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การพัฒนาการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด่านศุลกากรช่องสะง า 

The Development of Thai-Cambodian Border Trade,  
Chong Sa-Ngam Customs House 

 
ณฐพงศ์ ใจซือ่ตรง1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการ
ด่านศุลกากรช่องสะง า 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด่านศุลกากรช่อง
สะง า การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยรูปแบบผสม กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพคือ 
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการด่านศุลกากรช่องสะง า จ านวน 15 ราย โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณคือผู้ใช้บริการด่าน
ศุลกากรช่องสะง า จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เปิดตารางของ Krejcie and Morgan  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านศุลกากรช่องสะ

ง า สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงเกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในลักษณะของการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 
รวมถึงไม่มีกฎหมายและเง่ือนไขในการป้องกันการเอาเ ปรียบ 2) การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ ทางด้าน
ภาษาที่หลากหลายเช่น ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ 3) การประสานงาน

1อาจารย์ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกจิและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
a.nathaphong@gmail.com 
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ระหว่างไทย-กัมพูชา เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองของกัมพูชา 
โดยเฉพาะเรื่องระเบียบพิธีทางศุลกากร  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่เดินทางไปยังด่านศุลกากร
ช่องสะง า พบว่าภาพรวมของผู้ใช้บริการด่านศุลกากรช่องสะง ามีความคิดเห็น
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัย ด้านประชาสัมพันธ์ และ
คมนาคมและการสัญจร ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน  การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา   

ด่านศุลกากรช่องสะง า  
 

Abstract 
The objectives of this study were: 1) study the problems and 

obstacles of the customer of Chong Sa-Ngam Customs House. 2) 
to study the opinions of the customer of Chong Sa-Ngam Customs 
House. The study was a mixed method research. The qualitative 
sample were 15 entrepreneurs who use the service of Chong Sa-
Ngam Customs House, which use purposive sampling method. The 
quantitative sample were 400 customer of Chong Sa-Ngam 
Customs House, which determined based on Krejcie and Morgan’s 
table. The result found that: 

1. Problems and Obstacles of Thai-Cambodian Border Trade, 
Chong Sa-Ngam Customs House can be classified into 3 areas as 
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3 
follows: 1) Law Enforcement: found the problem of corrupt 
corruption by calling for money or benefits, there are no laws and 
conditions to prevent exploitation. 2) Staff Performance: Lack of 
specialized staff in Cambodian and English language. 3) Thailand-
Cambodia Coordination: The problem of political instability in 
Cambodia, especially in customs regulations. 

2. The results of the analysis of people who travel Chong Sa-
Ngam Customs House, found that: customer has high level of 
feedback, which can be sorted from highest level as facilities, 
security, Public Relations, and transportation respectively. 
 
Keywords: Border Trade Development, Thai-Cambodian Border 

  Trade, Chong Sa-Ngam Customs House 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแนวอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยรอบ 4 ประเทศ คือ เมียนมาร์ (2,387 กิโลเมตร) ลาว (1,810 กิโลเมตร) 
กัมพูชา (798 กิโลเมตร) และมาเลเซีย (647 กิโลเมตร) รวมมีแนวเขตแดนทาง
บกและทางน้ าโดยรอบยาวประมาณ 5,642 กิโลเมตร (ปัญญา วิมลเศรฐษ, 
2556) ท าให้เกิดช่องทางการค้าระหว่างประเทศขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งเป็น
ช่องทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน
การค้า และช่องทางการค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ จุดผ่านแดนล าลอง
ตามสภาพภูมิประเทศหรือช่องทางตามธรรมชาติอื่น ๆ ที่ประชาชนของ ทั้ง
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สองประเทศสามารถเดินทางเข้า -ออก และไปมาหาสู่กันได้ โดยการค้า
ชายแดนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้าน
ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านท าให้มีต้นทุน ค่าขนส่งต่าง ๆ และ
ยังเป็นแหล่งระบายสินค้าที่ล้นตลาดของไทย ตลอดจนยังเป็นช่องทางในการ
หาวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตสินค้าภายในประเทศ (มธุรดา 
สมัยกุล, 2557) 

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบันมีมูลค่าส่งออกและน าเข้าถือว่ามี
มูลค่าสูงเน่ืองจากไทยกับกัมพูชามีหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน มีการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่งทางบกหรือโลจิสติกส์ในเส้นทางสายหลักท าให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วของการขนส่งสินค้าตามเส้นทางรถยนต์ รวมท้ังการ
อ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรด้วยระบบ E-Customs ซ่ึงประเทศ
ไทยมีจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีทิวเขาพนมดงรักและทิว
เขาบรรทัด เป็นเส้นกั้นพรมแดนทางบก มีระยะทางยาวรวมกันประมาณ 798 
กิโลเมตร มีด่านศุลกากร 4 ด่าน จุดผ่านแดนถาวร 6 จุด และจุดผ่อนปรน
การค้า 9 จุด โดยปริมาณการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านพิธีการศุลกากรใน
ปี 2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 121,098.01 ล้านบาท จ าแนกเป็นการน าเข้า 
19,676.30 ล้านบาท และการส่งออก 101,421.71 ล้านบาท ซ่ึงถือว่าประเทศ
ไทยได้ดุลการค้าทั้งสิน 81,745.41 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2561) 
โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์ 
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงส่วนประกอบ ส่วนสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่
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คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ลวดและสายเคเบิลที่หุ้มฉนวน และอะลูมิเนียม
และผลิตภัณฑ์  

ด่านศุลกากรช่องสะง าเป็นด่านที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการขนสินค้าผ่านแดน และลดความแออัด
และการด าเนินการที่ล่าช้าของด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นด่านผ่านแดน
ขนาดใหญ่และมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก (มณีรัตน์ การรักษ์, 2558) ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านศุลกากรช่องสะง า ของจังหวัดศรีสะ
เกษ (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) ที่ด าเนินการจัดตั้งด่านศุลกากรในด่านศุลกากร
ช่องสะง าเพื่อให้ด่านมีความพร้อมในการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น แต่ถึงแม้ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษจะมีนโยบายการพัฒนายกระดับ
ด่านศุลกากรช่องสะง าให้มีความส าคัญและเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการในการ
ขนสินค้าผ่านแดน แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยในปี 2560 มี
มูลค่าการค้าประมาณ 614.02 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2561) คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของยอดรวมการค้าทั้งหมดในปี ซ่ึงด่าน
ศุลกากรช่องสะง ายังไม่มีความคึกคักเท่าที่ควร หรือผู้ประกอบการยังไม่
เลือกใช้บริการจากด่านศุลกากรช่องสะง ามากนัก 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจการพัฒนาช่องสะง าให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ “เมืองใหม่ช่องสะ
ง า” โดยการยกระดับให้ด่านศุลกากรช่องสะง าให้เป็นจุดผ่านแดนที่ให้บริการ
ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร และรวดเร็ว และพัฒนาเป็นแหล่งตลาดค้าขายที่
มีความส าคัญต่อชุมชนและผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานการเกื้อกูล
ผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองประเทศ โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้ใช้บริการด่านศุลกากรช่องสะง าและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด่านศุลกากร
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ช่องสะง า เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในการให้บริการใน
ปัจจุบัน ซ่ึงจะสามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของด่านศุลกากรช่อง
สะง าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการด่านศุลกากรช่องสะง า 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด่านศุลกากรช่องสะง า 

 
ขอบเขตการวิจยั 

เชิงคุณภาพ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่เดินทางมาด่าน

ศุลกากรช่องสะง า จังหวัดศรีสะเกษที่บริโภคสินค้าและบริการที่ส่งออกจาก
ประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จ านวน 513,276 คน (ส านักงานสถิติ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2559) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงจ านวน 15 คน จากผู้ประกอบการชาวไทยที่ใช้บริการด่าน
ศุลกากรในการน าเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไทยผ่านด่านช่องสะง า 
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีมูลค่าการน าเข้าส่งออกผ่านเขตแดนมากกว่า 5 แสนบาท
ต่อคร้ัง 

เชิงปริมาณ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่เดินทางมาด่านศุลกากร

ช่องสะง า จังหวัดศรีสะเกษที่บริโภคสินค้าและบริการที่ส่งออกจากประเทศไทย 
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จ านวน 513,276 คน (ส านักงานสถิติ จังหวัดศรีสะ
เกษ, 2559) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่เดินทางมาด่าน
ศุลกากรช่องสะง า จังหวัดศรีสะเกษที่บริโภคสินค้าและบริการที่ส่งออกจาก
ประเทศไทยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
พัฒนาจากมณีรัตน์ การรักษ์ (2558) โดยผู้วิจัยได้ค านึงถึงบริบทของด่าน

ช่องสะง าซ่ึงเป็นด่านที่มีชนาดเล็กและมีผู้ใช้บริการน้อยแตกต่างจากด่านช่อง
จอมซ่ึงตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันมากนัก จึงให้ความส าคัญในการค้นหาสาเหตุที่
ผู้ใช้บริการไม่เลือกใช้ด่านช่องสะง าในการค้าขายสินค้า จากปัจจัยการ

ด้านการคมนาคมและการจราจร 

ด้านความปลอดภัย 

ด้านประชาสัมพันธ์ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การพัฒนาการค้าชายแดน 
ไทย – กัมพูชา 

ด่านศุลกากรช่องสะง า 

ปัญหาและอุปสรรค 
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ให้บริการของด่าน ได้แก่ ด้านการคมนาคมและการจราจร ด้านความปลอดภัย 
ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมกับปัจจัยปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้บริการ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) เกี่ยวกับด่านศุลกากรช่องสะง าในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ซ่ึงเปนการสัมภาษณที่มีการวางแผนจัดเตรียมชุดค าถามและวิธีการ
สัมภาษณอย่างเปนระบบและมีข้ันตอนล วงหน้า โดยข้อค าถามในการ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม (Loosely structure) เพื่อให้ผู้ตอบสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอย่างไม่ออกนอกประเด็นที่สนใจภายใต้กรอบ
ของค าถามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงข้อค าถามจ าแนกออกเป็น 1) ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานภายในด่าน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการของด่าน ความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ความถูกต้องในการให้บริการ และปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ ปัญหาการใช้บริการของประชาชน รวมถึงนโยบายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับจากภาครัฐ  

เชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับด่านศุลกากรช่องสะง า ที่ผ่านการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนา โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลาย
ปิด (Close End) หรือให้ผู้ตอบเลือกตอบตามตัวเลือก 

เป็นการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์อย่างเป็น ล ่วง
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อด่านศุลกากรช่องสะง า 

ได้แก่  ด้ านการคมนาคมและการจราจร ด้ านความปลอดภัย  ด้ าน
ประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยน าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปตรวจสอบความค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC: Index of item 
objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาของชุดแบบสอบถาม เท่ากับ .956 โดยมีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง .8 
-1.0 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 40 คน ซ่ึงผู้วิจัยไม่ได้
น ามาเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เพื่อค้นหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .87 โดยมีค่าความเชื่อมั่นรายข้อดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายข้อ 

ด้าน ข้อค าถาม 
Scale Mean  

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance  
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item - 
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha  
if Item 
Deleted 

ด้านการ
คมนาคม

และ
การจราจร 

1. เส้นทางการ
คมนาคมสู่ด่านมี
ความสะดวก 

114.150 86.028 .482 .882 

2. ป้ายจราจรเพื่อ
บอกเส้นทางเข้าสู่
ด่านเข้าใจง่าย 

114.025 86.640 .423 .883 

3. ช่องทางการเข้า-
ออกสะดวก 

114.250 86.449 .383 .884 
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ด้าน ข้อค าถาม 
Scale Mean  

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance  
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item - 
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha  
if Item 
Deleted 

4. สถานที่จอดรถมี
เพียงพอ 

114.175 83.994 .551 .880 

5. จุดจอดรถบัสและ
รถสาธรณะ
เพียงพอ 

113.925 86.328 .399 .883 

6. อัตราการเก็บค่า
จอดรถมีความ
เหมาะสม 

114.100 89.323 .116 .889 

7. มีป้ายจราจรเพื่อ
บอกเส้นทาง
ภายในด่าน 

113.800 83.856 .589 .879 

8. ความกว้างของ
ถนนภายในด่าน
สะดวก 

114.100 86.400 .405 .883 

ด้านความ
ปลอดภัย 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
เดินตรวจตรามี
จ านวนเพียงพอ 

113.875 82.420 .681 .877 

2. ต ารวจท่องเที่ยว
เพียงพอ 

113.775 84.538 .541 .880 

3. ที่ต้ังของศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ
เห็นได้ชัดเจน 

113.700 83.241 .618 .879 
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ด้าน ข้อค าถาม 
Scale Mean  

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance  
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item - 
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha  
if Item 
Deleted 

4. โครงสร้างอาคาร
ร้านค้าภายใน
ด่านแข็งแรง 

113.825 85.328 .424 .883 

5. มีอุปกรณ์เครื่อง
ดับเพลิง 

113.925 86.071 .459 .882 

6. ที่ต้ังของ
สถานพยาบาล
ภายในด่านเห็นได้
ชัดเจน 

113.725 86.922 .384 .884 

7. ระบบการจัดการ
บุคคลเร่ร่อน 

113.750 86.705 .392 .883 

8. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

114.000 83.231 .619 .879 

ด้าน
ประชา 
สัมพันธ์ 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
เดินตรวจตรามี
จ านวนเพียงพอ 

114.000 85.179 .488 .882 

2. เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถ
ทางด้านภาษา
ต่างชาติ 

113.925 89.815 .137 .887 

3. การสืบค้นเว็บไซด์
ของด่านเข้าถึงได้
ง่าย 

113.875 87.343 .273 .886 
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ด้าน ข้อค าถาม 
Scale Mean  

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance  
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item - 
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha  
if Item 
Deleted 

