, 2) harmony, 
3) collaboration, 4) group work process analysis used in work collaboration, 5) conclusion and 
sharing-learning, and 6) evaluation. The schools participating in the project need to have all of the 

                                                 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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mentioned elements. Some schools can have more different elements as follows 1) creating 
teachers as community network, 2) sharing agricultural experiences between local intellectuals and 
teachers, and 3) organizing cooperative learning between local intellectuals, teachers, students, 
and schools in the border areas. 
Keywords: Based Instruction, Agricultural, Cambodian Students 
 
บทนํา   
 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดท่ีอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยและมีแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2559-2563) มีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์คือ 1)เมืองเกษตรกรรม  2)เมืองอัญมณีและเคร่ืองประดับ  3)เมืองส่งเสริม
การค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน และ 4)เมืองน่าเท่ียว และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2559-2561) จากการวิเคราะห์สภาวการณ์แวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาสรุปผลการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นในปี 2557 ของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะ
ทางด้านการศึกษา (กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 2558: 10) พบว่าโรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้าน
แปลง โรงเรียนบ้านโพธิ์ และโรงเรียนบ้านจางวาง อําเภอโป่งนํ้าร้อน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 2 ท่ียู่ติดกับด่านถาวร
บ้านแหลม และมีจํานวนนักเรียนกัมพูชา มากท่ีสุดและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ทําให้ผู้วิจัยสนใจในกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกี่ยวกับ
การเกษตร ของชุมชนอําเภอโป่งนํ้าร้อน ท่ีมีความสําเร็จในการเพาะปลูกหรือ เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จด้านการเกษตร โดยให้ ผู้
ประสบความสําเร็จน้ันมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และ
นําเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในทางปฏิบัติ ท้ังน้ีเพื่อปลูกฝังให้กับผู้เรียนและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนําไป
ปฏิบัติได้จริงในวิถีชีวิตประจําวันของผู้เรียนและสามารถนําความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาประเทศชาติสืบไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรีด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประโยชน์ท่ีได้คาดว่าจะได้รับคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายแดน ไทย-กัมพูชา ด้านความม่ันคง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

 จากข้อมูลข้างต้น เด็กเหล่าน้ีมี 2 สัญชาติ เด็กไม่มีสัญชาติ เด็กต่างด้าว เด็กกัมพูชาไม่ได้มาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียว 
แต่มาเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น การรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ มาเรียนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อค้าขายกับคนไทย มาเพื่อขอรับ
สิทธิ์ มาใช้แรงงานในอนาคต ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีชายแดน 1)ปัญหาเกี่ยวกับครู การขาดแคลนครู โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีครูไม่ครบช้ัน ครูย้ายบ่อยเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ขวัญกําลังใจและส่ิงจูงใจ
ของครูชายแดน  2)ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน สภาพครอบครัวนักเรียนในพื้นท่ีซ่ึงผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทําให้ผู้ปกครองต้อง
อพยพย้ายถิ่นบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น เด็กส่วนใหญ่ถูกทอดท้ิงอยู่กับคนอื่น ครอบครัวขาดความอบอุ่น การเล้ียงดูไม่
ถูกต้อง ขาดระเบียบวินัย 3)ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน บ่อนการพนันและปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของ
เด็กและผู้ปกครอง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเป็นอันมากโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเด็ก  4)ปัญหาการบริหารจัดการ ความห่างไกลของการ
คมนาคมระหว่างโรงเรียน ภูมิประเทศ   ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจหารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเรียนการสอนและสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตชีพ 

 
วัตถุประสงค์  

เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตรของนักเรียนกัมพูชาท่ีเขา้มาศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน  

จังหวัดจันทบุรี  
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชา 
เป็นการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการ

กําหนดนิยาม องค์ประกอบ ของกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชา   
ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับสภาพกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน อําเภอโป่งนํ้าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี 
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   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนน้ีประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิถี
เกษตร 2) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ี คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ ด้านกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม มุ่งให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนใน
วิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 
   ประเด็นท่ี 1 ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพกระบวนการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน
กัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นเกี่ยวกับทัศนะของท่านเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยยึด
วิถีเกษตรมีความสําคัญหรือไม่อย่างไร 
   ประเด็นท่ี 3 ประเด็นถามเกี่ยวกับความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยยึดวิถี
เกษตร  แล้วจะมีวิธีการ/ขั้นตอน และขั้นตอนอย่างไร ในการนําเข้าสู่บทเรียน 
   ประเด็นท่ี 4 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดเห็นของท่าน กระบวนการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมโดยยึดวิถีเกษตรของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน ท่านเห็นว่าความสําเร็จควรเป็นอย่างไร 
 
ผลการวิจัย  

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรีมี
องค์ประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 1)หลักพึ่งพากัน  2)หันหน้าเข้าหากัน  3)ทํางานร่วมกัน 4)วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มท่ีใช้ทํางานร่วมกัน  5)
สรุปผล แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และ 6 ประเมินผล โดยองค์ประกอบท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ันเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีแต่ละโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการต้องมี ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนสามารถเพิ่มเติมองค์ประกอบต่างๆ ได้ โดยมีโรงเรียนบางแห่งได้เพิ่มองค์ประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาดังน้ี 1)การสร้างครูเครือข่ายชุมชน 2)การแบ่งปันประสบการณ์วิถีเกษตรระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน และ ครู 3)เรียนรู้
ร่วมกันระหว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน ครู  นักเรียนในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนในพื้นท่ีชายแดน 

  
อภิปรายผล  

จากรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี นักเรียนกัมพูชาส่วนใหญ่ท่ีเข้าศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า1)การสร้างครู
เครือข่ายชุมชน 2)การแบ่งปันประสบการณ์วิถีเกษตรระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน และ ครู 3)เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน ครู  
นักเรียนในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนในพื้นท่ีชายแดนเป็นองค์ประกอบในการขับเคล่ือนแบบมีส่วนร่วมท่ีสําคัญ ซ่ึง เกา สุขแดด 
(2547: 112) ท่ีได้ทําการศึกษาโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดไพแวงพระราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงบางครอบครัว
จําเป็นต้องส่งลูกไปเรียนตามโรงเรียนชายแดน เพื่อให้ลูกได้ความรู้ และสามารถนําเอาความรู้ท่ีได้กลับไปใช้ในประเทศกัมพูชาหรือใน
การดําเนินชีวิต สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป ครูเน้นการถ่ายทอดเป็นหลัก ขาดการเรียบเรียงความรู้ในเชิงวิชาการ ท่ีผ่าน
มาส่วนใหญ่ครูใช้การอบรมเป็นหลัก ถึงแม้จะได้ความรู้แต่ไม่สามารถนํามาปฏิบัติในช้ันเรียนและสถานการณ์จริงได้ และอบรมไปแล้วไม่
ตรงกับสภาพบริบทของครูและโรงเรียน นักเรียน จึงไม่เกิดการพัฒนาท่ีดี ความต้องการในการพัฒนาครูยังพบว่า โรงเรียนมีความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ การสอนท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

  
สรุป  

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน อําเภอ
โป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ของโรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านแปลง  โรงเรียนบ้านโพธิ์ และโรงเรียนบ้านจางวาง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม สรุปได้ดังน้ี 
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1. ความสําคัญด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตร มีความสําคัญมาก และควรทําให้อยู่และแทรกซึม
กระบวนการเรียนการสอน หรือท่ีเรียกว่า KM = Knowledge Management ในการนําองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนโดยให้ปราชญ์
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสภาวปัจจุบัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ 
การมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติจริง  

2. ในกระบวนการเรียนการสอนท้ัง ครู นักเรียน ชุมชน ร่วมมือกัน มีการจัดการความรู้บ่งบอกถึงการมีพลังร่วมกัน ในการ
คิด การทํางานร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความสําเร็จในการทํางานร่วมกัน จะพบว่า ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงมากกว่า ซ่ึง
สังเกตได้จาก นักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 แต่มีอายุ 12 ขวบ ซ่ึงในวัยน้ีจะต่างกับเด็กอายุ 7 ขวบ 

3. การนําวิถีเกษตรมาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน เป็นเร่ืองท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซ้ึง
จากผู้เช่ียวชาญ ผู้ท่ีประสบความสําเร็จในด้านการเกษตร รวมท้ังโรงเรียน ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้านได้มีโอกาสพูดคุย 
ปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

4. รูปแบบท่ีควรจะเป็น ควรมีการเรียนรู้ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ การได้ปรึกษาหารือ ระหว่าง ครู นักเรียน และ ชุมชน ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตร ท้ังน้ีเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน รักการเรียนรู้จากส่ิงง่ายๆ ไปหายาก 

5. วิธีการและขั้นตอนท่ีควรจะเป็น น่าจะเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน มีการบันทึก การจัดเก็บให้เป็นระบบ การนําความรู้จาก
การเกษตรไปใช้ได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรต่อยอดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาท่ีเข้ามาศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดนควรมุ่งเน้นในทักษะการคิด คุณธรรม จริยธรรม 

2. ปลูกฝังในในด้านวัฒนธรรมท่ีดีงาม ท้ังสองประเทศในกระบวนการเรียนการสอน ความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และการมีจิต
อาสา 

  
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกประจําปีงบประมาณ 2559 และความช่วยเหลือจากชุมชนชาวบ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ีอยู่ติดพื้นท่ีชายแดน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านแปลง โรงเรียนบ้านโพธิ์ และโรงเรียนบ้านจางวาง อําเภอโป่งนํ้าร้อน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็น

การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 3) การเพ่ิมอํานาจให้

บุคลากร 4) การถ่ายทอดความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

คําสําคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
ABSTRACT 

 This article aims to study the elements of a learning organization in the 21 century. This is a 

documentary study and research. The finding reveal that the elements of a learning organization in the 

21st Century 21 are 5: 1) continuous learning 2) Organization change 3) empowerment 4) knowledge 

transfer, and 5) information communication technological. 

Keywords: Learning Organization, 21st Century Learning 

 
บทนํา 
 การดําเนินกิจการขององค์กรต่าง ๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มให้ความสําคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงภายนอก การขยายขอบเขตความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์กรอย่าง

ต่อเน่ืองผ่านการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร บุคลากรและผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ส่งผลให้องค์กรเติบโต

ได้อย่างม่ันคงต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถคงความได้เปรียบทางธุรกิจเหนือคู่แข่งท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

(ประทีป พงษ์สําราญ, 2557) โดยกระแสการแข่งขันในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการบริหาร

จัดการท่ีรวดเร็วและทวีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์การมีความพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

เพื่อความอยู่รอดในการดําเนินธุรกิจ และนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งความรู้ และ

องค์การแห่งนวัตกรรม แต่การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับหลายองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   

การนําองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์การท่ีมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากการปฏิบัติงานสู่กระบวนการจัดการความรู้ซ่ึงเป็นพื้นฐาน

สําคัญสําหรับการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (กฤษณะ ดาราเรือง, 2558) 

                                                 
1 อาจารย์ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏอบุลราชธานี 
2 อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏอบุลราชธานี 
3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่

ตลอดเวลา (ขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล, 2558) เป็นองค์การท่ีมีการสร้างช่องทางการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน 

เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์การให้บรรลุเป้าหมายและยังต้องพัฒนาความรู้ในองค์การให้มีลักษณะ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (นิธิศ  ผุดผ่อง, 2557) ซ่ึง

มีลักษณะเปรียบเสมือนสถาบันการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  และต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อันได้แก่ ความรู้ 

ความสามารถ ความชํานาญ ของทีมงานและองค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (สุภาวดี บุญญเวช, 2556) โดยองค์การแห่ง         

การเรียนรู้เป็นองค์การท่ีมีความคล่องตัว มีการเรียนรู้ ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา มีศักยภาพในการจัดการเปล่ียนแปลง การกระตุ้น              