4. มีแผนที่เพื่อแสดง
จุดต่าง ๆ ในด่าน 

113.900 84.964 .576 .880 

5. มีการจัดท าแผ่น
พับของด่าน 

113.675 85.251 .462 .882 

6. มีการติดต้ังระบบ
เสียงตามสายใน
ด่าน 

113.875 86.420 .489 .882 

7. มีตู้แสดงความ
คิดเห็นจาก
นักท่องเที่ยว 

114.000 84.359 .492 .881 

8. มีลาน
เอนกประสงค์
เพื่อการจัด
กิจกรรมภายใน
ด่าน 

113.950 82.818 .535 .880 

ด้านสิ่ง
อ านวย
ความ
สะดวก 

1. มีร้านสินค้า 
OTOP ชัดเจน 

114.175 84.661 .572 .880 

2. ธนาคารมีจ านวน
เพียงพอ 

113.975 84.692 .499 .881 

3. กดเงินสดเพียงพอ 113.975 84.846 .521 .881 
4. จุดแลกเปลี่ยน

เงินตรา
ต่างประเทศ
เพียงพอ 

113.875 84.522 .504 .881 
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ด้าน ข้อค าถาม 
Scale Mean  

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance  
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item - 
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha  
if Item 
Deleted 

5. ร้านอาหารและ
เครื่องด่ืม 

113.700 89.651 .102 .889 

6. โทรศัพท์
สาธารณะ
เพียงพอ 

113.825 89.738 .059 .892 

7. จุดนั่งพักผ่อน
ภายในด่านมี
จ านวนเพียงพอ 

113.875 90.420 .062 .889 

8. บอร์ดแสดงแผนที่
เพียงพอ 

113.900 88.913 .159 .888 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561 

โดยท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นต้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด และได้กลับ 
คืนมาครบทุกชุดคิดเป็นร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูล เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Method) ปัญหาและอุปสรรค

ผู้ประกอบการเดินทางไปยังตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดการค้า
ชายแดนด่านศุลกากรช่องสะง า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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14 
(Content Analysis) และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีรวบรวมข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์สามเส้า (Methodological Triangulation) ซ่ึงเป็นการใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายรูปแบบเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน โดยไม่ปักใจเชื่อ
ว่าข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ (สุภางค์  จันทวานิช, 2552) 
โดยในการวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งได้แก่ การสัมภาษณ์ การ
ใช้แบบสอบถาม และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) พฤติกรรมของผู้เดินทางไป
ยังตลาดการค้าชายแดนช่องสะง า จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้วยความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
คะแนนตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1977) ดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.50 - 5.00 มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สดุ 
3.50 - 4.49 มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
2.50 - 3.49 มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.49 มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด  
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ผลการวิจัย  

1. ปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านศุลกากรช่องสะ
ง า สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การบังคับใช้กฎหมาย 2) การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3) การประสานงานระหว่างไทย-กัมพูชา ดังนี้ 

 1.1 การบังคับใช้กฎหมาย เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบเรียบร้อย ซ่ึง
ปัญหาที่พบคือการบังคับใช้กฏหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากเกิดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ในลักษณะของการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ รวมถึงไม่มี
กฎหมายและเง่ือนไขในการป้องกันการเอาเปรียบ  

 1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบปัญหาเร่ือง “เงินใต้โต๊ะ” จาก
ผู้น าเข้า-ส่งออก เพื่อแลกกับการใช้อ านาจหน้าที่ตีความก าหนดพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท าให้ผู้ประกอบการเสียภาษีน้อยลง 
หรือไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านภาษาที่หลากหลายเช่น ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ 

 1.3 การประสานงานระหว่างไทย-กัมพูชา ปัญหาที่พบคือความไม่
มั่นคงทางการเมืองของกัมพูชา โดยเฉพาะการดูแลและควบคุมในเร่ืองระเบียบ
พิธีทางศุลกากร และภาษีในฝั่งกัมพูชาไม่ค่อยแน่นอนตามนโยบายของรัฐบาล
กัมพูชา  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่เดินทางไปยังด่านศุลกากร
ช่องสะง า  
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ตารางที่ 2 ภาพรวมของปัจจยัการพัฒนาด่านศุลกากรชอ่งสะง า 
ปัจจัยการพัฒนาด่านการค้า ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
ด้านการคมนาคมและการจราจร 3.62 .457 มาก 
ด้านความปลอดภัย 3.72 .463 มาก 
ด้านประชาสัมพันธ์ 3.65 .407 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.74 .390 มาก 

รวม 3.68 .327 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพรวมของผู้ใช้บริการด่านช่องสะง ามีความ
คิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกสูงที่สุด (�̅�𝑥 = 3.74) รองลงมาคือด้านความปลอดภัย (�̅�𝑥 = 3.72) 
ด้านประชาสัมพันธ์ (�̅�𝑥 = 3.65) และด้านการคมนาคมและการสัญจร (�̅�𝑥 = 
3.62) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาด้านการคมนาคมและการจราจร 
ปัจจัยด้านการคมนาคมและการจราจร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เส้นทางการคมนาคมสู่ด่านมีความสะดวก 3.58 .667 มาก 
2. ป้ายจราจรเพื่อบอกเส้นทางเข้าสู่ด่านเข้าใจ

ง่าย 
3.70 .600 มาก 

3. ช่องทางการเข้า-ออกสะดวก 3.53 .693 มาก 
4. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ 3.56 .698 มาก 
5. จุดจอดรถบัสและรถสาธารณะเพียงพอ 3.65 .646 มาก 
6. อัตราการเก็บค่าจอดรถมีความเหมาะสม 3.63 .692 มาก 
7. มีป้ายจราจรเพื่อบอกเส้นทางภายในด่าน 3.65 .757 มาก 
8. ความกว้างของถนนภายในด่านสะดวก 3.61 .640 มาก 

รวม 3.62 .457 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับด้านการคมนาคมและการจราจรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ 3 อันดับแรกเป็นดังนี้ ป้ายจราจรเพื่อบอกเส้นทางเข้าสู่ด่านเข้าใจง่ายมี
ความคิดเห็นสูงที่สุด (�̅�𝑥 = 3.70) รองลงมาคือ จุดจอดรถบัสและรถสาธารณะ
เพียงพอและมีป้ายจราจรเพื่อบอกเส้นทางภายในด่าน ที่มีค่าความคิดเห็น
เท่ากัน (�̅�𝑥 = 3.65) 

 

ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เดินตรวจตรามีจ านวน
เพียงพอ 

3.70 .681 มาก 

2. ต ารวจท่องเที่ยวเพียงพอ 3.68 .655 มาก 
3. ที่ต้ังของศูนย์ให้ความช่วยเหลือเห็นได้ชัดเจน 3.73 .674 มาก 
4. โครงสร้างอาคารร้านค้าภายในด่านแข็งแรง 3.81 .676 มาก 
5. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง 3.65 .684 มาก 
6. ที่ต้ังของสถานพยาบาลภายในด่านเห็นได้

ชัดเจน 
3.78 .643 มาก 

7. ระบบการจัดการบุคคลเร่ร่อน 3.71 .602 มาก 
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.70 .664 มาก 

รวม 3.72 .463 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 3 
อันดับแรกเป็นดังนี้ โครงสร้างอาคารร้านค้าภายในด่านแข็งแรง (�̅�𝑥 = 3.81) 
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รองลงมาคือ ที่ตั้งของสถานพยาบาลภายในด่านเห็นได้ชัดเจน (�̅�𝑥 = 3.78) 
และที่ตั้งของศูนย์ให้ความช่วยเหลือเห็นได้ชัดเจน (�̅�𝑥 = 3.73) 

 
ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ ์

ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแนะน าศูนย์ประชาสัมพันธ์

เพียงพอ 
3.68 .596 มาก 

2. เจ้าหน้าที่มีความสามารถทางด้านภาษา
ต่างชาติ 

3.59 .572 มาก 

3. การสืบค้นเว็บไซต์ของด่านเข้าถึงได้ง่าย 3.65 .666 มาก 
4. มีแผนที่เพื่อแสดงจุดต่าง ๆ ในด่าน 3.71 .602 มาก 
5. มีการจัดท าแผ่นพับของด่าน 3.73 .711 มาก 
6. มีการติดต้ังระบบเสียงตามสายในด่าน 3.62 .661 มาก 
7. มีตู้แสดงความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว 3.60 .712 มาก 
8. มีลานเอนกประสงค์เพื่อการจัดกิจกรรมภายใน

ด่าน 
3.64 .746 มาก 

รวม 3.65 .407 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับ
แรกเป็นดังนี้ มีการจัดท าแผ่นพับของด่าน (�̅�𝑥 = 3.73) รองลงมาคือ มีแผนที่
เพื่อแสดงจุดต่าง ๆ ในด่าน (�̅�𝑥 = 3.71) และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแนะน าศูนย์
ประชาสัมพันธ์เพียงพอ (�̅�𝑥 = 3.68) 
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ตารางที่ 6 ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีร้านสินค้า OTOP ชัดเจน 3.63 .636 มาก 
2. ธนาคารมีจ านวนเพียงพอ 3.76 .686 มาก 
3. ตู้กดเงินสดเพียงพอ 3.75 .650 มาก 
4. จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงพอ 3.82 .738 มาก 
5. ร้านอาหารและเครื่องด่ืม 3.87 .607 มาก 
6. โทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ 3.70 .755 มาก 
7. จุดนั่งพักผ่อนภายในด่านมีจ านวนเพียงพอ 3.68 .633 มาก 
8. บอร์ดแสดงแผนที่เพียงพอ 3.73 .663 มาก 

รวม 3.74 .390 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวกรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 3 
อันดับแรกเป็นดังนี้ มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม (�̅�𝑥 = 3.87) รองลงมาคือ มีจุด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงพอ (�̅�𝑥 = 3.82) ธนาคารมีจ านวนเพียงพอ 
(�̅�𝑥 = 3.76) 

 
สรุปการวิจยั 

ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาด่านศุลกากรช่องสะง า สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

1. ด้านการคมนาคมและการจราจรผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีการจราจรไม่หนาแน่นหรือ
ติดขัด ซ่ึงเกิดจากจ านวนผู้เดินทางมาใช้ด่านศุลกากรช่องสะง ายังมีจ านวนน้อย
เพราะเป็นด่านขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากด่านช่องจอม ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
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ปัจจัยทุกรายข้อในด้านนี้ได้รับคะแนนที่สูง ซ่ึงถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่สามารถ
แสดงว่าด่านศุลกากรช่องสะง ายังมีศักยภาพในการรับรองผู้ใช้บริการที่เพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคตได้ 

2. ด้านความปลอดภัยผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดั บมาก 
โดยเฉพาะโครงสร้างอาคารร้านค้าภายในตลาดมีความแข็งแรง ปลอดภัย 
เนื่องจากการก่อสร้างขึ้นใหม่ และมีการแบ่งส่วนที่ตั้งของสถานพยาบาลภายใน
ด่านและศูนย์ให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกถึง
ความมั่นคงและความเป็นระเบียบในการใช้บริการ นอกจากนี้ในด่านยังมีจุด
ตรวจและเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท าหน้าที่เดินตรวจตราอย่างเพียงพอจึงท าให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประกอบกับขนาดด่านที่ไม่ใหญม่าก
จึงท าให้การดูแลต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างทั่วถึง 

3. ด้านประชาสัมพันธ์ผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะมีการจัดท าแผ่นพับของด่าน และมีแผนที่เพื่อแสดงจุดต่าง ๆ ในด่าน
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความสับสนและเสียเวลาในการใช้
บริการ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการใหม่ที่จะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือคอยให้
ค าปรึกษา แต่ปัญหาหลักส าคัญที่พบคือด่านช่องสะง าไม่เป็นที่นิยมในกลุ่ม
ผู้ประกอบการมากนัก รวมถึงการขาดการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของ
การให้บริการในด่านให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ สอดคล้องกับกรุงเทพธุรกิจ 
(2561) ที่ระบุว่าผู้ประกอบการส่วนมากไม่นิยมใช้ด่านช่องสะง า 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงส่วนใหญ่ที่ได้รับความคิดเห็นสูงเป็นการให้บริการความสะดวกในเชิงธุรกิจ 
หรือการให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จุดแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และธนาคาร แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนา
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ต่อยอดขยายด่านศุลกากรช่องสะง าให้กลายเป็นช่องทางการท่องเที่ยวใน
อนาคต ซ่ึงภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซ่ึงเป็นโอกาสที่จะดึงคนให้กลับมาท างานที่ภูมิล าเนาบ้านเกิดลดปัญหา
การกระจายรายได้ท่ีกระจุกตัวในเมืองหลวง และลดปัญหาชุมชนแออัด
สอดคล้องกับ (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด, มปป.) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงความ

สะดวกในการใช้ด่านช่องสะง ามากขึ้น อาจจัดท าให้รูปแบบสื่อวิทยุประจ า
ภูมิภาค หรือแจกแผนที่ในด่านช่องจอมซ่ึงเป็นด่านข้างเคียงที่มีผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมากจนเกิดความล่าช้า 

2. ภาครัฐควรหานโยบายส่งเสริมหรือกระตุ้นการเติบโตของด่าน
ศุลกากรช่องสะง า เช่นการลดภาษีส าหรับการจัดต้ังตลาด โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ด่านมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดผู้ค้าให้
มาใช้บริการหรือลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งถัดไป 
1. ควรศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

และเกิดช่องว่างส าหรับการคอรัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตลาดการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา (ด่านศุลกากรช่องสะง า) ซ่ึงเป็นปัญหาหลักที่ผู้ใช้บริการ
กล่าวถึง 
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2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของด่านศุลกากรช่องสะง าเพื่อรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากถึงแม้ว่าปัจจุบันนั้นมีถนนพอเพียงต่อความต้องการแต่ขนาด
ของถนนยังเป็นขนาดเล็กที่ไม่สามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าจ านวนมากได้  

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมการค้าต่างประเทศ. (2561). สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านปี 2557-2560 (มกราคม-สิงหาคม). สืบค้นเมื่อ 
13 สิงหาคม 2561 จาก http://www.dft.go.th/bts/show-
detail-ts/ArticleId/10918/-2557-2560-1-2. 