เร่งเร้า และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์การ

ในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนมีความคิดความเข้าใจ

ระบบร่วมกัน เพื่อการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า (ณภัทร อินทร์แผลง, 2554) และเป็นองค์การท่ีมีความสามารถในการ

ปรับเปล่ียน โดยใช้การเรียนรู้ขององค์การเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (พรรณี สวนเพลง และคณะ, 2552) และมี

ความคิดริเร่ิมท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับทีมงานและองค์การ เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากการท่ีมีนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ขององค์การ (กาญจนา โพธิบา, 2553) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร มีการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองเพื่อนําองค์การไปสู่ความเป็นเลิศในโลกแห่งอนาคต (เผด็จ อมรศักด์ิ, 2558)  

 ดังน้ันองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงมีความจําเป็นมากสําหรับองค์การและหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและยังส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ 

โดยองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเน่ือง และยังมีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ขององค์การ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีอยู่ตลอดเวลาและ

รวดเร็ว ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอันจะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานขององค์การและรูปแบบ

พฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์การ ทําให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
องค์การแห่งการเรยีนรู ้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ นักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว้ดังท่ีสุรีย์มาศ สุขกสิ (2557) ได้ให้

ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีมีสมาชิกต่ืนตัว มุ่งเน้นในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดย สุภาวดี  บุญญเวช (2556) ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีเสริมสร้างบุคลากร

ในองค์การให้มีอิสระท่ีจะขยายขอบเขตของความคิด จินตนาการในการเรียนรู้และร่วมกันแบ่งปันความรู้ที่ได้มา และพัฒนาจนถึงขั้นท่ี

สามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ ส่งผลให้องค์การกลายสภาพเป็นองค์การท่ีมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึง ลาวัลย์ ฉัตรรุ่งชีวัน (2552) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การท่ีสร้างบรรยากาศในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ

บุคลากรในทุกระดับขององค์การเพื่อให้สมาชิกในองค์การใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ือง แต่ 

เด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ (2556) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นองค์การท่ีบุคลากรในองค์การได้ขยาย

ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ เพื่อนําไปสู่จุดหมายท่ีบุคลากรในระดับ

ต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์การท่ีมีความคิดใหม่ๆ ส่วน กัญชรส เมนกูลเกตุสิงห์ (2558) ได้ให้อธิบายว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ 

หมายถึง องค์การที่มีบรรยากาศกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ท้ังในระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การ ให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์

การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และ กฤติยา จันทรเสนา (2556) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารยุคใหม่จะต้อง

สร้างขึ้นเป็นส่ิงท่ีจะต้องแสดงภาวะความเป็นภาวะผู้นําในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง สรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้และพัฒนาท่ีกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการขยายขีดความสามารถของ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปล่ียนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทันต่อ

สภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน เพื่อศึกษาและค้นหาวิธีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การ 
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การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ นักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว้ดังท่ีปุณฑริกา น้อยนนท์ (2559) ได้ให้

ความหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การผสมผสานของชุดทักษะต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การ

ปฏิบัติงานร่วมกัน ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและพลิกผันอย่างรวดเร็ว หรือ ปรารถนา โกวิทยางกูร 

(2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เช่น การคิด

วิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี เพื่อ

ความอยู่รอดของสังคม การเรียนรู้จึงจําเป็นต้องเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการเรียนรู้ที่เท่าทันตนเอง สังคม และเข้าถึงปัญหา ซ่ึง วรลักษณ์ 

ชูกําเนิด (2557) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปท่ีทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึง

รวมถึงการคิดเชิงวิพากย์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน การคิดเชิงสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นและการ

ปรับตัว และสุวณี อึ่งวรากร (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นการเรียนรู้ที่เน้นทักษะท่ีมีความจําเป็น  คือ ทักษะชีวิตและการปฏิบัติงาน 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี สรุปได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การเรียนรู้ท่ี

มุ่งเน้นทักษะด้านสารสนเทศ นวัตกรรม การสื่อสาร การร่วมมือ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา สรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การและการ

เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และทักษะการใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

 
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นการศึกษาจากเอกสารตํารา บทความวิชาการ และ

งานวิจัย เพื่อทําการนําเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน 

ได้กล่าวไว้ดังน้ี จากแนวคิดของ Senge (1990) ได้เสนอแนวความคิดท่ีสําคัญเพื่อใช้พัฒนาคนสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 1) ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery) ความรอบรู้แห่งตนเป็นลักษณะของการเรียนรู้ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

การเรียนรู้ขององค์การได้ โดยท่ีสมาชิกองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญคือการเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจ

และพฤติกรรมของตัวเอง เป็นคนท่ีรู้เห็นและเรียนรู้อยู่เร่ือยๆ ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดม่ันติดม่ัน เปล่ียนไปตามโลก มีการเจริญเติบโต

ปฏิบัติงานจิตใจ 2) แบบแผนความคิด (Mental model) แบบแผนความคิดหรือการท่ีมองโลกตามความเป็นจริงเป็นความคิดความ

เข้าใจของคนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อองค์การ เป็นการค้นหาความกระจ่างชัดและการจําแนกแยกแยะปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การ

ทําความเข้าใจ และการแปลความหมายต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนการกระทําของบุคคลต่อกิจกรรมของตนเอง                3) 

การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การมีวิสัยทัศน์ร่วมเป็นวิธีการท่ีทําให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์โดยส่งเสริมให้บุคลากรมองไปยัง

อนาคต และสร้างสถานการณ์จาลองแบบต่าง ๆ และคิดว่าผลของสถานการณ์น่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และมีปฏิบัติงานแก้ไขอย่างไร โดย

แฝงเข้าไปในงานหรือในกลุ่มการปฏิบัติงานเพื่อให้ตัดสินใจร่วมกัน โดยมอบหมายให้แต่ละคนคิดมาล่วงหน้าแล้วนามาคุยร่วมกัน ในการ

น้ีการมีวิสัยทัศน์ร่วมเร่ิมจากการมองส่ิงต่างๆ ให้เป็นกระบวนการและมองไปข้างหน้าโดยคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น 4) การเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มโดยการแลกเปล่ียนความรู้และ

ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ต่อเม่ือสมาชิกในทีมมีการรวม

พลังเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ร่วมกัน โดยการแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันอย่าง สมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) การคิดอย่างเป็นระบบมีหลักท่ีว่า 

ปัญหาน้ันเป็นวัฏจักรคือเป็นผลมาจากแนวปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเดิมท่ีผิดพลาดโดยการมองแบบแยกส่วน จึงทําให้เกิดปัญหาตามมา

เหมือนลูกโซ่ และยิ่งสร้างแรงกดดันเพื่อแก้ปัญหาโดยวิธีการเชิงบวกมากขึ้นเท่าใดก็จะทําให้ระบบตอบสนองกลับมาด้วยผลในเชิงบวก

และทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมดุลและสร้างสรรค์มากขึ้น  และแนวคิดของ Marquardt (2002) ได้เสนอแนวความคิดท่ีสําคัญ

เพื่อใช้พัฒนาคน ประกอบด้วย 1) องค์การ (Organization) ระบบขององค์การต้องมีการวางรากฐานไว้เพื่อสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นเหมือนเข็มทิศนําองค์การไปยังเป้าหมายท่ีพึงประสงค์กล

ยุทธ์ เป็นวิธีการท่ีจะทําให้ไปถึงยังเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์การ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการทําหน้าท่ีในทุกภาคส่วนอย่าง

เหมาะสม และท่ีสําคัญคือวัฒนธรรมองค์การซ่ึงเป็นความเช่ือหรือค่านิยมของคนในองค์การท่ีต้องเอื้อต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น 

ค่านิยมการปฏิบัติงานเป็นทีม การบริหารจัดการตนเอง การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ 2) ผู้คนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ (People) 

องค์การหน่ึงๆต่างท่ีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายภายในองค์การ เช่น ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําและมีทักษะทางด้านการบริหาร ได้แก่ การสอนงาน 

การเป็นพี่เล้ียงและท่ีสําคัญต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรระดับปฏิบัติการ ต้องมีนิสัยใฝ่รู้ และพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยู่เสมอ ลูกค้าท่ีใช้บริการก็ต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านของความต้องการแก่องค์การเช่นเดียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ        

ท่ีต้องให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันอย่างจริงใจ รวมท้ังชุมชนท่ีต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาองค์การท่ีต้ังอยู่

ในบริเวณชุมชน ท้ังน้ีจะเห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆก็มีส่วนในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ท้ังส้ิน 3) เทคโนโลยี (Technology) 
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การมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นส่ิงท่ีช่วยอํานวยความสะดวกทําให้การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสะดวกมากขึ้น 

เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มี 2 ประเภทคือ เทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการความรู้คือการใช้เพื่อการจัดเก็บ

และแลกเปล่ียนความรู้แก่กัน ประเภทท่ีสอง คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ เป็นการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการสร้างการเรียนรู้

แก่ผู้เรียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น 4) องค์ความรู้ (Knowledge) ความรู้ท่ีมีในองค์การจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบ เพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การโดยกระบวนการจัดการความรู้มีกระบวนการเร่ิมต้ังแต่ การระบุความรู้ท่ีจําเป็นต่อ

องค์การ การเสาะแสวงหาหรือสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นการสร้างความกระจ่างถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ กับการจัดการความรู้  5)  การเรียนรู้ (Learning) การ

เรียนรู้ถือเป็นระบบหลักท่ีเป็นแกนสําคัญของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจําแนกการเรียนรู้ได้ 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับ

กลุ่มและระดับองค์การรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ Stata (1989) ได้อธิบายองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การ

คิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) 2) การวางแผน (Planning) 3) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) 4) พฤติกรรม

องค์การ (Organizational behavior) และ 5) ระบบข้อมูล (Information systems) สอดคล้องกับแนวคิดของ กุศล ทองวัน (2553) 

ได้อธิบาย องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ 1) ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery) 2) แบบแผนความคิดอ่าน 

(Mental model) 3) วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) 4) การเรียนรู้ของทีม (Team leaning) 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems 

thinking) 6) การจัดการความรู้ (Knowledge management) และ 7) การใช้เทคโนโลยี (Technology application)  

ท้ังน้ียังมีการศึกษางานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge และ Marquardt 

โดยของวิจัยของ กาญจนา โพธิบา (2553 ) ได้สรุปว่า องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การให้

ความสําคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคลอย่างต่อเน่ืองจะทําให้องค์การก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ                   

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองท้ังภายในและภายนอก 2) การมีแบบแผนความคิด การส่งเสริมให้บุคลากรได้นําความคิดใหม่ๆ 

มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น การส่งเสริมให้บุคลากรวิเคราะห์ สภาพความเป็นจริงและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การใหอ้สิระ

ทางความคิดในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงาน มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในเร่ืองการมีแบบความคิด  3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานร่วมกัน การกําหนดวิสัยทัศน์เกิดจากการหลอมรวมวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของ

บุคลากร การจัดกิจกรรมให้สมาชิกในองค์การได้แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ถึงเป้าหมายของ

หน่วยงานท่ีต้องการในอนาคต การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและร่วมแสดงความคิดเห็น ลักษณะความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในเร่ืองการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและ

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานเป็นทีมการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนา การจัดให้มี         

การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้งาน

บรรลุผลสําเร็จ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดให้มีการวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนา                

การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อ                

การเปล่ียนแปลง การส่งเสริมให้บุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาพรวมขององค์การ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดลลักษณ์ วันจันทร์ (2555) พบว่า องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตร      

การเรียนรู้ (Learning dynamics) เป็นระบบย่อยหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะเกิดขึ้นท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ

ระดับองค์การ 2) ด้านองค์การ (Organization) หรือด้านการปรับเปล่ียนองค์การ (Organization transformation) เป็นการกําหนดให้

กลุ่มคนมาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีแบบแผน มีกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นและดําเนินไป 3) สมาชิกในองค์การ (People) หรือด้านการให้

อํานาจแก่บุคคล (People empowerment) ระบบย่อยด้านคน เป็นระบบท่ีประกอบด้วย ผู้จัดการและผู้นํา บุคลากร ลูกค้า หุ้นส่วน และ

พันธมิตรปฏิบัติงานธุรกิจ ซัพพลายเออร์และผู้ขาย รวมถึงชุมชนท่ีอยู่แวดล้อม ซ่ึงทุกกลุ่มท่ีกล่าวมาน้ีมีคุณค่าต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 

จําเป็นจะต้องได้รับการเอื้ออํานาจและการเรียนรู้เช่นเดียวกัน 4) ด้านความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge 

management) ระบบย่อยด้านความรู้ของการเรียนรู้ขององค์การน้ี จะบริหารจัดการความรู้ต่าง ๆ ขององค์การ ประกอบด้วย                  

การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การวิเคราะห์และการทํา เหมืองความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ 

การนําไปประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูล เท่ียงตรง และ 5) ด้านเทคโนโลยี (Technology) หรือด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ 

(Technology application) ระบบย่อยด้านเทคโนโลยีจะประกอบด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้คนใน

องค์การเข้าถึงความรู้และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันซ่ึงกันและกัน ระบบย่อยน้ียังครอบคลุมถึงการใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และ วิธีการในการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าไปมากๆ อาทิเช่น การใช้ตัวแบบจําลอง การประชุมทางไกล ตลอดจนการ

แลกเปล่ียนและลงความเห็นร่วมกัน องค์ประกอบสําคัญของระบบย่อยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วยเทคโนโลยีสําหรับจัดการความรู้ 

และเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาวดี เกิดพร้อม (2556) และทวีศักด์ิ เพชรโสภณ (2557) พบว่า 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ท่ีไม่หยุดน่ิง (Leaning dynamics) การเรียนรู้ต้องดําเนินไปอย่าง
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ต่อเน่ือง ไม่หยุดน่ิงและประกอบไปด้วยระดับการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองค์การ 

(Organization transformation) องค์การต้องมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ เป็นการมองภาพอนาคตร่วมกัน ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การ เป็น

ความคิด ความเช่ือ วิธีปฏิบัติของบุคลากรในองค์การท่ีมีส่วนร่วม และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ

ในอนาคต 3) เพิ่มอํานาจให้กับบุคคล (Empowerment) เปิดโอกาสในการให้อํานาจกับทุกคนในองค์การ รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ลูกค้า ชุมชน สังคม ผู้ขาย มีวิธีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4) การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นลักษณะ

การจัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบในลักษณะผสมผสานการรวบรวมความรู้ การจัดระบบ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถ่ายโอน

ความรู้ และการพัฒนาความรู้อย่าต่อเน่ือง และ 5) การใช้เทคโนโลยี (Technology application) การท่ีจะให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ที่สมบูรณ์นั้น จะต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับคนในองค์การได้เรียนรู้อย่าง

สะดวกและสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนานันท์  โกศินานนท์ (2551) อธิบายว่า องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า       

1) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) คนท่ีเป็นบุคคลท่ีรอบรู้จะขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต้องการได้

อย่างต่อเน่ือง 2) การมีแบบแผนความคิด (Mental models) การมีแบบแผนความคิด เป็นความคิดความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อ

หน่วยงานต่อองค์การ การที่บุคลากรในองค์การรับรู้และเข้าใจท่ีทํา แบบองค์รวมสามารถเช่ือมโยงตําแหน่งท่ีตนอยู่กับภาพรวมได้ 

ความเช่ือท่ีดีมีผลต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเพื่อพัฒนาความคิดความเช่ือให้สอดคล้องกับการแปรเปล่ียนของโลก การท่ีจะ

ทําให้บุคลากรมีแบบแผนความคิดได้น้ันองค์การจะต้องสนับสนุนและสร้างให้คนในองค์การมีการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนท่ีใฝ่รู้อยู่

ตลอดเวลา 3) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยอาศัยความรู้และความคิดของ

บุคลากรในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 4) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) เป็นแบบแผนปฏิบัติงานจิตสํานึก

ของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การน้ันๆ ในการต้ังข้อสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้น เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดม่ันของคนในองค์การ เพื่อการพัฒนาภาพอนาคต และความต้องการท่ีจะมุ่ง

ไปสู่ความสําเร็จขององค์การการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพงศรี ศรีจันทึก (2554) ได้

กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ดังน้ี  1) การเปล่ียนรูปลักษณ์การเรียนรู้ (Transformation the image of learning) โดย

การเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนภาพลักษณ์หรือรูปแบบปฏิบัติงานความคิด 2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของทีม 

(Develop team learning activities) เป็นการเรียนรู้เป็นทีมถือว่ามีความจําเป็น ซ่ึงมีวิธีการต่างๆ มากมายในการพัฒนาการเรียนรู้เป็น

ทีมงาน 3) การเปล่ียนแปลงบทบาทของผู้บริหาร (Change the role of managers) ผู้บริหารควรมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

ตนเองและมีจุดประสงค์อย่างหน่ึงคือ ต้องเดินตาม ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ระยะยาวของบุคลากรใน

องค์การ 4) กระตุ้นให้บุคลากรทดลองส่ิงใหม่ๆ และยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น (Encourage experimental and risk taking) 

บุคลากรในองค์การควรได้รับการพัฒนา และกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเอง ยอมรับกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการ

ตัดสินใจคร้ัง 5) การสร้างระบบกลไกในการเผยแพร่การเรียนรู้ (Build mechanics to disseminate learning) ควรให้บุคลากรทุกคน

มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน มีการนําเสนอความคิดและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ และมีการ

เผยแพร่ให้รู้ท่ัวท้ังองค์การ 6) การเสริมสร้างพลังอํานาจกับคนท่ีปฏิบัติงาน (Empowerment) องค์การควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรทุกคนมีอิสระในความคิด และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง 7) การพัฒนาองค์ประกอบของการคิดเป็น

ระบบ (Develop the discipline of system thinking) การคิดอย่างเป็นระบบหรือความสามารถในการมองเห็นรูปแบบและความ

เกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน ถือว่าเป็นส่ิงสําคัญมากของคนท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และ 8) การสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ือง (Create culture of continuous improvement) องค์การแห่งการเรียนรู้จะดําเนินไปได้ดี เม่ือมีวัฒนธรรมของการ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผลิตภัณฑ์และการบริหารทุกอย่างจะถูกทําอย่างมีคุณภาพโดยมีข้อผูกมัดกับขบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อ

เป็นการบังคับให้องค์การหาวิธีที่จะทําให้ดีขึ้น ซ่ึงจําเป็นท่ีจะต้องมีผู้เรียนรู้ที่ดีและฉลาดคล่องตัว 

จากการศึกษาองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ของนักวิชาการหลายท่านสามารถจําแนกองค์ประกอบขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง / / / / / / / / / / 10 
2. การปรับเปล่ียนองค์การ  / /    / / / / 7 
3. การเพิ่มอํานาจให้บุคลากร / /  / / / / / / / 9 
4. การถ่ายทอดความรู้ / / / / / / / / / / 10 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  / / /   / / / / 7 

 

 จากตารางท่ี 1 คณะผู้จัดทําได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบขององค์การ

แห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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เพ่ือการเรียนรู้ 

 

การถ่ายทอด
ความรู้ 

 

การเพ่ิมอาํนาจ
ให้บุคลากร 

 
การปรับเปล่ียน

องค์การ 

 

การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบของ
องค์การแห่งการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 
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 จากภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาท่ีกระตุ้นให้

บุคลากรได้มีการขยายขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ือง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้สารสนเทศเข้ามามีบทบาท    

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปล่ียนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทันต่อ

สภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน  จึงได้เสนอแนะรูปแบบองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังน้ี 

 1. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Continuous learning) การดําเนินกิจกรรมขององค์การเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มี                    

การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง เช่น การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติงาน โดยการจําลองห้องการปฏิบัติงาน

ท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีแบบ 3D ท่ีจําลองการปฏิบัติงานท่ีเสมือนจริงขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยในการเรียนรู้งานของบุคลากรให้มีความเข้าใจใน

งานน้ันๆได้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมก่อนท่ีจะไปปฏิบัติงานจริง 

 2. การปรับเปล่ียนองค์การ (Organizational change) การท่ีองค์การมีการวางแผน การออกแบบให้องค์การสามารถ

ปรับปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์การให้มีความยืดหยุ่นให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เช่น                

การนําเอา Video conference เข้ามาใช้ในการติดต่อส่ือสารซ่ึงจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซ่ึงกันและกันแบบสองทางหรือพูดง่ายๆ

ก็คือระบบประชุมทางไกลท่ีผสมผสานระหว่าง ภาพ ข้อมูล และเสียง ให้เปรียบเสมือนมีการประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน 

 3. การเพิ่มอํานาจให้กับบุคลากร (Empowerment) การท่ีผู้บริหารระดับสูงมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่

ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ให้สามารถคิด วางแผน ตัดสินใจ ประเมิน การแก้ไขปัญหา รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาจาก

การปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เช่น  ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มอบหมายโครงการให้บุคลากรได้มีการออกแบบ คิด วิเคราะห์ ดําเนินงาน

และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีด้านระบบการออกแบบงานเข้ามาช่วยในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 4. การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of knowledge) การถ่ายโอน ส่งมอบ สืบต่อ รวมท้ังแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบุคคลกับ

บุคคลหรือองค์การกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ผ่าน

เทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ เช่น การแชร์ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลงใน

เว็บไซต์ขององค์การหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรในองค์การเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ใหม่และสามารถนําไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้  

 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Application of technology for learning) เป็นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การนําเอาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book มาให้บริการใน ห้องสมุด ออนไลน์ และ

สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และจากห้องสมุดท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นส่ือผสมในรูปคลิป วิดีโอ ภาพ เป็นต้น 

 
สรุป 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การและการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรใน

องค์การ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้สารสนเทศใน

การปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา โดยองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ที่จําเป็น 5 ประการ ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 3) การเพิ่มอํานาจให้                        

4) การถ่ายทอด และ 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้น องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 จึงเป็นองค์ประกอบท่ีความสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวในการปฏิบัติงานขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดและศึกษาอิทธิพลของส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้เป็นของตนเอง 

จํานวน 381 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

 

ABSTRACT 

This research had the objectives to study the marketing mix and to study effect of 

marketing mix toward duying computers notebook of students at Lampang Rajabhat University.The 

sample group was the students currently studying in Lampang Rajabhat University and had their 

own computers notebook totaled 38 persons.  The research tool was a questionnaire and the data 

were analyzed for the descriptive statistics of percentage, means and standard deviations and the 

inference statistics of the analysis of multiple regression coefficients. The research findings 

discovered the students studying in Lampang Rajabhat University had the levels of opinions 

                                                 
1 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง, ประเทศไทย 
2 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง, ประเทศไทย 
3 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง, ประเทศไทย 
4 อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง, ประเทศไทย 
5 อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง, ประเทศไทย 
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towards the marketing mix and the buying decision overall at the high level and the result of 

analyzing the hypothesis found the marketing mix of product, price and channel of distribution or 

place affected the buying decision of computers notebook with the statistical significant level of 

0.05 except the promotion that did not affect the decision to buy computers notebook of Lampang 

Rajabhat University students. 