กรุงเทพธุรกิจ. (2561). รุกการค้าชายแดนอีสานใต ้“เมืองใหม่ช่องสะง า” ที่ 
ศรีสะเกษ. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2561 จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/791261. 

ปัญญา วิมลเศรฐษ. (2556). การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา. สืบค้นเมื่อ 13 
สิงหาคม 2561 จาก http://mis.krirk.ac.th/librarytext/ 
LAW/2556/ปัญญา/. 

มธุรดา สมัยกุล. (2557). การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษา
ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา. วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 25(1), 22-30. 

มณีรัตน์ การรักษ.์ (2558). การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลยันครพนม, 5(1), 35-43. 

 

22 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



23 
ส านักงานสถิติ จังหวัดศรีสะเกษ. (2559). จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย. 

สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2561 จาก http://sisaket.nso.go.th/ 
images/pdf/travel/1.1.pdf. 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด. (มปป.). การบรรยาย
พิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงเศรษฐกิจชายแดนเพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2561 จาก 
www.jpp.moi.go.th/media/files/sisaket.doc. 

สุภางค์  จันทวานิช. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชงิคุณภาพ 
(พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Best, J. W. (1977). Research in Education (3rd ed). Englewood 
Cliffs,. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for 
research activities. Educational and Psychological 
Measurement, 30(3), 608. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

23Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



24 
  

24 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



25 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และค่านิยมทางสังคมที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างาน
ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

Effect of Marketing Mix Social Values toward Purchasing 
Decision Marketingfor Fashion Product the Working Age Group 

in Meaung District, Lampang Province 
 

ธัญวิลาส  เป็งอนิตา1 บุญฑวรรณ  วิงวอน2 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ค่านิยมทางสังคมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่น
ของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 2) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 
430 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอย
พหุคูณ 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง tanyawilat@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 

29 ปี สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001 - 15, 000 บาท ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/
พนักงานจ้างของภาครัฐ ประเภทของสินค้าแฟชั่นที่เลือกซ้ือ คือ เสื้อผ้า 
สถานที่ เลือกซ้ือ คือ ตลาดนัด/แผงลอย การซ้ือสินค้าแฟชั่นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และช าระเงินด้วยเงินสด  

 2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมากส่วนด้านค่านิยมทาง
สังคม และด้านการตัดสินใจซื้อโดยทุกระดับอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter 
Selection พบว่า ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น
ของกลุ่มวัยท างานมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเท่ากับ .602 
รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ .476 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ค่านิยมทางสังคม  

การตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น กลุ่มวยัท างาน 
 

Abstract 
The objectives of this independent study were 1) to study 

the opinion on the marketing mix factors and the social value 
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27 
influencing the decision to buy fashion stuff of the working age in 
Muang district, Lampang province, and 2) to study the marketing 
mix factors and the social value influencing the decision to buy 
fashion stuff of the working age in Muang district, Lampang 
province. The samples were the working age respondents in Muang 
district, Lampang province.  

The data obtained from the questionnaires were collected 
and analyzed with descriptive statistics: percentage, mean, 
standard deviation and the inferential statistics by multiple 
regression analysis. The findings of the independent study revealed 
that most of respondents who filled out the questionnaire were 
single females; age between 20 and 29 years, and most of their 
education was bachelor’s degree. They earned their income 
between 10,001-15,000 baht a month, and both were civil servants 
and government servants. The kind of fashion stuff chosen was 
clothing. Places where they bought fashion stuff were bazzaar and 
stalls. The reasons why they made their decision to buy fashion 
stuff depended on various situations and pay in cash. The level of 
opinion on the marketing mix factors was considered to be the 
highest that concerned about products or stuff. The channel of 
distribution was the high level respectively. The price and the 
promotion were considered the high level. The social value and 
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the decision to buy fashion stuff were considered the high level as 
well. 

The multiple regression analysis showed that the social value 
had influenced on the decision to buy fashion stuff of the working 
age the most by having the regression coefficient of .602. The 
regression coefficient of the marketing mix factors was .476 
respectively, and the statistically significant was .01. 

 
Keywords: Marketing Mix Factors, Social Value, Purchasing  

  Decision, Fashion Product, Working Age Group 
 
บทน า 

ปัจจุบันสังคมได้มีการ เปลี่ ยนแปลงไปหลายมิติ  ไม่ ว่ าจะ เป็น
ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค วิถีชีวิตของประชาชนรวมไปถึงความนิยมด้านแฟชั่น การแต่งกาย
และเครื่องประดับซ่ึงความก้าวหน้าเหล่านั้นท าให้สังคมทั่วโลกปรับเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสยุคโลกาวิวัฒน์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้
ชีวิตของคนในสังคมส่งผลกระทบให้คนในสังคมถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรม
ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการด าเนินชีวิต ด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีการ
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสื่อสังคมออนไลน์สารสนเทศที่มี
บทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น (Kapferer, and Bastien, 
2009) ท าให้กระแสค่านิยมในยุคปัจจุบันวัดค่าของคนจากวัตถุสิ่งของ จึงไม่
แปลกที่สินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ที่ก าลังได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น
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สินค้าที่มียี่ห้อหรือไม่มียี่ห้อ ราคาแพงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋าและเครื่องประดับจะมีบทบาทในชีวิตของผู้คนในวัยท างาน
มากกว่าการเป็นสิ่งของเครื่องใช้ และที่ส าคัญสินค้าแฟชั่นยังสะท้อนให้เห็นถึง
รสนิยม สไตล์ และความทันสมัยของผู้สวมใส่ (ชนาธิป นิธิวรรณกุล, 2555) 

สินค้าแฟชั่นนั้นเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคบางคนตัดสินใจซ้ือเพราะอารมณ์ 
กระแสนิยม และความต้องการมากกว่าความจ าเป็น เนื่องจากสินค้าแฟชั่นเป็น
สินค้าตามกระแสนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้
ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นไม่นาน ท าให้มีผู้นิยม
ประกอบธุรกิจในด้านสินค้าแฟชั่นมากเกินไปในสังคมโดยสังเกตได้จากใน
ท้องตลาดที่มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นเกิดขึ้นมากมาย รวมท้ังในสังคม
ออนไลน์ที่มีร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละร้านค้าที่จ าหน่าย
สินค้าแฟชั่นล้วนมีสินค้าที่เหมือน ๆ กัน จึงท าให้ธุรกิจสินค้าแฟชั่นต่างแข่งขัน
กันในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ซ่ึงจังหวัด
ล าปางนั้นมีผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นในตลาดเรื่อย ๆ ท าให้เกิดการแข่งขัน
ในธุรกิจสินค้าแฟชั่น ในจังหวัดล าปางเพิ่มมากขึ้น เกิดการแข่งขันแย่งชิงเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น และที่ส าคัญจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิจสินค้าแฟชั่นจ านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความส าเร็จในธุรกิจสินค้าแฟช่ัน
เช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นไม่เข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริงจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นนั้นไม่เห็นถึงความส าคัญของกลยุทธ์ทาง
การตลาด ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความ
คาดหวังเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่เกิดความ
ล้มเหลวไม่สามารถประสบความส าเร็จในตลาดได้ การวางแผนการตลาดของ
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ผู้ประกอบการนั้นถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญมากในการท าธุรกิจเพราะการ
เดินหน้าท าธุรกิจแบบไม่มีการวางแผน หรือไม่ท าการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์เกิดความผิดพลาด และความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ 
ดังนั้นความส าคัญท าส่วนประสมทางการตลาดจึงอยู่ที่การดูความเป็นไปของ
ธุรกิจในตลาด ต้องท าความเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจตนเอง วิเคราะห์
โอกาสและความเสี่ยง ซ่ึงที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้าแฟชั่นไม่ได้
ท าการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ขาดการวิเคราะห์ราคาให้มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพราะผู้ประกอบการบางรายมักค านึงถึงแค่การ
ลดราคาเพื่อจูงใจผู้บริโภคด้วยราคาที่ถูกเท่านั้น (กัญญาภัค สันติวิไลลักษณ์, 
2559) ส่วนสถานที่บางร้านก็จะไม่ค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า ซ่ึ ง
เป็นอุปสรรคต่อการซ้ือสินค้าที่ท าให้ยอดขายของผู้ประกอบการลดลง ส่วน
ปัญหาด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าการขายสินค้าก็จะเหมือน ๆ กันไม่มี
ความแตกต่างในการจัดการส่งเสริมการขายเท่าใดนัก ส าหรับค่านิยมทางสังคม
มีผลต่อธุรกิจในเชิงลบคือ ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นที่
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับความนิยมของ
ผู้บริโภคในขณะนั้น หากปรับตัวไม่ทันกับความนิยมอาจส่งผลให้เกิดสินค้า
ค้างสต๊อก (กมล โสระเวช, 2557)  

ดังนั้นจากบริบทและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือของกลุ่มผู้บริโภควัยท างานที่มีความต้องการมากน้อยเพียงใด และค่านิยม
ทางสังคมนั้นมีความส าคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น
ของคนกลุ่มเฉพาะเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปพิจารณา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปางที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่านิยมทางสังคม
และการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่น  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และค่านิยมทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และค่านิยมทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ผู้ ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 
ดังต่อไปนี้  1) ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
องค์ประกอบจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงค่านิยมทางสังคม และการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 2) ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
กลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปางโดยการสอบถามเป็น
รายบุคคล ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ที่ตัดสินใจซ้ือสินค้า
แฟชั่นโดยเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ แบบสอบถามออนไลน์ ด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยน าไปไว้ใน Google form เพื่อท าการประสาน
ให้เครือข่ายคนรู้จัก หรือผู้ที่เคยซ้ือสินค้าแฟชั่นเข้าไปตอบแบบสอบถามโดยผู้
ศึกษาได้เผยแพร่แบบสอบถามตามสื่อออนไลน์ต่าง  ๆ เช่น Facebook 
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Fanpage และ Line ในส่วนของแบบสอบถามแบบออฟไลน์ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองล าปาง ได้แก่ 
เซ็นทรัลพลาซ่า เสรีสรรพสินค้า บิ๊กซี และโลตัส ช่วงระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลคือ 17.00 น. – 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์และอาทิตย์
ในช่วงเวลา 12.30 น. – 17.00 น. และตลาดนัดในเมืองล าปาง ได้แก่ ตลาด
นัดคลองถมเพ็ญทรัพย์เก็บข้อมูลในทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลาในการเก็บ 18.00 
น. –  19.00 น. กาดกองต้าเก็บข้อมูลในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาใน
การเก็บ 18.00 น. – 20.00 น.  3) ขอบเขตเวลาระยะเวลาในการด าเนินการ
วิจัย จ านวน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561 
4) ขอบเขตพื้นที่ พื้นที่ศึกษาเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถสรุปตัวแปรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การตัดสินใจซื้อ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ค่านิยมทางสังคม 

H1 

H2 
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สมมติฐานในการวิจยั 
H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

แฟชั่น 
H2: ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2561 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 77,295 คน  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ 
กลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 60 
ปี เพราะมีวุฒิภาวะสามารถตัดสินใจด้วยตนเองและเป็นช่วงอายุที่มีรายได้เป็น
ของตัวเอง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน ทั้งนี้เพื่อให้ได้หน่วยวิเคราะห์ที่มีความสมบูรณ์และป้องกัน
การคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 430 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 2 ประเภท อาทิ 
แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 219 ชุด และแบบสอบถามออฟไลน์ จ านวน 
211 ชุด และสร้างแบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ ประเภทของสินค้าแฟชั่นที่เลือกซ้ือ สถานที่ซ้ือสินค้าแฟชั่น การ
ซ้ือสินค้าแฟชั่นเฉลี่ยกี่ครั้ง/เดือน และวิธีการช าระเงินซ้ือสินค้าแฟชั่น ค าถามมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) รวมจ านวน 10 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 ข้อ, ด้านราคา จ านวน  5 ข้อ, ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน 5 ข้อ และด้านการส่งเสริมการขาย จ านวน 5 
ข้อ ค่านิยมทางสังคม จ านวน 5 ข้อ และการตัดสินใจซื้อ จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ลักษณะของแบบสอบเป็นแบบ
ปลายเปิด 

ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of 
Congruency: IOC)  โดยภาพรวมเท่ากับ .88 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ออกเป็นสองส่วนคือ สถิติพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการศึกษาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter 
Selection  
 
ผลการวิจัย  

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ /
พนักงานจ้างของภาครัฐ  โดยประเภทของสินค้าแฟชั่นที่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ คือ 
เส้ือผ้า รองลงมาคือ รองเท้าสถานที่ซ้ือสินค้าแฟชั่นส่วนใหญ่ซ้ือจากตลาดนัด/
แผงลอย ซ่ึงการซ้ือสินค้าแฟชั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และช าระเงินซ้ือสินค้า
แฟชั่นด้วยเงินสด รองลงมาช าระด้วยวิธี Internet Banking ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ร้อยละข้อมูลทั่วไปสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไป  
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

149 
281 

34.65 
65.35 

อายุ 20 - 29 ป ี
30 - 39 ป ี
40 - 49 ป ี
50 - 59 ป ี

217 
158 
43 
12 

50.47 
36.7 
10.00 
2.79 

สถานภาพ โสด 
หม้าย 
สมรส 
หย่าร้าง 

293 
120 
8 
9 

68.14 
27.91 
1.86 
2.09 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

129 
264 
37 

30.00 
61.40 
8.60 

รายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 - 20,000  บาท 
20,001 - 25,000  บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

123 
166 
72 
34 
15 
20 

28.60 
38.60 
16.74 
7.91 
3.49 
4.65 

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/พนักงานจ้าง
ของภาครัฐ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
พนักงานบริษัทเอกชน 

96 
154 

 
30 
51 
99 

22.33 
35.81 

 
6.98 
11.86 
23.02 
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ข้อมูลท่ัวไป  
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประเภทของสินค้า
แฟชั่น 
ที่เลือกซื้อ 
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