Keywords :  Marketing Mix, Buying Decision, Computer Notebook 

 

บทนํา  

ในสังคมปัจจุบันน้ันไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือจะเป็นการเรียนการศึกษาล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกซ่ึงน้ันคือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ท่ีสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุดารัตน์ รัตนกิจไพบูลย์, 2558) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยในเร่ืองของความคล่องตัว

ในการใช้งาน อีกท้ังยังมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะท่ีเพิ่มมากขึ้น และมีวิวัฒนาการท่ีมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดรวมท้ังผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้บริโภคต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจนทําให้

ตลาดของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น (นราพงษ์ วงดี, 2554)  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีราคา

ถูกลง คุณสมบัติครบถ้วน มีดีไซน์ท่ีสวยงามและทันสมัยประกอบกับความคงทน ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีล้วนส่งผลดีต่อตัวผู้บริโภคท่ีจะได้มี

โอกาสจะเลือกสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมีบริการหลังการขายท่ีดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า

มากขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีล้วนมีความสําคัญกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ในการมุ่งเจาะตลาดเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และก่อให้เกิด

ผลดีต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ธวัชชัย บุญมา, 2554)  

ตลาดอุปกรณ์ไอทีหลักๆ ในประเทศไทยนอกจาก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วยังมีอุปกรณ์ ท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย คือ 

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์พีซี กําลังอยู่ในช่วงท่ีเรียกว่า การเป็นตลาดซ้ือทดแทน ซ่ึงการเติบโตจะไม่มากเหมือนในอดีต แต่

ราคาต่อหน่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นนอกจากน้ี สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ท่ีในประเทศไทยมีการใช้งานแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถใช้เป็น

อุปกรณ์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตประจําวันซ่ึงสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการทํางานผ่านแอปพลิเคช่ันเพิ่ม

มากขึ้นด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทําให้ตลาดคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอยู่ในช่วงหดตัวอย่างต่อเน่ืองกลายเป็นตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง

เต็มรูปแบบ (สํานักตลาดพาณิชย์ดิจิตอล, 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนโดยผ่านเทคโนโลยีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการสอน   ในช้ันเรียน เพราะสภาพการเรียนรู้ปัจจุบันไม่จํากัดอยู่ในตําราเล่มใด

เล่มหน่ึงแต่เป็นการเรียนรู้แบบแสวงหาค้นคว้าหาความรู้ได้ทั่วโลกยังมีการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ อาทิ       

การทํารายงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายน้ันจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กช่วยในการพิมพ์งานและการสืบค้นหาข้อมูล

ท่ีมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตสามารถพกพาไปในท่ีต่างๆท่ีสะดวกต่อการทํางาน(กนกวรรณ ตาจันทร์,สัมภาษณ์,9 กรกฎาคม 2560) หรือใช้ใน

ปัญหาฉุกเฉินท่ีสามารถเปิดใช้ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ (ณัฐริกา ก๋าแก่น,สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) กล่าวว่านักศึกษาเล็งเห็น

ความสําคัญของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีจําเป็นต้องมีใช้เป็นของตนเองเพื่อมาใช้ในการประกอบการเรียนในการตัดสินใจซ้ือแต่ละคร้ังน้ัน

มักจะมีปัญหาเน่ืองจากปัจจุบันมีการผลิตโน้ตบุ๊กออกมาหลายรุ่น หลายยี่ห้อจึงเกิดการแข่งขันของผู้ผลิตสูงจึงทําให้นักศึกษาเกิดความ

สับสนหรือไม่แน่ชัดในการเลือกซ้ือไม่ว่าจะเป็นท่ีลักษณะตัวเคร่ือง ราคา สถานท่ีจัดจําหน่าย ความต้องการในการใช้งาน บริการหลังการ

ขาย หรือองค์ประกอบต่างๆท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ (กิตติ เช่ียวชาญ,2556) สถาบันการศึกษาได้มีการเรียนการสอนท่ีนํา

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และค้นหาความรู้ได้ง่ายขึ้น คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กเป็นส่ือกลางท่ีประยุกต์การศึกษาเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เช่น 

ระบบอีเลิร์นน่ิง, การค้นคว้าหาข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบการเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น และจากทิศทางการศึกษา

ในปัจจุบันทําให้ความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนบุคคลสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีเพิ่มขึ้น  

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงอยากทราบว่านักศึกษา  มีองค์ประกอบใดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่ละยี่ห้อ เพื่อ

เป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีต้องการทําธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการนําข้อมูลดังกล่าวไป

ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาด หรือเป็นประโยชน์ทางข้อมูลการศึกษาสําหรับครู อาจารย์ นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวนท้ังส้ิน 7,895 คน (กอง

บริการการศึกษา,2560) และกําหนดขนาดมีกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ได้จํานวน 

381 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับนักศึกษาท่ีมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จําแนกการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามจํานวนนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยแบ่งตามสัดส่วนของตัวอย่างจากจํานวนประชากรในแต่ละคณะโดยได้จาํนวน

ตัวอย่างของนักศึกษาในแต่ละคณะ คือ (1) คณะครุศาสตร์ 68 คน(2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 138 คน (3) คณะวิทยาการ

จัดการ 79 คน (4) คณะวิทยาศาสตร์ 63 คน  (5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 คน และ (6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 คน  

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง แล้วนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบค่า IOC พบว่าข้อคําถามมี

ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถนําไปใช้ในการทดสอบก่อนการใช้งานได้ หลังจากน้ันคณะผู้วิจัยได้

นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 

30 ฉบับ เพื่อตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ โดยผลการตรวจสอบความเช่ือม่ันของ Cronbach's Alpha โดยแบบสอบถามท้ัง

ฉบับมีค่า ความเช่ือม่ัน เท่ากับ .848 ในส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ .851 ด้านราคามีค่าเท่ากับ .834   ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเท่ากับ .886 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเท่ากับ .848 และการตัดสินใจซ้ือมีค่าเท่ากับ .741 

 โดยแบบสอบถามแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ช้ันปี

การศึกษา คณะ สาขา รายได้ของผู้ปกครอง ยี่ห้อ การชําระเงิน      ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์ 

ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด) และปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check 

List)เป็นคําถามชนิดปลายปิด (Closed – ended Questions) มีลักษณะแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของ 

ลิเคร์ิท (Likert Scale)  และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ความถี่ ค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสมการถดถอยพหุคูณ  

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

  - ผลิตภัณฑ์ 

  - ราคา 

  - ช่องทางการจัดจําหน่าย 

  - การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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การแปลความหมายหาค่าเฉล่ียท่ีได้นํามาแปลความหมายได้ดังน้ีดังน้ี 

     คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อย 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจัย ด้วยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผลการศึกษาสามารถนําเสนอเป็น 3 ตอนดังน้ี 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ปัจจัยดา้นเพศ ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ   

   หญิง 312 81.9 

   ชาย 69 18.1 

รวม 381 100 

ปัจจัยดา้นรายได ้ ความถ่ี ร้อยละ 

   น้อยกว่า 10,000 บาท 185 48.6 

   10,001 – 15,000 บาท 119 31.2 

   25,001 บาทขึ้นไป 29 7.6 

   20,001 – 25,000 บาท              11 2.9 

รวม 318 100 

ยี่ห้อโน๊ตบุ๊คที่ใช ้ ความถ่ี ร้อยละ 

   Acer   127 33.3 

   Asus                  91 23.9 

   Samsumg 39 10.2 

   Lenovo 31 8.1 

   Toshiba 24 6.3 

   HP 21 5.5 

   Dell 21 5.5 

   Apple 11 2.9 

   Compaq 8 2.1 

   LG                  4 1.0 

   Sony        4 1.0 

รวม 381 100 

การชําระเงินในการซ้ือ ความถ่ี ร้อยละ 

   ชําระแบบเงินสด                      315 82.7 

   ชําระแบบเงินผ่อน/บัตรเครดิต 66 17.3 

รวม 381 100 

 

จากตารางท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้

เป็นของตนเองจํานวน 381 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 รองลงมาเป็นเพศชาย                        

จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 185 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 48.6 รองลงมาระหว่าง 10,001-15,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และ ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 

จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  

ยี่ห้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อ Acer คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ยี่ห้อ Asus คิดเป็นร้อยละ 23.9 ยี่ห้อ 

Samsung คิดเป็นร้อยละ 10.2 ในการชําระเงินซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ชําระเงินแบบเงินสด คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมา

ชําระเงินแบผ่อน/บัตรเครดิตคิดเป็นร้อยละ 17.3  

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ส่วนประสมทางการตลาด   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญ 

ผลิตภัณฑ์ 3.89 0.566 มาก 

ช่องทางการจัดจําหน่าย    3.89 0.624 มาก 

ราคา 3.79 0.561 มาก 

การส่งเสริมการตลาด 3.76 0.634 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   3.83 0.495 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าระดับความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.495 เม่ือพิจารณาท้ัง 4 ปัจจัยพบว่า มีระดับความสําคัญในระดับมากโดยเรียงลําดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าโดยระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.566 ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.624 รองลงมา คือ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.561 และลําดับสุดท้ายด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.634  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายข้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

ส่วนประสมทางการตลาด !̅ S.D 

ระดับ

ความสําคัญ 

ผลิตภัณฑ์    

1. คุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์์โน้ตบุ๊กมีผลต่อการใช้งาน 3.96 0.635 มาก 

2. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์สะดวก มีความทนทานต่อการใช้งาน 3.93 0.709 มาก 

3. ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความเสถียร ทนทานต่อการใช้งาน 3.88 0.701 มาก 

4. ลักษณะทางกายภาพของตัวเคร่ืองทันสมัย และมีน้าํหนักเบา  3.78 0.814 มาก 

รวม 3.89 0.566 มาก 

ราคา    

1. มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของเคร่ือง 3.89 0.711 มาก 

2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.87 0.690 มาก 

3. ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกบัคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีราคาเหมาะสมสามารถยอมรับได้ 3.84 0.703 มาก 

4. เง่ือนไขท่ีเอื้อต่อการซ้ือ (สามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆได้) 3.72 0.820 มาก 

5. ราคาขายต่อของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ตกจนเกินไป 3.66 0.764 มาก 

รวม 3.79 0.560 มาก 

ช่องทางการจัดจําหน่าย    

1. ความน่าเช่ือถือของร้านค้า 4.03 0.704 มาก 

2. มีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย 3.93 0.763 มาก 

3. ร้านต้ังอยู่ในทําเลท่ีมีการเดินทางสะดวก 3.90 0.795 มาก 

4. มีการบริการนอกสถานท่ี 3.69 0.845 มาก 

รวม 3.89 0.624 มาก 
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ส่วนประสมทางการตลาด !̅ S.D 

ระดับ

ความสําคัญ 

การส่งเสริมการตลาด    

1. มีพนักงานคอยแนะนําสินค้า 3.90 0.797 มาก 

2. มีโบชัวร์ที่มีรูปแบบและเน้ือหาชัดเจนน่าเช่ือถือ 3.83 0.806 มาก 

3. การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 3.74 0.782 มาก 

4. มีการลดราคาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3.68 0.825 มาก 

5. เม่ือซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถเลือกของแถมได้ 3.66 0.931 มาก 

รวม 3.76 0.634 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าระดับความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมี

ระดับความสําคัญพิจารณารายข้อเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า                

ผลิตภัณฑ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของคุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์์โน้ตบุ๊กมีผลต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.635 รองลงมา คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์สะดวก มีความทนทานต่อการใช้งาน อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.709 และตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความเสถียร ทนทานต่อการใช้งาน 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.701  

ราคา นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของเคร่ือง อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.711 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.690 และค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีราคาเหมาะสมสามารถยอมรับได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.703  

ช่องทางการจัดจําหน่าย นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของความน่าเช่ือถือของร้านค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.704 รองลงมา การมีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.763 และร้านต้ังอยู่ในทําเล ท่ีมีการเดินทางสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.795  

การส่งเสริมการตลาด นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของการมีพนักงานคอยแนะนําสินค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.797 รองลงมา มีโบชัวร์ท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาชัดเจนน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 0 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806 และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.782  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

การตัดสินใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ความจําเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กในการศึกษา 4.45 0.711 มากท่ีสุด 

2. ท่านตระหนักถึงความจําเป็นของคอมพิวเตอร์์โน้ตบุ๊ก 4.28 0.703 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อความบันเทิง 3.81 0.846 มาก 

รวม   4.19 0.624 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง มีระดับความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.624 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความจําเป็น ต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.711 รองลงมา คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจําเป็นของคอมพิวเตอร์์โน้ตบุ๊ก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด

เท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.703 และมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.81 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.846 
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ตารางที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 1.929 .226  8.537 .000* 

ผลิตภัณฑ์ .175 .068 .159 2.588 .010* 

ราคา .158 .076 .142 2.087 .038* 

ช่องทางการจัดจําหน่าย    .158 .063 .158 2.509 .013* 

การส่งเสริมการตลาด .096 .064 .098 1.510 .132 

R2 = 0.214 , Adj. R2 = 0.206 , F=25.606,*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง  

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด และอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ันในการอภิปราบผลการวิจัยจึงขอนําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์์โน้ตบุ๊กมีผลต่อการใช้งาน คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์สะดวก มีความ

ทนทานต่อการใช้งาน ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความเสถียร และลักษณะทางกายภาพของตัวเคร่ืองทันสมัย และมีนํ้าหนักเบา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยรัตน์ ยุทธวิสุทธิและคณะ(2551) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เพื่อการใช้งานส่วนบุคล พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญทางด้านการใช้งาน รูปลักษณ์ ภายนอก ความคงทนของเคร่ืองและความเร็ว

ของการประมวลผลก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ ส่วนทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมให้

ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความน่าเช่ือถือของร้านค้า มีช่องทางการจัดจําหน่าย

ท่ีหลากหลาย ร้านต้ังอยู่ในทําเลท่ีมีการเดินทางสะดวก มีการบริการนอกสถานท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ สกุลเจริญพร

(2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ Notebook Acer พบว่าความน่าเช่ือถือของร้านค้า การเดินทาง

ไปร้านค้ามีความสะดวกสบาย ตัวแทนจําหน่ายมีบริการหลังการขาย มีการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 

ทางด้านราคาน้ัน พบว่าโดยรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี

ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของเคร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีราคาเหมาะสม

สามารถยอมรับได้ เง่ือนไขท่ีเอื้อต่อการซ้ือ(สามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆได้) ราคาขายต่อของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ตกจนเกินไป 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ แก้วเฉลิมและคณะ(2551) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้ความสําคัญในระดับมาก อาจเน่ืองจาก 

ผู้บริโภคเน้นเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และทางด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมให้ความสําคัญอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีพนักงานคอยแนะนําสินค้า มีโบชัวร์ที่มีรูปแบบและเน้ือหาชัดเจน

น่าเช่ือถือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มีการลดราคาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เม่ือซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถเลือกของแถมได้ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปิยรัตน์ ยุทธวิสุทธิและคณะ(2551) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการใช้

งานส่วนบุคล พบว่า ผู้บริโภคเน้นเร่ืองของการขายโดยมีพนักงานขายท่ีมีความรู้เร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จากการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ังทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และ

ช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ เกษรา โพธิ์นิล (2550) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(Notebook) ระหว่างยี่ห้อ Sony กับ Toshiba ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือในด้านราคาท่ีจะซ้ือต่อเคร่ืองและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือโน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปางเหตุผลอาจเป็นเพราะว่าการผู้ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพียงเพื่อการใช้สําหรับการศึกษาจึงไม่ค่อย

เล็งเห็นถึงการลดแลกแจกแถมเน่ืองจากของแถมท่ีได้อาจจะไม่มีคุณภาพบางคร้ังราคาบนโบรชัวร์ท่ีโฆษณาไม่ตรงกับราคาสินค้าจริงท่ี

แสดงในร้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษรา โพธิ์นิล(2550) ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือในด้านราคาท่ีจะซ้ือต่อเคร่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยเน้นประโยชน์

การใช้งานมากกว่าปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการธุรกิจควรจะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดตามปัจจัยเหล่าน้ีให้ดียิ่งขึ้น เช่น นํา

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน  

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจัยคร้ังน้ีใช้หน่วยวิเคราะห์ คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

และมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้เป็นของตนเอง ซ่ึงเป็นผลการศึกษาท่ีเกิดจากมุมมองของผู้ที่เลือกซ้ือและมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังน้ันหากมี

การศึกษาเพิ่มเติมคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่ได้ตัดสินใจซ้ือกับกลุ่มท่ีตัดสินใจซ้ือเพื่อนํามา 

เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

Motivation to work of Sanprasitthiprasong Hospital's personnel 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากร

ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 358 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 48 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .93 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัย

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้าน

การได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ ตามลําดับ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

2 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่ง

งาน พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study motivation to work of Sanpasitthiprasong 

Hospital’s personnel and 2) to compare the motivation to work classified by gender, age, education, 

duration of work, marital status and current position. Representative samples were 358 personnel 

of Sanpasitthiprasong Hospital. A research tool was 5 levels rating scale questionnaire with 48 

questions. the coefficient of reliability was 0.93. Statistics used for analysis the data were 

percentage, average, standard deviation t-test and f-test.  

 The result indicated that the motivation to work of Sanpasitthiprasong Hospital’s 

personnel was high. The six highest aspects that motivate them were stability, relationship with 

commander and co-workers, type pf work, success, accrediting and responsibility, respectively. Two 

of aspects found in normal level of motivation were progression and salary or welfare. The 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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comparisons of motivation to work classified by gender, age, education, duration of work, marital 

status and current position resulted that personnel with different gender, age, education, duration 

of work, marital status and current position had indifferent motivation to work both in general or 

in each aspect. 

Keywords: Motivation To Work 

 
บทนํา 

 การบริหารงานในหน่วยงานหรือองค์กรจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารตามหลัก 4 

M คือ คน (Man) เงิน (Money) วัดสุอุปกรณ์เคร่ืองมือ (Material) และวิธีการจัดการ (Management) ซ่ึงคนนับได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ี

มี ความสําคัญยิ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ดําเนินกิจการทุกอย่างจนกระท่ังกลายเป็นผลผลิตหรือบริการ ซ่ึงมนุษย์แต่ละคนมีความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติที่แตกต่างกัน การทํางานในองค์กรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเม่ือผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุขในการ

ดํารงชีวิต และได้รับการยอมรับจากเพื่อนและสมาชิกในองค์กร (อรวรีย์  สุประดิษฐ์ศักด์ิ 2557: 2) ซ่ึงปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีช่วย

ผลักดันให้บุคลากรทํางานหรือทํางานบางอย่างได้สําเร็จได้นั้นเร่ิมมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ดังจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานบางคนทํางาน

หรือมีกิจกรรมใด ๆ อย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ต้ังอกต้ังใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่อยาก

ทํางาน ไม่อยากทํากิจกรรมใด ๆ หรือทําโดยผ่านไปวัน ๆ ในสภาพท่ีเฉื่อยชา เศร้าหมอง และไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่

อย่างใด พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นผลจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ท้ังแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลและเป็นผลมาจากแรงจูงใจ

จากภายนอกตัวบุคคลอันเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก คือสภาพการณ์ต่าง ๆ ขององค์กรท้ังทางกายภาพและสังคม (ชมพูนุท ศรีพงษ์ 2550: 

141) 

 การจูงใจเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารและหัวหน้างาน เพราะการจูงใจจะช่วยบําบัดความต้องการ ความจําเป็นและความ

เดือดร้อนของบุคคลในองค์กรได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดขวัญและกําลังใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น ผู้บริหารท่ีดีไม่ควรท่ีจะมุ่งหวัง

เพียงแต่ให้ได้ผลงานดีมีปริมาณสูงเท่าน้ัน ควรมุ่งให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีความรักหน่วยงานทํางานด้วยความเต็มใจมี

นํ้าใจและปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่น เพราะความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกช่ืนชอบต่องาน เป็น

เจตคติทางบวกท่ีบุคคลมีต่องานรวมท้ังเป็นความรู้สึกเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อีกท้ังยังส่งผลให้เกิดขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เกิดความผูกพันยึดม่ันต่อองค์กรได้เช่นกัน 

(วรรณา  เห็นสว่าง 2553: 2) 

 การนําหลักการของแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ในองค์กรโรงพยาบาลมีจุดท่ีสําคัญคือการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัย เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการบริหารงานและการตัดสินใจ การวางแผนองค์การในระยะส้ันและระยะยาว 

สําหรับผู้อํานวยการ คณะกรรมการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลและบุคลากรท่ีทํางานใน

โรงพยาบาล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานโดยรวมอันจะส่งผลถึงประชาชนท่ีมารับบริการซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของ

โรงพยาบาล โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นจํานวนมาก ท่ีนอกจากจะต้องใช้ความอดทนสูงแล้ว ยังมีความกดดันในหน้าท่ีที่ต้อง

ไม่ผิดพลาดเน่ืองจากจะส่งผลถึงผู้บังคับบัญชา และภาพพจน์ของโรงพยาบาลได้ (พิมผกา ดีปินชัย 2553: 2) ท้ังน้ีเพราะการให้การ

รักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการ เป็นการทํางานท่ีผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะต้องปฏิบัติงานโดยใช้วิชาชีพท่ีต้องผ่านการศึกษาและ

ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะในระดับท่ียอมรับได้และเป็นระดับมาตรฐานสากลแล้วน้ัน ยังจะต้องมีจิตสํานึกในการให้บริการ ต้องมีความ

เมตตากรุณา และอุทิศตนให้กับการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการมีอาการดีขึ้น ด้วยเหตุนี้การให้บริการทางการแพทย์จึงเป็นงานท่ี

มีความกดดันจากความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการสูงมาก ในขณะเดียวกันความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าจากการอดนอน

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ในเวลากลางคืนก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทําให้บุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น มี

สุขภาพทรุดโทรม มีคุณภาพชีวิตท่ีตกตํ่าลง เกิดความท้อถอย เบื่อหน่าย และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในปัจจุบันพบว่า

บุคลากรทางการแพทย์เหล่าน้ีมีการลาออกและเปล่ียนสายงานเป็นจํานวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นน้ีส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการ

ปฏิบัติภาระหน้าท่ีท่ีเกินขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ทําให้เกิดความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าในการให้การรักษาพยาบาล

คนไข้ที่มารับการรักษาเป็นจํานวนมากในแต่ละวันน่ันเอง (อรวรีย์  สุประดิษฐ์ศักด์ิ 2557: 1) 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจําจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการรักษา

ท่ัวไปแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นท่ีใกล้เคียง และเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ระดับช้ันคลินิก ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เน่ืองจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับผู้ป่วยเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน จึงต้อง

มีบุคลากรเป็นจํานวนมาก เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ีมาโรงพยาบาลด้วยความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการ อีกท้ังยังมีบุคลากรใน

หน่วยงานย่อยอื่น ๆ ของโรงพยาบาลท่ีสนับสนุนการทํางานของหน่วยท่ีให้บริการแก่ผู้ป่วย แต่ยังประสบปัญหาเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอใน
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การให้บริการผู้ป่วย และงานสนับสนุนอื่น ๆ ซ่ึงจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า ต้องการ

ให้มีการพิจารณาความดีความชอบอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บ้าง ผลการสํารวจยังระบุว่าส่วนใหญ่ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน จากภาระงานท่ีมากเกินไป ท้ังงานบริการผู้ป่วยและงาน

เอกสาร ทําให้เหน่ือย เครียด อยู่เวรติดต่อกันหลายเวรจนไม่มีเวลาพักผ่อน เกิดการเบื่อหน่าย จนบางรายมีการกระทบกระท่ังกับ

ผู้ร่วมงานหรือผู้ป่วย ผู้ใช้บริการอื่น ๆ นอกจากน้ีข้อมูลจากศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หน่ึงของโรงพยาบาล ท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนจากการให้บริการของประชาชนท่ีมาใช้บริการ เพื่อนําผลท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการ

เป็นท่ียอมรับของประชาชน จากการร้องเรียนของประชาชนและข้าราชการต่อการบริการของภาครัฐ พบว่า ประชาชนและข้าราชการมี

ความคิดเห็นว่าการบริการของรัฐไม่ดีในด้านต่าง ๆ จึงเกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดังน้ี การ

ได้รับบริการท่ีล่าช้าต้องรอนาน มีลําดับขั้นตอนท่ีซํ้าซ้อนไม่คล่องตัวเป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ เจ้าหน้าท่ีไม่อํานวยความสะดวกหรือไม่ให้คําแนะนํา เป็นต้น (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560)   

 ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงถือเป็น

ปัญหาเร่งด่วนท่ีผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและหาแนวทางแก้ไข หากปล่อยไว้ในสภาพน้ี อาจทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารองค์การลดลง ไม่สามารถสนองต่อปัจจัยภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาและ

รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์การ เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นผู้ทําให้ได้มาซ่ึงทรัพยากร

การบริหารอื่น ๆ และเป็นผู้ท่ีใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันเพื่อให้เกิดผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้

ผู้บริหารในการปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 3,398 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 3,398 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 : 135) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จํานวน 358 คน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อายุงาน 

5. สถานภาพ 

6. ตําแหน่ง 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน  

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  

4. ด้านความรับผิดชอบ  

5. ด้านความกา้วหน้า  

6. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน  

8. ด้านความม่ันคงในงาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ แตกต่างกัน 

 2. บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ แตกต่างกัน 

 3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพ-สิทธิประสงค์ แตกต่างกัน 

 4. บุคลากรท่ีมีอายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ แตกต่างกัน 

 5. บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ แตกต่างกัน 

 6. บุคลากรท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพ-สิทธิประสงค์ แตกต่างกัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 3,398 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 3,398 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 : 135) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จํานวน 358 คน 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .93 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  4.1 ขอหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  4.2 ผู้ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 358 ฉบับ และ

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จํานวน 358 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนํามาลงรหัสและนําไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

สถานภาพ และตําแหน่งงาน โดยการแจกแจงความถี่ และคํานวณหาค่าร้อยละ 

  5.2 วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยคํานวณหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2553 : 103) ได้กําหนดไว้ ดังน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 แปลว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 แปลว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 แปลว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 แปลว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 แปลว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test และ F-test 

5.4 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความเรียง และตาราง 

5.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบข้อมูล ดังน้ี  

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 358 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.97 มี

อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 37.71 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 34.36 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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ร้อยละ 69.83 มีอายุงาน 6-10 ปี ร้อยละ 39.90 รองลงมาคือ มีอายุงาน 11-15 ปี ร้อยละ 31.60  มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 

58.94 และมีตําแหน่งเป็นลูกจ้างประจํา ร้อยละ 29.61 รองลงมาคือ ข้าราชการ ร้อยละ 27.37 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดยรวม 

 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ X  S.D. ระดับ 

1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 4.09 0.40 มาก 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.09 0.36 มาก 

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.16 0.43 มาก 

4. ด้านความรับผิดชอบ 4.05 0.34 มาก 

5. ด้านความกา้วหน้า 3.31 0.35 ปานกลาง 

6. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.30 0.38 ปานกลาง 

7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 4.18 0.36 มาก 

8. ด้านความม่ันคงในงาน 4.21 0.47 มาก 

โดยรวม 3.92 0.19 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (

X = 3.92, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความม่ันคงในงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.36) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 0.38) 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
เพศ อายุ 

ระดับ

การศึกษา 
อายุงาน สถานภาพ ตําแหน่ง 

t P F P F P F P F P F P 

1. ด้านความสําเร็จในการทํางาน 0.38 0.33 1.06 0.37 0.63 0.54 0.79 0.50 0.09 0.97 0.18 0.91 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 0.80 0.11 1.81 0.15 1.04 0.35 0.78 0.50 1.31 0.27 0.48 0.69 

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 0.04 0.55 1.29 0.28 0.56 0.57 1.30 0.27 1.07 0.36 1.72 0.16 

4. ด้านความรับผิดชอบ 0.95 0.81 0.90 0.44 0.83 0.44 0.93 0.43 2.43 0.07 2.16 0.09 

5. ด้านความกา้วหน้า 1.19 0.97 0.39 0.76 2.62 0.07 0.25 0.86 1.55 0.20 0.12 0.95 

6. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 0.25 0.67 0.92 0.43 0.34 0.71 2.43 0.07 0.13 0.94 1.08 0.36 

7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน 

0.50 0.50 1.55 0.20 0.09 0.92 0.40 0.75 0.24 0.87 0.88 0.45 

8. ด้านความม่ันคงในงาน 0.73 0.48 0.95 0.42 1.69 0.19 1.29 0.28 0.21 0.89 0.67 0.57 

โดยรวม 0.22 0.72 1.62 0.19 0.73 0.48 1.22 0.30 1.20 0.31 0.35 0.79 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน พบว่า  

 1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่

แตกต่างกัน  

 2. บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่

แตกต่างกัน  
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 3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้าน

ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 4. บุคลากรท่ีมีอายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 5. บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและ               

รายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 6. บุคลากรท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน  

 

สรุป 

 จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามทัศนคติของบุคลากรสํานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลได้ ดังน้ี 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่             ด้านความม่ันคง

ในงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุด ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่ง

งานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผล ได้

ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีประสบการณ์

ในการบริหารมาอย่างยาวนาน จึงให้ความสําคัญในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานด้านบุคคลท่ีให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การทํางานของบุคลากร เพราะแรงจูงใจมีความสําคัญโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล เพราะแรงจูงใจเป็นท้ังสภาวะท่ีผลักและดึงให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป การทํางานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดจะทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี น่ันคือ 

ความต้ังใจ ความทุ่มเทมุ่งม่ันและกระตือรือร้นในการทํางานซ่ึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะแรงจูงใจ โดยบุคลากรทางการพยาบาล ถือเป็นผู้ท่ีมี

บทบาทสําคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานการบริการให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เน่ืองจากบุคลากทางการพยาบาล เป็น

บุคลากรกลุ่มใหญ่ และใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากท่ีสุด การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล ถือเป็นลักษณะงานท่ีแสดงถึงความ

เป็นวิชาชีพ เน่ืองจากมีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเคร่ืองมือสําคัญท่ีแสดงถึงความเป็นวิชาชีพ 

น่ันคือ การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล วิชาชีพและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการบนพื้นฐาน

ของสัมพันธภาพ และการสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการด้วยบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ดังน้ัน แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

ทางการพยาบาลจึงมีความสําคัญท่ีสุด ดังท่ี สุชาติ  ครองนาวัง (2557: 37-38) กล่าวว่า แรงจูงใจมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคคลทุกคนมนุษย์มีแรงจูงใจท่ีจะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ แรงจูงใจจึงเป็นแรงขับหรือแรงผลักดันให้

มนุษย์เจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาแรงจูงใจอันทําให้เกิดการเร่ิมต้นแสดงของพฤติกรรม ควบคุมทิศทางของมนุษย์ตลอดจนหยุดยั้ง

พฤติกรรมน้ันไว้มิให้กระทํา การทํางานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดจะทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่น คือ ความต้ังใจ 

ความทุ่มเทมุ่งม่ันและกระตือรือร้นในการทํางานซ่ึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะแรงจูงใจและในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจ

ในการทํางานพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะเป็นลักษณะเบื่อหน่ายเม่ือยล้าขาดความต้ังใจ และขาดความกระตือรือร้นท่ีจะทํางานให้เสร็จ

ได้ แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการทํางานของบุคคลเป็นอย่างมากหากผู้ทํางานได้รับแรงจูงใจในระดับสูงย่อมทําให้พวกเขาต้ังใจ

ทํางานเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงดี  ลัทธลาภกุล (2551: 97-101) ได้วิจัยเร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรีย์                 

สุประดิษฐ์ศักด์ิ (2557: 93-100) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญกร  ธีระสาร (2557: 74-76) ได้วิจัยเร่ือง 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วท้ังในภาพรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณารายด้านพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังน้ี  

  1.1 ด้านความสําเร็จในการทํางาน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความสําเร็จในการทํางานถือเป็นเป้าหมายสําคัญท่ีเป็นแรงกระตุ้น ผลักดันให้บุคคลมี

พฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ทําให้บุคลากรต้ังใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ จึง

ส่งผลให้มีบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีพบว่า บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ สามารถป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ ผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงดี  ลัทธลาภกุล (2551: 97-101) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจภายในในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้านความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในระดับมาก 

  1.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ๆ ถือเป็นแรงจูงใจท่ีทําให้บุคคลปฏิบัติตนและ

แสดงพฤติกรรมให้ตนเป็นท่ียอมรับของบุคคลอื่น เป็นแรงจูงใจท่ีสังคมสร้างเง่ือนไขกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการท่ีจะติดต่อสัมพันธ์

กับบุคคลอื่น เพราะคนต้องการท่ีจะได้รับความรักจากผู้อื่น การยอมรับและเอาใจใส่จากบุคคลท่ีตนเกี่ยวข้องด้วย จึงส่งผลให้มีบุคลากร

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้บังคับบัญชาให้คํายกย่องชมเชยในการปฏิบัติงาน 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรศักด์ิ  จักรสาร (2552: 

41-51) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ งานท่ีปฏิบัติต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอยู่ตลอด รองลงมาคือ มีความสุขกับงานท่ีทํา

ในปัจจุบัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า งานท่ีได้รับมอบหมายหากเป็นงานท่ีน่าสนใจและท้าทายในความสามารถ           เป็นงานสําคัญท่ีมี

คุณค่า เป็นงานท่ีต้องใช้ความคิด งานประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ แบบใหม่ๆ บุคลากรจะรู้สึกพอใจท่ีจะทํางาน และต้ังใจทําให้ประสบ

ผลสําเร็จ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา  เห็นสว่าง (2553: 46-47) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก 

  1.4 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี รองลงมาคือ            มีความ

พึงพอใจกับหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน จึงทําให้เกิดความ

ตระหนักเห็นความสําคัญในงานท่ีได้รับมอบหมาย จากการท่ีหน่วยงานมีการมอบหมายให้ปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรก็สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มท่ี และมีความพึงพอใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจ และต้ังใจในการทํางาน อันเกิดจากแรงจูงใจท่ีดี

ในการทํางาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญกร  ธีระสาร (2557: 74-76) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดับมาก 

  1.5 ด้านความก้าวหน้า พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ การทํางานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีเหมาะสมกับเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากแผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  มีการพิจารณาในการเล่ือน

ขั้นตําแหน่ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจําปีเท่าน้ัน ทําให้ส่งผลให้บุคลากรขาดโอกาสในการได้รับหน้าท่ีที่ดีขึ้นตามสายงาน ดังน้ัน ทํา

ให้บุคลากรขาดการพัฒนาตนเองและทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง

หากต้องการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะต้องทําให้บุคลากรได้รับการจูงใจท่ีเหมาะสมอันเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน เพื่อ

สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคน ดังท่ี วิเชียร วิทยอุดม (2556: 163) กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการสองปัจจัย

ของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก ( Federick Heryberg ' s Need Two - Factor Theory ) ว่า ถ้าได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่ง

หน้าท่ีในการทํางานขึ้น เงินเดือนค่าจ้างให้สูงขึ้น จะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานต้ังใจทํางานให้มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัณย์  ดีสวัสด์ิ (2555 : 54) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด

โรงพยาบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
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  1.6 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากการพิจารณากําหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม

และกับค่าครองชีพตามท่ีบุคลากรคาดหวัง ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีค่าครองชีพสูง ค่าตอบแทนจึงเป็นความสําคัญอันดับแรก ท่ีจะ

สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมาก เช่น การได้รับอัตราเงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถการได้รับ

ค่าตอบแทนในการทํางานล่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม รายได้จากเงินเดือนและค่าตอบท่ีได้รับไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ

ปริมาณงาน เป็นต้น ซ่ึงในการปฏิบัติงานของบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดความพยายามในการทํางาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จท่ีต้องการขององค์กร เพราะว่าคนทุกคนมีความต้องการท่ีอยู่

ภายใน ซ่ึงทําให้เกิดแรงขับเคล่ือนในการทํางาน แรงขับน้ีจะทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้บุคลากร

เกิดความพึงพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์นุช  แนะแก้ว (2554: 38-39) 

ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.7 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมักจะให้ความช่วยเหลือเป็น

อย่างดีท้ังในเร่ืองานและเร่ืองส่วนตัว รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานมีการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับการปกครอง บังคับบัญชาและนโยบายและการบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี อีกท้ังการทํางาน

เกี่ยวกับการพยาบาลเป็นงานท่ีมีความต้องการทางด้านสังคมร่วมด้วย คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อนร่วมงาน และ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การช่วยเหลือ การให้คําปรึกษา จึงทําให้การทํางานมีความคล่องตัวและเป็นมิตร ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมความ

พอใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัณย์  ดีสวัสด์ิ (2555 : 54) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัด

โรงพยาบาลนางรองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์  จันทร์ณรงค์ (2555: 61-62) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค 

ด้านความต้องการสัมพันธ์กับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก 

  1.8 ด้านความม่ันคงในงาน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เช่ือว่างานท่ีทําเป็นอาชีพท่ีมีความม่ันคงต่อการดํารงชีวิต รองลงมาคือ องค์การของท่านเป็น

องค์การท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท่ีต้องการความม่ันคงท้ังชีวิตการทํางานและ

ชีวิตครอบครัว การได้ทํางานในอาชีพท่ีมีความม่ันคง และในองค์กรท่ีม่ันคง จึงเป็นความต้องการอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ  ครองนาวัง (2557: 151-154) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อสมรรถนะหลักของ

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อ

สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และตําแหน่งงาน พบว่า  

  2.1 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุก

ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้กําหนดบทบาท ภาระหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติของบุคลากรอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีเพศต่างกัน ก็ต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบการ

บริหารงานเดียวกัน ทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวมถึงในการปฏิบัติงานบุคลากรมีความสามัคคีให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน

ร่วมงานเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ผล

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญกร  ธีระสาร (2557: 74-76) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วไม่แตกต่างกัน 

  2.2 บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้านทุก

ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลของรัฐท่ีต้อง

บริหารงานตามกรอบ นโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการด้วย

หลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นหลัก จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ผล

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์  จันทร์ณรงค์ (2555: 61-62) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ราชการกรมควบคุมโรค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน 

  2.3 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรเข้าใจและยอมรับในขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน ว่าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงย่อมมีโอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพ หรือได้รับผลตอบแทนจากการทํางาน

มากกว่าเช่นกัน ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา แตงผ้ึง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า 

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

  2.4 บุคลากรท่ีมีอายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและรายด้าน

ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทน 

เงินเดือนและสวัสดิการ การเล่ือนขั้นหรือตําแหน่งตามประสบการณ์การทํางานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามระเบียบในการ

บริหารงานของโรงพยาบาลท่ีกําหนด ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

กัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์  จันทร์ณรงค์ (2555: 61-62) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานราชการกรมควบคุมโรค ท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

  2.5 บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและราย

ด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ได้รับรู้ถึงบรรยากาศองค์การและการบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมเดียวกันในทุกด้านเหมือนกัน จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญกร  ธีระสาร (2557: 74-76) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน 

  2.6 บุคลากรท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรวมและราย

ด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีต้องใช้ความรับผิดชอบสูง

และเกี่ยวเน่ืองกับชีวิตผู้คนถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีตําแหน่งงานต่างกัน ก็ต้องรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน           ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปัทมา  แตงผ้ึง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีระดับตําแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

  1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในด้าน

ความก้าวหน้า โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกส่วนของหน่วยงานได้มีความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังได้

การพิจารณาความดี ความชอบให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีมาตรฐาน เพื่อยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น

ด้วย 

  1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในด้านเงินเดือน

และสวัสดิการ โดยเฉพาะการพิจารณารายได้จากเงินเดือนและ ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณ

งานท่ีได้ปฏิบัติ เพื่อยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้นด้วย 

 2. ข้อเสนแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

  2.2 ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในเชิงคุณภาพเพื่อจะทําให้

ทราบข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 

  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น 

สถานพยาบาลของรัฐแห่งอื่นในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ได้โดยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.สิริภาพรรณ  ล้ีภัยเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ ได้กรุณาให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ตลอดจน การแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้การวิจัยคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.วลัยพร สุขปล่ัง อาจารย์ ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลารักข์ อ่อนสีบุตร ท่ี

ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา และให้คําแนะนําปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างเคร่ืองมือการ

วิเคราะห์ข้อมูล และการหาค่าทางสถิติ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบคุณบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงาน ณ สํานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามในการศึกษา คร้ังน้ี 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีจะมีคุณค่าและประโยชน์ สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลและนําไปใช้

ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

  ที่  ๒๓๗๕/๒๕๖๐ 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนบทควำม (Peer Review) ภำษำไทย: ระดับชำติ  

กำรประชุมวิชำกำรบริหำรธุรกิจระดับชำติและนำนำชำติ ประจ ำปี 2560 
 

 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดําเนินการจัดการประชุม

วิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560  (Business Administration National and 
International Conference: BANIC 2017) หรือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  ๑ ประจําปี  ๒๕๖๐ เรื่อง“Research for Business Innovation and 
Advancement”และ“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม ๒๕60 
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (Peer Review) ภาษาไทย: ระดับชาติ การประชุมวิชาการ
บริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560 
 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร. สืบชาติ  อันทะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาวรรณ  วาทกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร  กล ่าสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชามนาด  มันสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนัท์  ประเสริฐสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร  ทวีจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวด ี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่าไพ  ยงกุลวณิช  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชยั  ยงกุลวณิช  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ  ลี้ภัยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์  เอกศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธาน  เมฆกมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๕.  อาจารย์ ดร.ยุทธกร  ฤทธ์ไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
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๑๖.  อาจารย์ ดร.รัชดา  ภักดียิ ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๗.  อาจารย์ ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๘.  อาจารย์ ดร.ธวมินทร์  เครือโสม ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๑๙.  อาจารย์ ดร.สุกัญญา  พยุงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๐.  อาจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๑.  อาจารย์ ดร.ศิริเดช  ค่าสุพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๒.  อาจารย์ ดร.รชฏ  ข่าบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๓.  อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๔.  อาจารย์ ดร.อโณทัย  หาระสาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๕.  อาจารย์ ดร.นิภา  ชุณหภิญโญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๖.  อาจารย์ ดร.พิมุกต์  สมชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๗.  อาจารย์ ดร.ประไพพิศ   เลียบสื อตระกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๘.  อาจารย์.ดร.อนันต์ สุทราเมธากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๒๙.  อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๓๐.  อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๓๑.  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  วรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๓๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี พิริยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พึงร่าพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุสรา  เกิดประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จินดานิล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาย ุ ภู่วิทยาธร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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๔๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหลา้  ตรีเอกานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๐.  อาจารย์ ดร.นารี  วงศ์เลิศคุณากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๑.  อาจารย์ ดร.บัญชา  วงศ์เลิศคุณากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๒.  อาจารย์ ดร.จารวี  ชยสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๓.  อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๔.  อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕๕.  อาจารย์ ดร.ภัทรี  ฟรีสตัด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

ให้มีหน้าที่ 

๑. อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการเพื อน่าเสนอในรูปแบบภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ 

๒. หน้าที อื นๆที ได้รับมอบหมาย  

 

สั่ง  ณ  วันที่   ๔   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

 

    
                                            (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์   ละอองนวล) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

  ที่  ๒๓๗๗/๒๕๖๐ 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำห้องประชุมย่อยกำรประชุมวิชำกำรบริหำรธุรกิจระดับชำติ 

และนำนำชำติ ประจ ำปี 2560 
 

 
ด้วย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดําเนินการจัดการประชุม

วิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560  (Business Administration National and 
International Conference: BANIC 2017) หรือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  ๑ ประจําปี  ๒๕๖๐ เรื่อง“Research for Business Innovation and 
Advancement”และ“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม ๒๕60 
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  มหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการประจําห้องประชุมย่อยการประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ  
ประจําปี 2560 
 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อ าไพ  ยงกุลวณิช  ประธานกรรมการ 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าห้อง ระดับนานาชาติ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าห้อง ระดับนานาชาติ 

๔.  อาจารย์ ดร.รชฏ  ข าบุญ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าห้อง ระดับนานาชาติ 

๕.  อาจารย์ ดร.ธรรมวิมล  สุขเสริม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าห้อง ระดับนานาชาติ 

๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์  แสงอาสภวิริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๗.  รองศาสตราจารย์  ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สภุาวดี  ขุนทองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัยรดา  พรเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กนกอร  บุญมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร  ทวีจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง ระดับชาติ 

๑๒.  อาจารย์รัชนิกร  วรรณสถิตย์ กรรมการ 

๑๓.  อาจารย์ส่งศรี  ลี้หิรัญญพงศ์ กรรมการ 

๑๔.  อาจารย์กฤตยกมล ธานิสพงศ์ กรรมการ 
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๑๕.  อาจารย์ขนิษฐา  คนกล้า กรรมการ 

๑๖.  อาจารย์รติ  ท่าโพธิ์ กรรมการ 

๑๗.  อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้มีหน้าที่ 

๑. ด าเนินรายการในห้องประชุมให้เป็นไปตามก าหนดการ 

๒. จัดนักศึกษาควบคุมเวลาและการด าเนินงานในแต่ละห้องประชุมย่อย 

๓. แลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะในผลงานทางวิชาการของผู้น าเสนอ 

๔. จัดท าป้ายชื่อกรรมการแต่ละห้อง 

 ๕.  หน้าที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

    
                                           (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

  ที่  2374/๒๕๖๐ 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรบริหำรธุรกิจระดับชำติและนำนำชำติ ประจ ำปี 2560 

 

 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดําเนินการจัดการประชุม

วิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560  (Business Administration National and 
International Conference: BANIC 2017) หรือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และการจัดประชุม

วิ ช าการระดับนานาชาติ  ครั้ งที่  ๑  ประจํ าปี  ๒๕๖๐ เ รื่ อ ง“Research for Business Innovation and 
Advancement”และ“วิจัยเพ่ือความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม ๒๕60 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
บริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2560 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ควรรู้ดี  ประธานกรรมการ 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชตวินิช  รองประธานกรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวด ี กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ  ยงกุลวณิช  กรรมการ 

๖.  อาจารย์พัชราวดี  กุลบุญญา กรรมการ 

๗.  อาจารย์พรชัย  วีระนันทาเวทย์ กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช   ยวุดีนิเวศ กรรมการ 

๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลิณี   ศรีไมตรี กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์ ดร.ประไพพิศ   เลียบสื่อตระกูล กรรมการ 

๑๑.  อาจารย์สุจิตตรา  หงษ์ยนต์ กรรมการ 

๑๒.  อาจารย์ภิมภ์วิมล   ปรมัตถ์วรโชต ิ กรรมการ 

๑๓.  อาจารย์ภราดา  บุญรมย์ กรรมการ 

๑๔.  อาจารย์ศิโรรัตน์  พลไชย กรรมการ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร    บุญม ี กรรมการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์ กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์ กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์    เอกศาสตร์ กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒๐.  อาจารย์ ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร กรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๑.  อาจารย์ ดร.ภาดล  อามาตย์ กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๒๒.  อาจารย์ ดร. ภัทริยา  พรหมราษฎร์ กรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๒๓.  อาจารย์ ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู กรรมการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

๒๔.  Prof. Dr. Ghazali Musa Faculty of Business & Accountancy, 

University of Malaya, Malaysia 

๒๕.  Mr. Outhay Sidachanh Soudvilay College, Laos 

๒๖.  Dr. Dian Agustia Universitas Airlangga, Indonesia 

๒๗.  Dr. Sothan Yoeung University of South-East Asia, Cambodia 

๒๘.  อาจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล กรรมการและเลขานุการ 

๒๙.  อาจารย์วิริญญา สุทธิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

ให้มีหน้าที ่  ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดงานให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการประสานงานบทความ 

๑.  อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง  ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ  ลี้ภัยเจริญ กรรมการ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี  ศรีไมตรี  กรรมการ 

๔.  อาจารย์ปราโมทย์  นามวงศ์ กรรมการ 

๕.  นางสาวธัชสินี  ก าแมด กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีหน้าที่ 

๑. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านและประเมินผลงานวิชาการ 

๒. ประสานการรับและแจ้งผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

๓. จัดท าแบบประเมินและประมวลผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

๔. ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการ 

๕. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการ 
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๓. คณะกรรมการพิจารณาผู้อ่านบทความ(Peer Review) ภาษาไทย: ระดับชาติ 

๑.  อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง  ประธานกรรมการ 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์   โชติวนิช  กรรมการ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ   ยงกุลวณิช กรรมการ 

๔.  อาจารย์ ดร.พิมุกต์  สมชอบ กรรมการ 

๕.  อาจารย์ฤติมา  มุ่งหมาย กรรมการ 

๖.  นางสาวธัชสินี  ก าแมด กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีหน้าที ่ พิจารณาผู้อ่านบทความ (Peer Review) ภาษาไทย: ระดับชาติ 

 

๔. คณะกรรมการพิจารณาผู้อ่านบทความ(Peer Review) ภาษาอังกฤษ: ระดับนานาชาติ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ ประธานกรรมการ 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชตวินิช  กรรมการ 

๓.  อาจารย์ ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล กรรมการ 

๔.  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  วรบุตร กรรมการ 

๕.  อาจารย์วิรัญญา  สุทธิกุล กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้มีหน้าที ่ พิจารณาผู้อ่านบทความ (Peer Review) ภาษาอังกฤษ: ระดับนานาชาติ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนุช  ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  พร้อมพรม กรรมการ 

๓.  อาจารย์นวลปราง  ขันเงิน กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา  เกษตรเอ่ียม กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลารักข์  อ่อนสีบุตร กรรมการ 

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ  ลี้ภัยเจริญ กรรมการ 

๗.  อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล กรรมการ 

๘.  อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ กรรมการ 

๙.  อาจารย์วิรินดา  สุทธิพรม (พิธีกร Thai) กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์วิรัญญา สิทธิกุล (พิธีกร Eng) กรรมการ 

๑๑.  อาจารย์ปณิสญา อธิจิตตา กรรมการ 

๑๒.  อาจารย์บุษยมาส  ชื่นเย็น กรรมการ 

๑๓.  อาจารย์อุมารินทร์  ราตรี กรรมการและเลขานุการ 
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ให้มีหน้าที่ 

๑. ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 

 ๒. จัดล าดับพิธีการก าหนดการเปิด – ปิดการประชุมทางวิชาการ 

 ๓. ด าเนินรายการบนเวทีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๔. จัดหาและเชิญของที่ระลึกเพ่ือมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการบรรยายพิเศษ 

 ๕. หน้าที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑.  อาจารย์ ดร.นิภา  ชุณหภิญโญกุล  ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์วิชุดา  สวัสดี  สังข์ทองหลาง กรรมการ 

๓.  อาจารย์ปณิสญา  อธิจิตตา กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีหน้าที่ 

๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 

๒. เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

๓. เชิญส านักข่าวท้องถิ่นมาร่วมงานและท าข่าว 

๔. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 

๑.  อาจารย์อโนชา  สุวรรณสาร ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  กวีนัฏธยานนท ์ กรรมการ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บดินทร์ภัทร์  สุนบุญรัตน์ กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลทรัพย ์ หวังดี กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม  ค าผา กรรมการ 

๖.  อาจารย์วรนุช  กุอุทา กรรมการ 

๗.  อาจารย์กฤตยกมล  ธานิสพงศ์  กรรมการ 

๘.  นางสาวบัวสอน  ค างาม กรรมการและเลขานุการ  

    

ให้มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 

๓. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและที่พัก 

๑.  อาจารย์อมรรัตน์  พรประเสริฐ  ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์ ดร.อโณทัย  หาระสาร กรรมการ 

๓.  อาจารย์เจริญ  โสภา  กรรมการ 

๔.  อาจารย์ดลฤดี  จันทร์แก้ว กรรมการ 

๕.  อาจารย์ฐิติพร  อุ่นใจ กรรมการ 

๖.  อาจารย์พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน กรรมการ 

๗.  อาจารย์วันวิสา มากดี กรรมการและเลขานุการ  

 

ให้มีหน้าที่ 

๑. ประสานการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. อ านวยความสะดวกและจองที่พักให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. จัดตารางรถรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ให้ค าแนะน าในเรื่องการท่องเที่ยวและร้านอาหาร 

๕. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

๑. อาจารย์พัชราวดี  กุลบุญญา ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา  ปิยะรัตน์มานนท์ กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิดา  เกิดหนุนวงศ์ กรรมการ 

๔. อาจารย์อัญญานี   อดทน กรรมการ 

๕. อาจารย์อรพินท์  วงศ์ก่อ กรรมการ 

๖. อาจารย์ศิริมล  แสนสุข กรรมการ 

๗. นายนิธิกร   บริพันธ์ กรรมการ 

๘. อาจารย์สุจิตตรา   หงษ์ยนต์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีหน้าที่ 

๑. รับลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ 

๒. แจกเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

๓. แจกและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดประชุมทางวิชาการ 

๔. จัดท าป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อกรรมการในห้องประชุมกลุ่มย่อย ป้ายชื่อผู้น าเสนอผลงานวุฒิบัตร 

๕. เตรียมเอกสารและจัดเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

๖. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑.  อาจารย์ ดร.พิมุกต์  สมชอบ ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์ ดร.อนันต์   สุนทราเมธากุล กรรมการ 

๓.  อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ   สหายรักษ์ กรรมการ 

๔.  อาจารย์รวิ  กลางประพันธ์ กรรมการ 

๕.  อาจารย์มัลลิกา   บุตรทองทิม กรรมการ 

๖.  อาจารย์ภราดา   บุญรมย์ กรรมการ 

๗.  อาจารย์อดุลยเดช  ตันแก้ว กรรมการ 

๘.  อาจารย์อโนชา  สุวรรณาสาร กรรมการ 

๙.  อาจารย์วรนุช  กุอุทา กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์ภิมภ์วิมล  ปรมัตภ์วรโชติ กรรมการ 

๑๑.  อาจารย์เกรียงไกร  ด ารงสกุล กรรมการ 

๑๒.  นายพงษ์ศิริ   ลาฤทธิ์  กรรมการ 

๑๓.  นางสาวกนกกาญจน์   ค ามงคล  กรรมการ 

๑๔.  นายประยูร   ล้อมไธสง กรรมการ 

๑๕.  นายอังคาร   ดอนใหญ่ กรรมการ 

๑๖.  นายเฉลิม   พูลเพิ่ม กรรมการ 

๑๗.  นายอุทัย  หวานใจ กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมสถานที่จัดงานและดูแลความเรียบร้อย 

๒. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดแสดงโปสเตอร์จัดบทความโปสเตอร์ 1-2 หน้า 

๓. ติดตั้ง ตรวจสอบและดูแลการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอผลงาน 

๔. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศ 

๑.  อาจารย์ปราโมชย์   นามวงศ์ ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์ไมตรี   ริมทอง กรรมการ 

๓.  อาจารย์เกรียงศักดิ์   รักภักดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้มีหน้าที่ 

๑. ดูแล ปรับปรุง ระบบข้อมูล บนเว็บไซต์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

๒. ลงข้อมูลบทความ E – journal บนเว็บไซต์ 

๓. ลงข้อมูลภาพ วีดีทัศน์ ของกิจกรรม บนเว็บไซต์ 

๔. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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๑๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ วีดีทัศน์ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชยั  ยงกุลวณิช  ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์ศราวุธ  ชินาภาษ กรรมการ 

๓.  อาจารย์ศิโรรัตน์  พลไชย กรรมการ 

๔.  อาจารย์ศุภเทพ  สติมั่น กรรมการ 

๕.  อาจารย์ปณิสญา อธิจิตตา กรรมการ 

๖.  นายนนทวัฒน์  สิมตะมะ กรรมการ 

๗.  นายพงษ์ศิริ  ลาฤทธิ์  กรรมการ 

๘.  นางสาวกนกกาญจน์  ค ามงคล  กรรมการ 

๙.  นายอุทัย หวานใจ กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์วิชุดา  สวัสดี  สังข์ทองหลาง กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีหน้าที่ 

 ๑. จัดท าสื่อส าหรับน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการ 

๒. บันทึกภาพและวีดทีัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วงเวลาก่อนและระหว่างการด าเนินการประชุม 

๓. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑.  นางสาวรัตติยา  พื้นนวล  ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายดาว  เศวตนนท์ กรรมการ 

๓.  อาจารย์วรลักษณ์  อ่อน ณ นัยน์ กรรมการ 

๔.  นางสาวเบญจมาภรณ์  ถวิลไพร กรรมการ 

๕.  นางสาวพิไลวรรณ  ดอนเตาเหล็ก กรรมการ 

๖.  นางสาววาสนา  สิทธิผล กรรมการ 

๗.  นางสาววิไลวรรณ  รัตนวรรณ กรรมการ 

๘.  นางสาวยุภา  จ าปี กรรมการ 

๙.  นางนฤมล  นามบุญ กรรมการ 

๑๐.  นางวิไล  สายแวว กรรมการ 

๑๑.  นางอมรรัตน์  ถนอมพันธ์ กรรมการ 

๑๒.  นางพิสมัย  หลักรัตน์  กรรมการ 

๑๓.  นางบุญแตง  ศิลาอ่อน กรรมการ 

๑๔.  นางอรศรี  ล้อมไธสง กรรมการ 

๑๕.  นางสาวประไพ  ใจเพียร กรรมการและเลขานุการ 
 



~ 8 ~ 
 

ให้มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน รวมทั้งชุดอาหารพิเศษส าหรับแขกผู้มีเกียรติช่วงเช้า 

๒. จัดเตรียม และดูแลสถานที่รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

๓. หน้าที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

๑.  อาจารย์อดุลยเดช ตันแก้ว ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ควรรู้ดี กรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชตวินิช  กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ  ยงกุลวณิช  กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ กรรมการ 

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกานดา  เกษตรเอ่ียม กรรมการ 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี  ศรีไมตรี กรรมการ 

๘.  อาจารย์ ดร.ปิยนุช  วรบุตร กรรมการ 

๙.  อาจารย์ศุภกัญญา  เกษมสุข กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์ขนิษฐา  คนกล้า กรรมการ 

๑๑.  อาจารย์วิรัญญา  สุทธิกุล กรรมการ 

๑๒.  อาจารย์โชฒกามาศ  พลศรี กรรมการและเลขานุการ 

  

ให้มีหน้าที่ 

๑. จัดท ารายงานที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) 

๒. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
 

                                           (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