กระเป๋า 
รองเท้า 
เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 

190 
292 
333 
62 
3 

21.59 
33.18 
37.84 
7.05 
.34 

สถานที่ซื้อสินค้า
แฟชั่น 
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

ตามห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าทั่วไป 
ตลาดนัด/แผงลอย 
ร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น 
Facebook, Instagram , Line, 
Website เป็นต้น) 

264 
214 
267 
250 

 

26.53 
21.51 
26.83 
25.13 

 

ท่านซื้อสินค้า
แฟชั่น    
เฉลี่ยกี่ครั้ง/เดือน 

น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน 
3 - 5 ครั้ง/เดือน 
มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

99 
128 
40 
163 

23.02 
29.77 
9.30 
37.21  

ท่านช าระเงินซื้อ
สินค้าแฟชั่นด้วยวิธี
ใด 

(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

เงินสด 
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 
Internet Banking 

411 
191 
253 

48.07 
22.34 
29.59 

 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า สินค้าแฟชั่นที่
เลือกใช้เป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) และล าดับ
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สุดท้ายบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแฟชั่นมีความสวยงามอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.89) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝑥   
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. สินค้าแฟชั่นที่เลือกใช้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 4.40 .593 มากที่สุด 
2. วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ 4.27 .634 มากที่สุด 
3. สินค้าแฟชั่นมีความทนทานในการใช้งาน 4.16 .665 มาก 
4. ความมีชื่อเสียงของแบรนด์สินค้าแฟชั่น 3.90 .722 มาก 
5. บรรจุภัณฑ์ของสินค้าแฟชั่นมีความสวยงาม 3.89 .689 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านผลิตภัณฑ์) 4.12 .467 มาก 
 
ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.75) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า การตั้งราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้าแฟชั่น (�̅�𝑥 = 3.94) และล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริโภคสามารถ
ต่อรองราคาสินค้าแฟชั่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�𝑥 = 3.57) ตามล าดับ ดังตาราง
ที่ 3 
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ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ด้านราคา) 

ด้านราคา 

ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝑥   
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การต้ังราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
แฟชั่น 

3.94 
 

.687 
 

มาก 
 

2. มีราคาที่หลากหลายให้เลือกตามความนิยม/
ความต้องการ 

3.82 
 

.687 
 

มาก 
 

3. ราคามีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับคุณภาพของ
สินค้าแฟชั่น 

3.69 
 

.748 
 

มาก 
 

4. มีการแสดงป้ายราคาของสินค้าแฟชั่นชัดเจน 3.74 .686 มาก 

5. ผู้บริโภคสามารถต่อรองราคาสินค้าแฟชั่นได้ 3.57 .838 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านราคา) 3.75 .520 มาก 
 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจ าหน่ายโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
พบว่า มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย เช่น หน้าร้าน  
Facebook Line Instagram Website เป็นต้น ท าให้เป็นที่รู้จัก และ หาซ้ือได้
ง่ายและสะดวกในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นซ่ึงทั้งสองมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥  
= 3.98) และล าดับสุดท้ายคือสถานที่จัดจ าหน่ายมีการโชว์สินค้าที่เห็นง่ายโดด
เด่น และน่าสนใจทั้งร้านค้าหรือทั้งออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
3.77) ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่  4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ด้านช่องทางการจ าหน่าย) 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 

ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝑥   
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นที่
หลากหลาย (หน้าร้าน, Facebook, Line, 
Instagram, Website  เป็นต้น) ท าให้เป็น
ที่รู้จัก 

3.98 
 
 
 

.644 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2. หาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟชั่น 

3.98 
 

.693 
 

มาก 
 

3. สถานที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ (มี
หน้าร้าน/ยอดรีวิวจากลูกค้า) 

3.85 
 

.706 
 

มาก 
 

4. สถานที่จัดจ าหน่ายมีการโชว์สินค้าที่เห็น
ง่ายโดดเด่น และน่าสนใจทั้งร้านค้าหรือทั้ง
ออนไลน์ 

3.77 
 
 

.679 
 
 

มาก 
 
 

5. ความมีชื่อเสียงของร้านหรือเจ้าของกิจการ
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม 

3.78 .685 มาก 
 

ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านช่องทางการจ าหน่าย) 3.87 .491 มาก 
 
ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย พบว่า มีสื่อ
หลายประเภทในการโฆษณาสินค้าแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง (�̅�𝑥 = 4.17) ได้รับ
ส่วนลด/ของแถมเมื่อซ้ือสินค้าแฟชั่นในปริมาณที่ก าหนด และมีการใช้สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อบุคคลที่ช่วยให้เข้าถึงจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า
แฟชั่นได้ง่ายขึ้นซ่ึงทั้งสองมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥 = 4.09) การใช้ดารา/นักแสดง/
ผู้มีชื่อเสียงในการโฆษณา (�̅�𝑥 = 3.97) และล าดับสุดท้ายคือพนักงานขาย
สามารถให้ค าปรึกษาได้ (�̅�𝑥 = 3.93) ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่  5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ด้านการส่งเสริมการตลาด)  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝑥   
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ได้รับส่วนลด/ของแถมเม่ือซื้อสินค้าแฟชั่น
ในปริมาณที่ก าหนด 

4.09 
 

.741 
 

มาก 
 

2. มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ ที่
ช่วยให้เข้าถึงร้านค้าได้ง่ายข้ึน 

4.09 
 

.705 
 

มาก 
 

3. มีสื่อหลายประเภทในการโฆษณาสินค้า
แฟชั่นอย่างต่อเนื่อง 

4.17 
 

.737 
 

มาก 
 

4. พนักงานขายสามารถให้ค าปรึกษาได้ 3.93 .765 มาก 
5. มีการใช้ดารา/นักแสดง/ผู้มีชื่อเสียงในการ

โฆษณา 
3.97 .767 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านการส่งเสริมการตลาด) 4.04 .544 มาก 
 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านค่านิยมทางสังคม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในด้านค่านิยมทางสังคมโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.76) หากพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไป
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น้อย พบว่า สร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีแสดงถึงความทันสมัย และความน่าเช่ือถือ
เมื่อใช้สินค้าแฟชั่น (�̅�𝑥 = 3.86) การสร้างความมั่นใจในตัวเองหรือเสริม
บุคลิกภาพ (�̅�𝑥 = 3.79) การแสดงถึงรสนิยมความเป็นคนที่ทันสมัยในการ
เลือกใช้สินค้าแฟชั่น (�̅�𝑥 = 3.74) และล าดับสุดท้ายคือ การสร้างโอกาสในการ
เข้าสังคมกับคนรุ่นใหม่ (�̅�𝑥 = 3.70) ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมทางสังคม 

ด้านค่านิยมทางสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. สร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี แสดงถึงความทันสมัย
และและความน่าเชื่อถือ  

3.86 
 

.648 
 

มาก 
 

2. การได้รับการยอมรับ/ยกย่องชมเชยจากคนใน
สังคม 

3.71 
 

.640 
 

มาก 
 

3. การสร้างความม่ันใจในตัวเองหรือเสริม
บุคลิกภาพ 

3.79 
 

.680 
 

มาก 
 

4. การแสดงถึงรสนิยมความเป็นคนที่ทันสมัยใน
การเลือกใช้ 

3.74 .666 มาก 

5. การสร้างโอกาสในการเข้าสังคมกับคนรุ่นใหม่ 3.70 .639 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านค่านิยมทางสังคม) 3.76 .480 มาก 

 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
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พบว่า การประเมินความคุ้มค่าก่อนการซ้ือสินค้าแฟชั่น (�̅�𝑥 = 3.81) การ
แสวงหาข้อมูลก่อนการซ้ือสินค้าแฟชั่น (�̅�𝑥 = 3.77) ความพึงพอใจของผู้ใช้
สินค้าแฟชั่นที่ตัดสินใจซื้อ และเน้นความส าคัญต่อการประเมินทางเลือก ซ่ึงทั้ง
สองมี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥 = 3.71) และล าดับสุดท้ายคือซ้ือสินค้าแฟชั่น 
เนื่องจากมีการกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅�𝑥 = 3.61) ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน แปลผล 

1. แสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อสินค้าแฟชั่น 3.77 .694 มาก 
2. การประเมินความคุ้มค่าก่อนการซื้อสินค้า

แฟชั่น 
3.81 

 
.678 

 
มาก 

 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าแฟชั่นที่

ตัดสินใจซื้อ 
3.71 

 
.730 

 
มาก 

 
4. ซื้อสินค้าแฟชั่นเนื่องจากมีการกระตุ้นด้าน

การส่งเสริมการตลาด 
3.61 

 
.662 

 
มาก 

 
5. เน้นความส าคัญต่อการประเมินทางเลือก 3.71 .657 มาก 
6. มีความรู้สึกดี/ภูมิใจ/มั่นใจหลังจากการซื้อ

สินค้าแฟชั่น 
3.65 .690 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อ) 3.76 .480 มาก 
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ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Enter พบว่าค่านิยมทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปางมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
.602 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ค่านิยมทางสังคมปัจจุบันกลุ่มวัยท างานมีความ
ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี แสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย การ
เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองหรือเสริมบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท าให้เกิดความต้องการสินค้าแฟชั่นตามไปด้วย รองลงมา 
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น
ของกลุ่มวัยท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .476 เพราะส่วน
ประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม รวมถึง
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนบุคคลอื่นท าให้ดูเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่
ทันสมัย ราคาที่เหมาะสม สถานที่จัดจ าหน่ายที่อ านวยความสะดวกสบายใน
การซ้ือสินค้าแฟชั่นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการตลาด
ของสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการซ้ือสินค้าแฟชั่นมากยิ่งขึ้นดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามเป็นการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างาน 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจซื้อ 

Beta t p-value VIF 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) -.434 .166  -2.608 .009  
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

.476 
 

.053 
 

.315 
 

8.994 
 

.000** 
 

1.594 
 

ค่านิยมทางสงัคม .602 .036 .588 16.763 .000** .594 

F = 435.079 p-value = .000 AdjR2 = .669 
Dependent Variable หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และค่านิยมทางสังคม

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขต
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
แฟชั่น 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
.476 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ .053 และ ค่า t-test เท่ากับ 8.994 

H2: ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ  .602 ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ .036 และ ค่า t-test เท่ากับ 16.763 

 
สรุปการวิจยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์) โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า สินค้าแฟชั่นที่
เลือกใช้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2011) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์คือ
สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าโดยสินค้ามีคุณสมบัติน่าสนใจ
ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากเท่าไรผู้บริโภคก็จะเกิดการตอบรับมากขึ้น
เท่านั้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัค สันติวิไลลักษณ์ (2559) พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มีความส าคัญ และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น ซ่ึง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ สินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านราคา) โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การตั้งราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าแฟชั่น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Etzel, Walker 
and Stanton (2001) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณภาพสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสัมพันธ์กับงานวิจัยของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยเฉพาะด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ในระดับมากที่สุด  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านช่องทางการจ าหน่าย ) โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย (หน้าร้าน , 
Facebook, Line, Instagram, Website) ท าให้เป็นที่รู้จัก และหาซ้ือได้ง่าย
และสะดวกในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2549) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการในด้านการจัดจ าหน่าย 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย ลูกค้าควรเข้าถึงง่ายที่สุด และ
สถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุดซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับ
งานวิจัยของณัฐพาณี เต็มสิริพจน์ (2547) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อช่องทางการ
จ าหน่าย เพราะเป็นเรื่องของการซ้ือได้สะดวกหาง่ายตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านการส่งเสริมการตลาด ) โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า มีสื่อหลายประเภทในการโฆษณาสินค้าแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงใน
ปัจจุบันกระแสสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram ต่าง
มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดเสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า
การสื่อสารทางการตลาดจะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า ซ่ึงอยู่
ภายใต้แผนและจุดมุ่งหมายเดียวกัน การสื่อสารการตลาดต้องตระหนักว่า
บุคคลจะท าการสะสมข้อมูล และข้อมูลที่สะสมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจ ซ่ึงผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ มาบุตร 
(2555) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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(ด้านการส่งเสริมการตลาด) ในเรื่องมีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มากที่สุดโดยเฉพาะด้านสื่อออนไลน์ 

ด้านค่านิยมทางสังคม โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีผ่านการสวมใส่
สินค้าแฟชั่นแสดงถึงความทันสมัย และความน่าเชื่อถือ เมื่อใช้สินค้าแฟชั่น
ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาสวรรณ ธีรอรรถ 
(2555) กล่าวไว้ว่า ค่านิยมส่วนบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ดังนั้นการใช้เครื่องมือทางการตลาดใดก็ตามที่มีความสอดคล้อง
กับค่านิยมส่วนบุคคลของผู้บริโภคจะเป็นสิ่งง่ายที่จะประสบความส าเร็จ ซ่ึง
สัมพันธ์กับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2557) ท่ีพบว่า ค่านิยมในการใช้หรือ
ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วท าให้เกิดความมั่นใจกล้าเข้าสังคมชั้นสูง และท าให้
เป็นคนทันสมัย  

ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าการประเมินความคุ้มค่าก่อนการซ้ือสินค้า
แฟชั่นเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Amstrong 
(1996) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคไว้ทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ดังนี้  1) การรับรู้ถึงปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมิน
ทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงผลการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับงานวิจัยของปราณี สีน้ าเงิน (2548) ซ่ึงพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือในด้านการประเมินก่อนซ้ืออยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น การซ้ือสินค้าใด ๆ ก็ตามผู้บริโภคต้องมีการพิจารณาความ
คุ้มค่า และวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ที่แท้จริง 
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จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และค่านิยม

ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานใน
เขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้
ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
แฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ .476 เนื่องจากค่า b ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด = 
.476 หมายความว่าหากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ไม่ว่า
จะเป็นด้านผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานความทันสมัย และรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมในสังคมยุคปัจจุบันตามกระแสของยุคโลกาภิวัตน์ที่ท าให้ 
ผู้บริโภคมีข้อมูลที่หลากหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตา
แกรมทีวีดิจิตอล และแอฟพิเคชัน ซ่ึงสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็วย่อมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่น ของกลุ่มวัยท างานในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพราะส่วนประสมทาง
การตลาดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามในเชิงสินค้าแฟชั่นความท้า
ทายทางสังคม การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนบุคคลอื่นท าให้ดูเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่
ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้าบาง
กลุ่มสามารถซ้ือได้ ส่วนสถานที่จัดจ าหน่ายที่อ านวยความสะดวกสบายในการ
ซ้ือสินค้าแฟชั่น มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้ือสินค้า
ออนไลน์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดของสินค้า
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แฟชั่นต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซ้ือ
สินค้าแฟชั่นมากยิ่งขึ้น  

ผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตา
แกรม โดยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประกอบด้วย สินค้ามีรูปแบบทันสมัย มีการออกแบบที่โดด
เด่น มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีรูปแบบที่หลากหลาย เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด  

งานวิจัยของ กัญญาภัค สันติวิไลลักษณ์ (2559) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวมด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างน้อย แต่ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชรมากที่สุด และงานวิจัยของ กชกร สุวะจันทร์ (2557) ซ่ึงศึกษา กล
ยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ล าดับ
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แรกคือด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 2 ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
แฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ผลวิจัยพบว่า ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น
ของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปางมากที่สุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .602 เนื่องจากค่า b ของค่านิยมทางสังคม = 
.602 หมายความว่าหากค่านิยมทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 หน่วยย่อมมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปางจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะค่านิยมทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม
ของผู้บริโภค กระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
ท าให้เกิดการเลียนแบบ และมีความต้องการสินค้าแฟชั่นตามไปด้วย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล เอี่ยววงศรี (2557) 
ที่ศึกษาค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และความตั้ งใจ ซ้ือ ซ้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจัย
ค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซ้ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงพาณิชย์ มีดังนี้ 
1. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มวัย

ท างาน ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นโดยผู้บริโภค
ค านึงถึงสินค้าแฟชั่นที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี ทันสมัย น่าเชื่อถือ
ผู้ประกอบการธุรกิจกิจแฟชั่นที่เกี่ยวข้องจึงควรวางแผนการตลาดเพื่อช่วงชิง
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีมากในปัจจุบัน 

2. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าแฟชั่นที่จะน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มนักศึกษา เพื่อเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยม
ทางสังคมที่ไม่จ ากัดเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างนี้เท่านั้น 

2. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
แฟชั่น เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่หลากหลายอันส่งผลต่อการน าไปวางแผนสร้าง
กลยุทธ์ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นในตลาด รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่
ที่สนใจในธุรกิจสินค้าแฟชั่นต่อไป 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ

ความต้ังใจลาออกของพนักงานยคุเจนเนอเรชั่นวาย:  
กรณีศึกษาบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง 

Human Resource Management and Organization Culture 
Influencing Turnover Intention: A Case Study of Private 

Companies in Lampang Province 
 

วันปรีดี  ค ารพมิ่ง1  บุญฑวรรณ วิงวอน2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วัฒนธรรมองค์กรและการตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรช่ันวาย
และ (2) ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย
ของบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง จ านวน 385 คนซ่ึงมีอายุระหว่าง 18 - 38  
ปี (เกิดระหว่างปี พ .ศ. 2523 - 2543) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน
เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง wanpredee.c@gmail.com 
2รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ผลการวิจัยพบว่า พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนใน

จังหวัดล าปางให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์อยู่ในระดับมาก ความตั้งใจลาออกอยู่ในระดับปานกลาง โดยการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก การวิจัยครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับลักษณะของ
พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
จัดการที่ยึดหลักคุณธรรม 

 
ค าส าคัญ:  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย  

วัฒนธรรมองค์กร การตั้งใจลาออก บริษัทเอกชน 
 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to study human 

resource management, organization culture and turnover intention 
and (2) to study factors of human resource management and 
organization culture that influencing turnover intention of Gen-Y 
employees. The research was a survey research, instruments used 
for collecting data were rating scale questionnaires. The sample 
groups were 385 Gen-Y employees aged between 18 - 38 (born 
in 1980 - 2000). The statistics used for analyzing the collected data 
were percentage, mean, standard deviation, descriptive, and 
inferential statistics, which used for testing hypotheses by Multiple 
Regression (Enter method).   
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The outcomes of this research revealed that human resource 

management had an influence on turnover intention. Level of 
organization culture and human resource management were at 
high, turnover intention was at medium. This study will be useful 
for HR policies implementation, especially for Gen-Y employees by 
focusing on a basis of employees’ engagement and organizational 
justice. 

 
Keywords: Human Resource Management,  

  Generation-Y employee, Organization Culture,  
  Turnover Intention, Private sectors 

 
บทน า 

ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อองค์กร
มากขึ้น เหตุผลเนื่องมาจากไม่ว่าองค์กรจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ก็ตามย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วยเสมอ         
ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่ท างานยุคเจนเนอเรชั่นวาย (Generation-Y) มี
แนวโน้มที่มีการเติบโตของการท างานมากกว่าร้อยละ 80 ของแรงงานทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2559 ครองสัดส่วนการเป็นผู้บริหารแทนคนยุค Baby Boomers (วิ
ลาวรรณ รพีพิศาล , 2554) ส่งผลท าให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับกลยุทธ์การ
ท างานแบบเก่าเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างคนท างานในแต่ละรุ่น    
แต่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกวันนี้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ค่านิยมและความต้องการที่หลากหลาย เพราะ
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สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องบริหารจัดการให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นระบบ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนขององค์กรที่บุคคลท างานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมาเป็นแรงขับเคล่ือน โดยเฉพาะ
สังคมไทยให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะ
พนักงานและองค์กรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน 
ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร (โยษิตา กฤตพรพินิต, 
2557) 

ล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาจัดตั้งเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
แต่เดิมประชากรจังหวัดล าปางจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ต่อมาเศรษฐกิจของจังหวัดล าปางมีการ
ขยายตัวมากขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเซรามิก เนื่องมาจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัด ซ่ึงเป็นแหล่งดินขาวที่เป็นวัตถุดิบ
ส าคัญในการผลิตเซรามิก เหมืองถ่านหินและลิกไนต์ ซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงมีผลต่อภาคธุรกิจและการลงทุนของจังหวัดล าปางมี
การขยายตัวที่ดีขึ้น และประชากรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ใน
ปัจจุบันมีธุรกิจที่ด าเนินกิจการในจังหวัดล าปางหลากหลายประเภท อาทิ 
การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เครื่องดื่ม
และอาหารส า เร็จรูป เครื่องจักรกลและโลหะ  อุปกรณ์ก่อสร้างและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ธุรกิจแฟรนไชส์ การธนาคารและ
สินเชื่อ โลจิสติกส์ และภาคการบริการ เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดล าปาง, 
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2560) ดังนั้นการด าเนินงานแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไปย่อมส่งผลต่อ
ระบบค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน จากข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
ล าปางในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้มีงานท ามีจ านวนทั้งสิ้น 398,254 คน โดยแยก
เป็นผู้มีงานท าที่ได้รับการคุ้มครองทางประกันสังคมหรือเรียกว่าแรงงานใน
ระบบ มีจ านวน 142,466 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77 และผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองและไม่มีหลักทางประกันสังคมจากการท างานหรือเรียกว่า
แรงงานนอกระบบมีจ านวน 255,788 คน คิดเป็นร้อยละ 64.23 หากพิจารณา
สถานประกอบการในจังหวัดล าปางที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม มีจ านวน
ทั้งสิ้น 2,732 แห่งจ าแนกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ จ านวน 1,225 แห่ง ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 786 แห่ง  บริษัทจ ากัด จ านวน 658 แห่ง บริษัทมหาชน
จ ากัด จ านวน 50 แห่งและสหกรณ์ จ านวน 47 แห่ง มีผู้ประกันตนจ านวน
ทั้งสิ้น 55,850 คน (ส านักงานแรงงานจังหวัดล าปาง, 2560) 

ด้วยสภาวะการแข่งขันของสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต้องมี
การปรับตัวอย่างมากมายมีการจัดระบบองค์กรใหม่ ภาระงานมากขึ้น องค์กรมี
การปรับกลยุทธ์ที่มีความหลากหลายส่งผลให้พนักงานบางกลุ่มปรับตัวไม่ทัน
กับการเปล่ียนแปลง ท าให้พนักงานมีการลาออกไม่ว่าจะมาจากปัญหาของ
พนักงาน ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาขององค์กรซ่ึงบางครั้งอาจจะเกิดปัญหา
ด้านระบบการจัดการขององค์กร หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวน 
เช่น แนวโน้มตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจขาลงและภาวะการแข่งขัน เป็นต้น
รวมถึงปัจจัยอีกหลายประการที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบจากองค์กรซ่ึงอยู่ใน
ขอบเขตของผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร 
ออกแบบกลยุทธ์เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ไม่ให้ลาออก เนื่องจากการ
ลงทุนในด้านการรักษาพนักงานจะให้ผลดีกว่าการเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
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สรรหาและทดแทน ซ่ึงการรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์กรนั้น แนวทางที่ดี
ที่สุดคือ การศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากลาออกจาก
งาน  

ดังนั้น จากประเด็นปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานยุคเจนเนอเรช่ัน
วาย: กรณีศึกษาบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่สามารถ
น ามาประกอบการปรับปรุงและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของบริษัทเอกชนเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย และ
หาแนวทางในการจูงใจให้พนักงานเจนเนอเรชั่นวายท างานให้กับองค์กรต่อไป
ได้อย่างยาวนาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความส าคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กรและ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนในจังหวัด
ล าปาง 

2. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชน
ในจังหวัดล าปาง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย : กรณีศึกษา
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บริษัทเอกชนในจังหวัดล าปางโดยได้ก าหนดขอบเขตประชากร ได้แก่ พนักงาน
ยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง ซ่ึงขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม มาตรา 33 จ านวน 16,195 คน ที่เกิดในช่วงปี พ .ศ. 2523 – 
2543 หรือที่มีอายุระหว่าง 18 – 38 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2561 ที่ท าการส ารวจ) โดย
มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยอยู่ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561 และผู้วิจัยได้ท าการทบทวน
วรรณกรรม สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ตัวแปรอิสระ คือ 1) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และ 2) วัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจลาออก
ของพนักงาน  

ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย (1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบยุติธรรมภายในองค์กร สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ การอบรมและพัฒนาและระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(2) วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและค่านิยมในการ
ท างาน (3) ความตั้งใจลาออกได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร 
เป็นต้น  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก เนื่องจากแต่ละองค์กรมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารองค์กร 
ความมั่นคงในการจ้างงานและสวัสดิการขององค์กร ดังแนวคิดและงานวิจัย
ของ Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2006) และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
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และปรีชา ค ามาดี (2560) และวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออก เพราะเป็นค่านิยมที่สมาชิกในองค์กรยึดถือร่วมกัน เป็นเครื่องมือ
ก าหนดความเช่ือ แนวปฏิบัติและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ดังนั้น 
หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ จะมีอัตราการลาออกในระดับต่ า
ดังงานวิจัยของ จินตนา ศรีนุรัตน์ (2553) อันน ามาซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้   

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยัได้ตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
H1: การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก  
H2: วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง 
ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด ซ่ึงด าเนินกิจการหลายประเภท 
อาทิ การเงินการธนาคาร ตัวแทนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือน /
รถยนต์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเซรามิก/เหมืองแร่/เหมืองหิน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วัฒนธรรมองค์การ 
ความต้ังใจลาออก 
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อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยรวมบริษัทเอกชน 3 ประเภทหลัก 
(กิจการค้า จ านวน 371/กิจการการผลิต จ านวน 203 และกิจการอุตสาหกรรม 
จ านวน 162) ที่ขึ้นทะเบียนระบบประกันสังคม มาตรา 33 จ านวน 24,291 คน 
โดยมีจ านวนพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย จ านวน 16,195 คน (ข้อมูลจาก
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าปาง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายขององค์กรเอกชนใน
จังหวัดล าปางผู้ที่เกิดระหว่างปี พ .ศ. 2523 - 2543 (อายุระหว่าง 18-38 ปี) 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน 

 

สูตร n = X2Np(1-p)
e2(N-1)+ X2p(1-p) 

ก าหนดให้  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอยา่งที่ยอมรับได้

  X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น  
               95% (X = 3.841) 
  p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  
         (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = .5) 

แทนค่า  n =  3.841 x 16,195 x .5 x .5
.052x(16,195-1)+ 3.841 x .5 x .5  

   

   n = 384.11 คิดเป็น 385 คน  
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การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัดส่วน

เป็นร้อยละของจ านวนบริษัททั้งหมด (กิจการค้า จ านวน 371 ร้อยละ 50 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 192 คน/กิจการการผลิต จ านวน 203 ร้อยละ 28 จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 108 คนและกิจการอุตสาหกรรม จ านวน 162 ร้อยละ 22 
จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 85 คน) รวมกิจการ 3 ประเภท (192+108+85=385 
คน) ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าหนังสือออกจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เพื่อแจ้งไป
ยังบริษัททั้ง 3 ประเภท เพื่อขอด าเนินการเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม) โดยใช้
เวลา 1 เดือน หลังจากนั้นมีการติดตามเพื่อให้ครบร้อยละ 100 

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิดประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก

จากงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการทรัพยากร
มนุษย์และปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามความตั้ งใจลาออกจากงานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

โดยลักษณะค าถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert, 1970) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด และระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับ
น้อยที่สุด และใช้เกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ Best (1977) 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความส าคัญระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความส าคัญระดับมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความส าคัญระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความส าคัญระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความส าคัญระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับปัจจัยการ

ลาออกจากงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

50 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือและ
วัดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient หรือ α coefficient) ตามที่นัน
นอลล่ีได้เสนอแนะไว้คือมีค่า .70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978) และหาค่าความ
สอดคล้องระหว่ างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item – 
Objective Congruence) โดยมีผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการ
ประเมินและให้คะแนน ผลปรากฏว่ามีค่า IOC โดยรวมเท่ากับ .876 และการ
ทดสอบแจกแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด พบว่ามีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นโดยรวม
เท่ากับ .826 หลังจากท าการปรับแก้ข้อค าถามแล้วน าไปเก็บตามกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว้ 385 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วย
เทคนิค Enter 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดล าปาง 
จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน เนื่องจากส่วนใหญ่
ท างานในส านักงาน ต้องใช้ผู้หญิงให้การต้อนรับและท างานธุรการ คิดเป็นร้อย
ละ 64.90 อายุระหว่าง 22 - 25 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 
สถานภาพโสดเนื่องจากอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น หรืออาศัยอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่มีการจด
ทะเบียน จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 รายได้เฉลี่ย 10,000 - 15,000 บาท/
เดือน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 มีต าแหน่งระดับพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80 และท างานในภาคกิจการค้า
มากที่สุด 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการศึกษา 

ตัวแปรการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2) วัฒนธรรมองค์กร 
3) ความต้ังใจลาออก 

3.63 
3.66 
2.83 

.783 

.612 

.873 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยรวมของระดับ
ความส าคัญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .783 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ปัจจัย 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ นโยบายการบริหารของผู้น าองค์กรมีความเป็นธรรม และโปร่งใส มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 องค์กรมีระบบการคัดเลือกพนักงานที่เป็นธรรมโดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และการเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ฝึกอบรม และพัฒนาอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  

วัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลี่ยรวมของระดับความส าคัญด้านวัฒนธรรม
องค์กรอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .612 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า 3 ล าดับแรก ได้แก่ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน
ร่วมงานและได้รับค าแนะน าความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่องมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ3.85 องค์กรมีการปรับกระบวนการปฏิบัติ ง านตาม
สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 และระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขององค์กรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  

ความตั้งใจลาออกจากงานมีค่าเฉลี่ยรวมของระดับความส าคัญด้าน
ความตั้งใจลาออกจากงานอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 2.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .873 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ถ้าพนักงานได้งานใหม่ที่
ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.14 รองลงมาคือ นโยบาย
ด้านการบริหารบุคคลขององค์กร เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  หรือโอกาสเลื่ อนต าแหน่ ง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และพนักงานมีความคิดที่
อยากจะเปลี่ยนงานไปท างานที่อื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95  
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ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter 

การวิเคราะห์สถิตกิารถดถอยพหุคูณโดยวิธ ีEnter โดยมีตัวแปรตาม คือ 
การตั้งใจลาออก แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณโดยวธิี Enter 

 

ตัวแปรอิสระ 

การตั้งใจลาออก 

t p-value 

Collinearity Statistics 

สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (a) 3.599 .270 13.329    

การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย ์

.196 .197 .997 .050** .232 7.599 

วัฒนธรรม
องค์กร 

-.406 .198 -.284 -.103 .232 7.569 

F = 5.240  p-value = .000  Adjust2  = .022  R2 = .027 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณโดยวิธี  

Enter พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกมาก
ที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย .196 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และวัฒนธรรมองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ -.406  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่า VIF ไม่ต่ า
กว่า 10 ตามเกณฑ์ของNunnally (1978) แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความ
สัมพันธกัน (ไมเกิด Multicollinearity)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน   
สมมติฐานที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ลาออกผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .196 ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน .197และค่า t เท่ากับ .997 ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

สมมติฐานที่  2 วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -.406 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ .198 
และค่า t เท่ากับ -.284 

 
สรุปการวิจยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า พนกังานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนใน

เขตจังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.90  มีอายุระหว่าง 22 - 25 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ63.10 มี
สถานภาพโสด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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10,000 - 15,000 บาท จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 ท างานในบริษัท
จ ากัด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.12 โดยมีต าแหน่งในองค์กรเป็นระดับ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร และความต้ังใจลาออกของพนักงานยุค  
เจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบริษัทเป็นระบบการจัดการที่ควบคุมให้พนักงานมีความ
เป็นระบบระเบียบ รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมี
กฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานผ่านกลไกความยุติธรรม การไม่
เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่านโยบายการบริหารของผู้น าองค์กรมีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
มีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะพนักงานมักจะเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยน
ที่องค์กรจัดสรรให้พนักงานว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ
ของค่าตอบแทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และปรีชา 
ค ามาดี (2560) พบว่าธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่มเจนวายในพื้นที่ภาค
ตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าธุรกิจบริการใน
พื้นที่ภาคตะวันออกให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น
อย่างมาก โดยมีแนวทางก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม ท าให้พนักงานในองค์กรสามารถรับรู้
ถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดี 
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วัฒนธรรมองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

การปฏิบัติงานของพนักงานได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์และ
เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาจากการท างาน
สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและได้รับ
ค าแนะน าความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่องมีความส าคัญเป็น
อันดับแรก เพราะสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มี
ความเป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นลักษณะที่
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้เกิดความรักใคร่ 
ยอมรับและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พนักงาน
มีความสุขในการปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Deal & Kennedy (2008) ที่น าเสนอว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นแนว
ปฏิบัติของพนักงานในองค์กรที่ยึดถือกันมาและมีความส าคัญต่อพนักงานทุก
คน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพนักงานในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
และหน่วยงานอื่นมีความเคารพซ่ึงกันและกัน มีการร่วมกันท างานเพื่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

ความตั้งใจลาออกจากงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจลาออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่าการท างานกับองค์กรไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต
ครอบครัว และการลาออกไปท างานท่ีองค์กรแห่งใหม่เป็นการแก้ไขปัญหาอยู่
ในระดับน้อย แต่พนักงานจะลาออกจากงานทันทีถ้า ได้ งานใหม่ที่ ให้
ค่าตอบแทนที่ดีกว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะผลตอบแทนที่ได้รับ
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จากองค์กรเป็นปัจจัยหลักในการท างานของพนักงาน ท าให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจในงานและเป็นแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน หากค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานย่อมมีแนวโน้มที่พนักงานจะตัดสินใจลาออกสูงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (2558) พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจลาออกจาก
งานของพนักงานยุคเจนเนอเรช่ันวายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยิ่ง
อายุน้อยก็มีโอกาสย้ายงานได้บ่อยกว่าอายุมาก การไม่มีภาระ และการต้องการ
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามลักษณะของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย 
ท าให้ปัจจัยด้านบุคคลทั้งสองส่วนส่งผลต่อความตั้งใจลาออกที่แตกต่างกัน 
และปัจจัยผลักดันภายในองค์กรมีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจน
เนอเรชั่นวายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
ลาออก ได้แก่ ค่าตอบแทนไม่เพียงพอหรืองานไม่มีความท้าทาย 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานยุคเจนเนอเรช่ัน
วายของบริษัทเอกชนในจังหวัดล าปาง 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
เจนเนอเรช่ันวายมากที่สุด ซ่ึงสามารถสะท้อนได้ว่า พนักงานยุคเจนเนอเรช่ัน
วายให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  โดยจะ
พิจารณาจากการที่องค์กรมีนโยบายการบริหารที่โปร่งใสและยุติธรรม มีระบบ
การคัดเลือกพนักงานท่ีเหมาะสม คัดเลือกพนักงานจากความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และทัศนคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาอยู่ในองค์กร การ
ก าหนดค่าตอบแทนหรือรางวัลให้กับพนักงานด้วยความยุติธรรมและไม่เลือก
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ปฏิบัติ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะในการท างาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมีความผูกพันกับ
องค์กรและมีขวัญก าลังใจในการท างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล 
อรวงศ์ศุภทัต และศรัณย์ พิมพ์ทอง (2561) และแนวคิด Noe, Hollenbeck, 
Gerhart & Wright (2006) พบว่า แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรมากที่สุด การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ต้องค านึงถึงแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงานไม่ว่าจะเป็นความ
มั่นคงในการจ้างงานและการสร้างการมีส่วนร่วม ความเป็นธรรมของการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดความตั้งใจลาออกของพนักงานลงได้ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1984) ท่ีอธิบายไว้ว่า ความคาดหวังเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดความพยายามของบุคคลในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง 
เพื่อให้สมหวัง ถ้าความหวังของบุคคลได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความพึง
พอใจและเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลคงอยู่กับองค์กรต่อไป แม้จะมีงานอื่นนอก
องค์กรให้เลือกแต่ไม่ตัดสินใจลาออก ดังน้ันแม้จะไม่พอใจกับสภาพงานใน
ปัจจุบัน แต่หากพนักงานมีความคาดหวังที่มีโอกาสได้รับการตอบสนอง 
พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่ลาออก 

วัฒนธรรมองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากพนักงานส่วนใหญ่มีความ
ต้องการที่จะท างาน ต้องการรายได้ เป็นที่ตั้ ง แต่จะให้ความส าคัญต่อ
บรรยากาศหรือวัฒนธรรมองค์กรน้อยลงเพราะพนักงานทุกคนต่างมุ่งต่อ
เป้าประสงค์ของตนเองเป็นที่ตั้งตามความคาดหวังที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Herzberg (1970) ซ่ึงอธิบายไว้ว่าการที่พนักงานจะปฏิบัติงานกับ
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องค์กรไปได้อย่างยาวนานนั้น องค์กรจะต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานทั้งแรงจูงใจที่เป็นปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยค้ าจุนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นจากภายในที่ส่งเสริมให้แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลคงอยู่ ถ้าองค์กรมีแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เหล่านี้
เพียงพอ พนักงานก็จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้นาน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า
องค์กรมีแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ พนักงานก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ
ในการท างานขึ้น และอาจน าไปสู่การตัดสินใจลาออกจากองค์กร แต่ถึงแม้ว่า
ปัจจัยค้ าจุนจะได้รับการตอบสนอง ก็เป็นเพียงเชิงป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึง
พอใจเท่านั้น แต่ไม่สามารถน าไปสู่ความพอใจในงานและจูงใจบุคคลให้ท างาน
ได้อย่างแท้จริง  

ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ศรีนุรัตน์ 
(2553) ที่สรุปว่าพนักงาน มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่า เมื่อ
พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม ท าให้พนักงานมีความเข้าใจ
และสามารถมองเห็นเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมถึง
ทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์กรท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มี
ความภาคภูมิใจและจงรักภักดี ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิ บัติงานและ
ประสิทธิภาพของงาน รวมท้ังการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายการบริหารองค์กรที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสมีผลต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดล าปาง 
ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรจะเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินการขององค์กรเช่น การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาอบรมพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

2. ด้านความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายมีประเด็นที่
ส าคัญที่ควรพิจารณาคือ พนักงานจะลาออกจากงานทันทีเมื่อองค์กรใหม่ให้
ค่าตอบแทนที่ดีกว่า ซ่ึงผู้บริหารองค์กรควรมอบหมายปริมาณงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้อยู่ ในระดับสมดุลกับการจ่ายค่าตอบแทน 
เน่ืองจากพนักงานจะให้ความส าคัญกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน 
รางวัล โบนัสซึ่งอยู่ในรูปแบบของจ านวนเงิน 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเป็นรายบริษัทเนื่องจากมีผลการ

ด าเนินงานต่างกันย่อมส่งผลต่อระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้น เพื่อให้
ทราบปัญหาและความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวายที่
ครอบคลุมมากขึ้น 

2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยในแบบเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์พนักงานยุคเจนเนอเรช่ันวายในองค์กรเอกชนเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานในเชิงลึกมากขึ้น และผู้บริหารองค์กรสามารถน า
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ข้อมูลไปพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งในการ
ด าเนินธุรกิจ  
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แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI)  
ของข้าวหอมมะลิและการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

ของข้าวหอมมะลจิังหวัดศรีสะเกษ 
Guideline to Acquire GI Standard of Jasmine Rice and  

Database System Development of Jasmine Rice Sisaket Province 
 

ศิริกมล ประภาสพงษ์1 สุวิมล พสิุทธิม์งคล2 
 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการได้มาซ่ึง

มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ  
2) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 
3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ศรีสะเกษ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าว
หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพก่อน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อย 
และตามด้วยการวิจัย เชิ งปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของระบบ
ฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1 อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
sirikamol.p@sskru.ac.th 
2 อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ คณะบรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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1. แนวทางการได้มาซ่ึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ มี 4 

ขั้นตอน คือ 1) การรวมกลุ่ม 2) การขอขึ้นทะเบียนและจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
3) การตรวจสอบและข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย 4) การบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด และพบว่า ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GI  ข้าว
หอมมะลิ ประกอบด้วย 1) จัดประชุม ในพื้นที่เพื่อรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ความสนใจยื่นจดทะเบียน GI และรวบรวมเน้ือหา จะประกอบด้วยบุคคล
ดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร 2) ร่างค าขอ 
(เจ้าหน้าที่ส่วนราชการพาณิชย์จังหวัด) 3) จัดประชุม เพื่อสรุปเนื้อหาในค าขอ 
ร่วมกัน จะประกอบด้วยบุคคลดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ผลิตหรือเกษตรกร (เนื้อหาต้องแก้ไขกลับไปข้อที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร) 4) ยื่นค าขอมายังกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 5) นายทะเบียนตรวจสอบค าขอ ถ้าค าขอสมบูรณ์ (ไปข้อที่ 6) ถ้าค าขอ
ไม่สมบูรณ์สั่งแก้ไข  

2. การจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวต าบล
หนองแค หรือที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง ส่วนมากนิยมปลูกข้าวเจ้ามากกว่า
ข้าวเหนียว  จ านวน 17 สายพันธุ์ ซ่ึงเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจ าหน่ายและเก็บ
ไว้กินให้ถึงรอบปีนั้น ซ่ึงเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจ าหน่าย มีจ านวน 7 พันธุ์ 
ได้แก่  1) พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่  2) พันธุ์ข้าวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้าวมะลินิล
สุรินทร์  4) พันธุ์ข้าวเหนียวด า 5) พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 6) พันธุ์ข้าว กข.
15 7) พันธุ์ข้าว กข.6 และพันธุ์พื้นเมือง ในปัจจุบันส่วนมากชาวนาในจังหวัด
ศรีสะเกษ นิยมปลูกข้าวไว้กินเองและบางส่วนปลูกเพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษา 
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3. การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิ

ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ได้น าข้อมูลที่พบมาบันทึกและพัฒนาเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
เพื่อจ าหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 ระบบ การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า จากการ
ใช้ระบบชาวเกษตรกรและภาคีเครือข่าย ได้ใช้ระบบฐานข้อมูล มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิ ในจังหวัด
ศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.21 S.D. = .65) และมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥  = 
4.65 S.D. = .64)   
 
ค าส าคัญ: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ระบบฐานข้อมูล ข้าวหอมมะลิ 
 
Abstract 
 The purposes of this research are:  1) To study the 
guideline to acquire GI standard of jasmine rice in Sisaket Province. 
2) To develop database system of jasmine rice in Sisaket Province. 
3) To evaluate the efficiency of the database system of jasmine 
rice in Sisaket Province and 4) To evaluate user’s satisfaction on 
database system of jasmine rice in Sisaket Province. This research 
is implemented with Mixed Methodology technique such as 
interview, observation, and focus group from target group and from 
sampling group. The first qualitative research method was used to 
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obtain the geographic information standard (GI) of jasmine rice in 
Sisaket Province. Using in-depth interviews and group discussion. It 
is a systematic and informal way to develop a database of rice 
varieties in Sisaket Province, followed by quantitative research. The 
questionnaire was used to evaluate the efficiency of the database 
system and to evaluate the satisfaction of the rice seed database 
system in Sisaket Province. The data were analyzed by descriptive 
statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation. The 
research findings are as follows:   
 1. The method of obtaining geographical indications for 
Jasmine Rice is 4 steps: 1) organizing regional meeting for 
government officials; specialists; manufacturers or farmers to group 
entrepreneurs who are interested in GI registration and gathering 
content, 2) arranging request draft (provincial commerce official), 3) 
conducting meeting for government officials; specialists; 
manufacturers or farmers to summarize the detail of request 
together (go back to No. 1 for any amendment for government 
officials; specialists; manufacturers or farmers),  4)  submitting 
request to the Department of Intellectual Property, and 5) 
inspecting request by registrar; if it’s complete (go to No.6); but 
amend it if it’s incomplete.    
 2. Most of the Community Enterprise Group of Rice 
Propagation of Nong Kae Sub-district or Community Rice Center 
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of  Ban Mayang, rice was grown more than glutinous rice. From the 
17 varieties that farmers regularly grow to sell and store in the year, 
the 7 varieties for sale were: 1) Riceberry, 2) Red Jasmine Rice, 3) 
Surin Black Jasmine Rice, 4) Black Glutinous Rice, 5) White Jasmine 
Rice 105, 6) RD 15 Rice, and 7) RD 6 Rice and local rice varieties. 
Nowadays, most of the farmers in Sisaket Province grow rice for 
their living and preserve some of them for new generations to 
study. 
 3. These data was recorded and developed an 
information technology database system of local rice and regular 
rice varieties grown for sale in Sisaket Province.The opinions on the 
efficiency of the database system of jasmine rice in Sisaket Province 
from farmers and partners were at high level ( �̅�𝑥  = 4.21 S.D. = .65) 
with the satisfaction at the highest level (�̅�𝑥  = 4.65 S.D. = .64).  
 
Keywords: Geographical Indication: GI, Database System,  

  Jasmine rice 
 
บทน า 
 ข้าวหอมมะลิ (Thai  Jasmine  rice  or  Thai  Home Mali) เป็น
สายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย เป็นพันธุ์ข้าวซ่ึงปลูกในประเทศไทย
มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก โดยข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซ่ึงพันธุ์ข้าวที่เกษตรกร
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ปลูกมากที่สุดในฤดูนาปี คือข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิ ที่เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้มีราคาสูงกว่าพันธุ์ข้าว
อื่น ๆ (อรวรรณ  ศรีโสมพันธ์, 2557) แต่เมื่อมองในแง่ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะ
พบว่า ผลผลิตข้าวทั้งหมดในฤดูนาปีที่มีจ านวน 25.74 ตัน นั้นเป็นผลผลิตข้าว
หอมมะลิ 7.72 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) แสดงถึงผลผลิตเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิ
ต่อไร่ต่ ากว่าข้าวพันธุ์อื่น สาเหตุเนื่องมาจากข้าวหอมมะลิเป็นข้าวชนิดไวต่อ
ช่วงแสง ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี และพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิกว่าร้อยละ 
70 เป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกที่อยู่ในเขตนาน้ าฝนไม่มีระบบชลประทานรองรับ 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับปรุงจุดแข็งของประเทศในเรื่องนี้ ให้เป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพันธุ์ข้าวชั้นดีซ่ึงมีราคาสูง การ
ปรับปรุงปริมาณผลผลิตต่อไร่ การก าจัดศัตรูข้าว การจัดการน้ า การหาทาง
แปรรูปให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น เพื่อผลอันสูงสุดคือการเพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทย ผลิตอาหารที่
สะอาด ปลอดภัยให้คนไทยได้บริโภค โดยเฉพาะการมีศักยภาพในการผลิตข้าว
อินทรีย์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้เกษตรกรได้รับผลกระทบจาก
การท านา ราคาข้าวเปลือกตกต่ า ซ่ึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวทั้งหมดต้องมี
มาตรการ และไม่ให้ระบบกลไกตลาดเสียหาย คือหลักการที่ส าคัญที่รัฐบาลได้
มุ่งย้อนไปที่ต้นทาง ปรับเรื่องการใช้น้ า การลดพื้นที่การปลูก การลดต้นทุนการ
ผลิต การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม โดยมีแผนการด าเนินโครงการ
คือ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีโครงการย่อยหลายโครงการที่ช่วยเหลือ
เกษตรกร น าไปประยุกต์ใช้จนสามารถลดต้นทุนการผลิต รัฐบาลคิดทั้งหมดมา
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โดยตลอดซ่ึงสอดคล้องกับพอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวใน
รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”   (2560) หรือแม้กระทั่ง
ให้ชาวนาต้องปรับแนวคิดจากวิถีการท านาแบบดั้งเดิมเป็นแบบสมัยใหม่ และ
ยังต้องหาช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือหาตลาดเอง เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี หรือ
ส่ือออนไลน์มากยิ่งขึ้น และหาช่องทางของตลาดในการจ าหน่ายมากกว่า 1 
ช่องทาง เพื่อผลอันสูงสุด คือการเพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ให้แก่เกษตรกร และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
และสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน   ซ่ึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
น าเข้าข้อมูลหลายชนิดเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษามาจัดเก็บ จัดเตรียม 
ดัดแปลงแก้ไข จัดการ ซ้อนทับและวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ
ข้อมูลที่มีพิกัดต าแหน่งและเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรแต่ละชนิด ข้อมูลสินค้า ข้อมูลทางการเกษตร  โดยสามารถน าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศนี้ไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2560) ได้กล่าวไว้ เรื่อง การ
เสริมสร้างฐานการผลิตของชุมชนให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซ่ึงเราท าไว้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ก็คือการส่งเสริมการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เรียกว่า จีไอ รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา 
พยายามเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซ่ึงก็ต้องมีทั้งแบบเฉพาะหน้า และมี
ในเรื่องของการปฏิรูประยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มฐานราก ท่ีมี
ความส าคัญ รัฐบาลมีหลายแนวทางที่จะส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับภาคการผลิต 
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ผ่านการเช่ือมโยง ห่วงโซ่มูลค่าให้มากขึ้น ให้เกิดมูลค่า เกิดนวัตกรรม มีราคา
สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
คือการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ เรียกว่าจีไอของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักของแหล่งผลิตที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ซ่ึงถือ
เป็นการสร้างแบรนด์ให้สินค้า โดยสินค้าที่ขึ้นทะเบียนนั้น จะได้รับความ
คุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็น สิทธิของชุมชน มีการท าการตลาด และรับรอง
คุณภาพ จากแหล่งผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว หรือแหล่งผลิตที่มี
กระบวนการสอดคล้องกับหลักการสากล ไม่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซ้ือ ผู้บริโภค จะท าให้
ได้ราคาดีขึ้น สามารถสร้างความมั่นคงของอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทยสู่สากล สร้างโอกาสทางการตลาด ให้แก่วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสนับสนุนแบบครบวงจรต่อไป 
  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาจากข้างต้นเพราะถ้าปล่อย
ไว้จะเพิ่มความล่าช้าในการพัฒนาประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ด าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของข้าวหอมมะลิในประเทศไทย 
รวมทั้งหาแนวทางในการด าเนินนโยบาย ระบบกลไกทางการตลาดและภาค
การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยให้กับชาวเกษตรกร ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน
การผลิตและพฤติกรรมของเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิในแหล่งผลิตที่ส าคัญ 
จะระบุถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและรูปแบบการจัดการคุณภาพข้าวของ
เกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษาตลาดข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีและสร้าง
ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” 
สนับสนุน ส่งเสริมในการประกอบอาชีพการด าเนินธุรกิจในทิศทางของการใช้
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ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นอันจะช่วยให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จะน ามาประยุกต์ใช้นั้นไม่ซับซ้อน 
เกษตรกรหรือชาวนา สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างง่ายและตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียข้าวพื้นเมืองและข้าวหอมมะลิ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ช่องทางด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ให้กับเกษตรกรในการขยายฐานการ
พัฒนาข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นใน
อนาคต และสามารถยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิในจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GI) ของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 
  2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิ
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ได้แนวทางมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอม
มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. ได้จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศจัดเก็บของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 3. ได้ภาคีเครือข่ายด้านข้าวหอมมะลิของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขึ้น 
และมีช่องทางด้านการตลาดของข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยเร่ือง แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์
GI) ของข้าวหอมมะลิและการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอม
มะลิจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาข้อมูล ดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหาข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลเบื้องต้น ท าการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีแนวปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Study)   
 2. ด้านเนื้อหาแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์
GI) ของข้าวหอมมะลิและจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จาก
แหล่งข้อมูลห้องสมุด 
 3. การศึกษาเนื้อหาด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แล้วท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาจาก
แหล่งข้อมูล  ประกอบด้วย   ความส า คัญของข้าวไทย   ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การปลูกข้าว กระบวนการปลูกข้าว  ความส าคัญของข้าวต่อวิถี
ชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย สถานการณ์การผลิตข้าว

88 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



89 
ของประเทศไทย ผลผลิตข้าวของประเทศไทยและของโลก การบริโภคข้าวของ
ครัวเรือนไทย ปริมาณการบริโภคข้าวของโลก ความส าคัญของข้าวต่อการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ความส าคัญของข้าวต่อประชากรทั่วโลก 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลและการ
จัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GI) 
 ขอบเขตพื้นที่การวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ต าบลหนองแค และ
บ้านอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
 ขอบเขตประชากร  
  ขอบเขตกลุ่มประชากรของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายผลพันธุ์ข้าวต าบลหนองแค  อ าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ าเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โรงสีเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ และโรงสีสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
2 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากตัวแทนของประชากร ผู้วิจัยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดของประชากร ที่ศึกษา 
จ านวน 30 คน   
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    2. กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากตัวแทนของประชากร  ประกอบด้วย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายผลพันธุ์ข้าวต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โรงสีเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ และโรงสีสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
2 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามทั้งหมดของประชากรที่ศึกษาจ านวน 30 คน 
  ขอบเขตระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 12 เดือน  
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอม
มะลิจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิง คุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ ตามล าดับเวลาแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็น
วิธีการวิจัย คุณภาพด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถามมาจากแนวคิดของ โยธิน แสวงมี (2559) เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากประชากร 30 คน วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เป็นขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขอหนังสือรับรองแนะน าตัวผู้วิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา เพื่อขอ
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อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ก าหนดให้มีผู้ช่วยนักวิจัยและอาสาสมัครในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา ด้วย
วิธีการขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระยะที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร และข้อมูลบริบทสภาพ
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ และ ระยะ
ที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 
ด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอม
มะลิจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนและศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) 
กับการแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอม
มะลิและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ โดย
ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลห้องสมุด และ
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ค้นหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูล เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
จากนั้นผู้วิจัยใช้แบบบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพถ่าย 
เพื่อบันทึกวัน เวลา สถานที่ และสถานการณ์ รวมทั้งบริบทต่าง  ๆ รวมถึง
ข้อสังเกตที่พบเห็นในระหว่างการลงพื้นที่ศึกษา รวบรวมข้อมูลการศึกษา 
สังเคราะห์ข้อมูลเกิดประเด็นเพิ่มเติมส าหรับการสนทนากลุ่ม น าข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  เพื่อให้เกิด
ข้อสรุปแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอม
มะลิและการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
  2. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มี
รูปแบบโครงสร้างที่พัฒนาจากแนวคิดของกาญจนา วัฒนายุ (2544) ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับขอบเขตแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) 
ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัด    
ศรีสะเกษ ที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อย น ามาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ มี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์และ
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว และตอนที่ 2  แนวทางการได้มาซ่ึง
มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าวหอมมะลิและการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและคัดเลือกพื้นที่ศึกษา จากนั้นผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการจัด
สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มเป้าหมายใช้วิธีเลือกแบบจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 30 
คน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จ านวน 30 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นแบบประเมิน 
จ านวน 30 คน เป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม
ขยายผลพันธุ์ข้าวต าบลหนองแค  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   
โรงสีเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ และโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน  
ประกอบด้วย  ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ และส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
น าข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายวัน หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว
จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบข้อมูล และ
ถ้าหากข้อมูลไม่มีความชัดเจนท าการถามซ้ าในครั้ งต่อไปจนได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือใน
การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบประเมินความพึงพอใจและน าแบบประเมินเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด น า
แบบสอบถามสามารถไปท าการทดลองกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try out) พื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาวิจัย จ านวน  30 คน ผู้วิจัยน าข้อมูล 
มาท าการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์
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แอลฟา (Alpha’s coefficient) น าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ รับแบบประเมินกลับคืนและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาความ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 วิธีการ คือ 1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่มย่อยข้อสรุปที่ได้มาจากการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จัดหมวดหมู่ ก าจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมาท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  ( Triangulation) 
พิจารณา 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งข้อมูล อ้างอิง
แนวคิดสุภางค์ จันทวานิช (2547) ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ 
นักวิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชุด
เดียวกันจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่แหล่งพื้นที่แตกต่างกัน 3 พื้นที่ และท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งแรก และเมื่อน าข้อมูลที่ ได้มารวบรวมตรวจสอบความ
ชัดเจนของเน้ือหา หากข้อมูลยังไม่ชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องท า
การเก็บข้อมูลเดิมในครั้งที่สองกับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิม
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อยข้อมูลที่ได้รับกลับมานั้นมีความสอดคล้องกับจึง
เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงด าเนินการสรุปผลเชิงพรรณนา 
(Descriptive) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการลงรหัสตาม
แบบการลงรหัส (Coding Form) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ โดยเกณฑ์มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดไว้ 5 ระดับตามวิธีการ ลิเคิร์ท 
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(Likert) (บุญชม ศรีสะอ้าน, 2545) และ น าแบบประเมินที่ลงคะแนนเรียบแล้ว
ไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 
 1. แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GI) ของ
ข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า แนวทางการได้มาซ่ึงสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การรวมกลุ่ม 2) ขอขึ้นทะเบียน
และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 3) ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย  4) การ
บริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด และพบว่า ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียน GI  ข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย 1) จัดประชุม ในพื้นที่เพื่อรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจยื่นจดทะเบียน GI และรวบรวมเนื้อหาจะ
ประกอบด้วยบุคคลดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือ
เกษตรกร 2) ร่างค าขอ (เจ้าหน้าที่ส่วนราชการพาณิชย์จังหวัด) 3) จัดประชุม 
เพื่อสรุปเนื้อหาในค าขอ ร่วมกัน จะประกอบด้วยบุคคลดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร (เนื้อหาต้องแก้ไขกลับไปข้อที่ 1 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร) 4) ยื่นค าขอ
มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา 5) นายทะเบียนตรวจสอบค าขอ ถ้าค าขอ
สมบูรณ์ (ไปข้อที่ 6) ถ้าค าขอไม่สมบูรณ์สั่งแก้ไข (กลับไปข้อ1 เพื่อแก้ไข) และ 
6) ประกาศรับขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดท าระบบควบคุม
คุณภาพ GI ประกอบด้วย  
 1. ได้รับการขั้นทะเบียนเป็นข้าว GI  
 2. จัดประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดท าระบบควบคุม 

95Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



96 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด หรือจ้าง Certification Body : 
CB เป็นผู้ตรวจสอบรับรอง 
 4. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน การผลิต
สินค้าเพื่อให้คงคุณภาพตามทะเบียน 
 5. จัดท าแผนควบคุม วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
 6. ผู้ผลิตหรือเกษตรกร GI ด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการขอใช้ GI ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI เรียบร้อยแล้ว  
 2. จัดท าระบบควบคุม 
 3. ลงพื้นที่ตรวจประเมิน มีขั้นตอนการผลิตของเกษตรกร GI 
ประกอบด้วย คณะกรรมการจังหวัดลงตรวจแล้วส่งรายงานการตรวจรับรอง 
Certification Body: CB ลงตรวจแล้วส่งหนังสือรับรอง และ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยให้กับ
ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิต ที่ยื่นขออนุญาตนั้น ๆ    
 2. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิในจังหวัด  
ศรีสะเกษ พบว่าเกษตรกรในเขตอ าเภอราษีไศล จ านวน 30 คน ร่วมกับภาคี
เครือข่าย จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดศรีสะ
เกษ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการโรงสีเอกชนจังหวัด  
ศรีสะเกษ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวต าบลหนองแค หรือ
ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง พบว่าส่วนมากนิยมปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าว
เหนียว  มีจ านวน 17 สายพันธุ์ โดยเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจ าหน่ายและเก็บไว้
กินให้ถึงรอบปีนั้น  ซ่ึงเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจ าหน่าย มีจ านวน 7 พันธุ์  ได้แก่  

96 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



97 
1) พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่  2) พันธุ์ข้าวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์  4) 
พันธุ์ข้าวเหนียวด า 5) พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  6) พันธุ์ข้าว กข.15  7) 
พันธุ์ข้าว กข.6 และพันธุ์พื้นเมือง ในปัจจุบันส่วนมากชาวนาในจังหวัดศรีสะ
เกษ นิยมปลูกข้าวไว้กินเองและบางส่วนปลูกเพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษา และมีชาวนาบางกลุ่มที่เข้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ปลูก
ข้าว  เพื่อจ าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีการรับประกันราคาข้าว
ให้ กั บ ช าวนา  ซ่ึ ง ได้ มี ก า รส่ ง ข้ า ว จ้ า ว จ า หน่ า ยทั้ ง ใ นประ เทศและ
ต่างประเทศ  ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่พบมาบันทึกและพัฒนาเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
เพื่อจ าหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 ระบบ ตามชื่อโดเมนดังนี้  
http://ricecenter.krubpom.com  

3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ชาวเกษตรกรและภาคีเครือข่าย ได้ใช้ระบบฐานข้อมูล 
มีความคิดเห็นต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอม
มะลิ ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 30 คน ส่วนมาก เป็น เพศชาย 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.33 เพศหญิงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ส่วนมาก
เป็นผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ได้เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 30 คน ส่วนมาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.21 S.D. = .65) จ าแนกตามค าถามท่ีใช้ในการประเมินข้อความสวยงามใน
การออกแบบหน้าจอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.88 S.D. = .88) 
ข้อระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.20 
S.D. = .58) ข้อระบบตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่
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ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.44 S.D. = .51) ข้อการจัดวางเมนูการใช้งานมีความ
เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.28 S.D. = .61) ข้อการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์สามารถท าได้ง่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก  (�̅�𝑥 = 4.12 S.D. = .67) ข้อการจัดการข้อมูล ท าได้ง่าย รวดเร็วและ
ถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.28 S.D. = .68) ข้อข้อมูลมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.12 
S.D. = .60) ข้อความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.44 S.D. = .51) ข้อมีความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.00 S.D. = .87) ข้อมีความเป็นไปได้กับ
การน ามาใช้งานจริง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36 S.D. = .57) 

4.  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอม
มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรและภาคีเครือข่าย มีความพึงพอใจที่
มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม 
เพศ จ านวน 30 คน ส่วนมาก เป็น เพศชาย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เพศ
หญิงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 โดยเกษตรกรและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.65 S.D. = .64)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าความเหมาะสมของวัน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 
3.76 S.D. = .44) ความเหมาะสมของสถานที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅�𝑥 =4.76 S.D. = .60) การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.76 S.D. = .51) สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥  = 4.72 
S.D. = .61) ได้รับประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีความคิดเห็นอยู่
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ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.72 S.D. = .61) เกษตรกรและภาคเครือข่ายมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅�𝑥 = 4.72  S.D. = .61) ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.68 S.D. = .63) คู่มือ เอกสาร – สื่อ
ประกอบการบรรยาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.64 S.D. = 
.64) ความเหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอนของก าหนดการ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.60 S.D. = .76) การสร้างบรรยากาศและการ
ถ่ายทอดความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.60 S.D. = .71) ความ
เหมาะสมของเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.52 S.D. = .71) 
ความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.24 S.D. 
= .83) 

    
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GI ของข้าวหอมมะลิและการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของ
ข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้เลือกประเด็นที่มีความส าคัญน ามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 1. แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ GI ของข้าว
หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางด้านภูมิศาสตร์ 
หรือที่เรียกว่า GI ของข้าวเป็นเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มี 2 
อ าเภอ ที่เป็นพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ ก็คืออ าเภอราษีไศล และ อ าเภอศิลาลาด 
ซ่ึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เป็นระบบการการันตีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
จากหลายพื้นที่ทั่วโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากทวีปยุโรป โดยผลผลิตที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รู้จักในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ 
เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรที่ท านาได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI จะบ่งบอกถึงผลผลิตนั้น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตในทางการค้าของเกษตรกรที่สามารถขยายผลผลิตได้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้บริโภคทางแถบประเทศยุโรปสินค้าที่มี
เครื่องหมาย GI จะได้รับความนิยมในการบริโภคสูง เพราะผู้บริโภคชาวยุโรป
นิยมข้าวที่มี “Story” ซ่ึงข้าวที่มี GI จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยทางกลุ่ม 
EU มีนโยบายคุ้มครองสินค้าและส่งเสริมคุณภาพอาหารผ่านระบบ GI ซ่ึงสินค้า 
GI ของ EU ที่จ าหน่ายไปทั่วโลก มี 4 ประเทศที่เป็นผู้น าด้านผลิตสินค้า GI คือ 
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และอังกฤษ ที่น่าสนใจคือ มูลค่าเพิ่มของข้าว GI สร้าง
มูลค่ามหาศาลให้แก่เศรษฐกิจของยุโรป และเป็นสินค้าที่เป็น  “Signature” 
ของของยุโรป การพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อให้สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางด้านภูมิศาสตร์ หรือที่เรียกว่า GI จึงเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว
สามารถยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการได้รับการขึ้น
ทะเบียน GI ส่งผลให้ผลผลิตนั้นมีความน่าสนใจ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ  
ส าเริง  แซตัน (2549)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง ขาวพันธุแรก: สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กล่าวว่า เพื่อให้การพัฒนา อาชีพการปลูกข้าว
ของเกษตรกรมีความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และกระตุนความพึง
พอใจในอาชีพการท านา เกษตรกรต้องปรับตัวด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้สินค้าได้มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใน
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ปัจจุบันจะพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ได้รับการผลักดันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ได้รับ
ความนิยม และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ  
 แนวทางการได้มาซ่ึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ มี 4 
ขั้นตอน คือ 1) การรวมกลุ่ม 2) ขอขึ้นทะเบียนและจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 3) 
ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 4) การบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด และพบว่า ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GI  ข้าว
หอมมะลิ ประกอบด้วย 1.จัดประชุม ในพื้นที่เพื่อรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ความสนใจยื่นจดทะเบียน GI และรวบรวมเนื้อหา จะประกอบด้วยบุคคล
ดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร 2. ร่างค าขอ 
(เจ้าหน้าที่ส่วนราชการพาณิชย์จังหวัด) 3. จัดประชุม เพื่อสรุปเนื้อหาในค าขอ 
ร่วมกัน จะประกอบด้วยบุคคลดังนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ผลิตหรือเกษตรกร (เนื้อหาต้องแก้ไขกลับไปข้อที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร) 4. ยื่นค าขอมายังกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 5. นายทะเบียนตรวจสอบค าขอ ถ้าค าขอสมบูรณ์ (ไปข้อที่ 6) ถ้าค าขอ
ไม่สมบูรณ์สั่งแก้ไข (กลับไปข้อ1 เพื่อแก้ไข) 6. ประกาศรับขึ้นทะเบียนเป็นข้าว 
GI ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพ GI สอดคล้องกับงานวิจัยสมนึก 
จงเสริมตระกูล และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เพื่อตลาดสหภาพยุโรป : กรณีศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรีจ ากัดที่
ผลผลิตข้าวได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้นั้น
ต้องด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ ประกอบด้วย 1) การประชุมและอบรมเพื่อ 
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พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการอบรมรวม 4 ครั้ง และติดตามให้ค าแนะน าตลอดฤดู
การผลิต 3 ครั้ง 2) ส่งเสริม การเชื่อมโยงตลาดกับโรงสีข้าว บริษัท เจ.พี.ไรซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และโรงสี
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 3) ท าการตรวจประเมินและการพัฒนา
ระบบ ฐานข้อมูล การตรวจรับรองระบบการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP
ของกรมการข้าว 4) การตรวจรับรอง ข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่ง
กุลาร้องไห้จากหน่วยตรวจรับรองท่ีขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรป และ 5) การ
ตรวจรับรองโรงสีตามระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) ผลการ
ตรวจประเมินระบบและ จากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพตามเกณฑ์ของ 
GAP โดยทั้งหมดด าเนินการเป็นไปตามเง่ือนไขที่หน่วยงานผู้ให้การรับรอง
มาตรฐานได้ตั้งไว้  
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอมมะลิใน
จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า เกษตรกร ในเขตอ าเภอราษีไศล ส่วนมากนิยมปลูก
ข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว  มีจ านวน 17 สายพันธุ์ ซ่ึงเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อ
จ าหน่ายและเก็บไว้กินให้ถึงรอบปีนั้น  โดยเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อจ าหน่าย มี
จ านวน 7 พันธุ์  ได้แก่  1) พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่  2) พันธุ์ข้าวมะลิแดง 3) พันธุ์
ข้าวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้าวเหนียวด า 5) พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 6) 
พันธุ์ข้าว กข.15 7) พันธุ์ข้าว กข.6 และพันธุ์พื้นเมือง ในปัจจุบันส่วนมาก
ชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษ นิยมปลูกข้าวไว้กินเองและบางส่วนปลูกเพื่อรักษา
สายพันธุ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และมีชาวนาบางกลุ่มที่เข้าร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวปลูกข้าวเพื่อจ าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงได้มี
การรับประกันราคาข้าวให้กับชาวนา ซ่ึงได้มีการส่งข้าวจ้าวจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่พบมาบันทึกและพัฒนาเป็น
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ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวที่
นิยมปลูกเพื่อจ าหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 ระบบ ตามชื่อโดเมน
ดังนี้ http://ricecenter.krubpom.com การจัดท าระบบสารสนเทศนี้สร้าง
ขึ้นเพื่อให้เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้เป็นงานด้านวิชาการ
ผลผลิตพันธุ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร และ
ผู้ใช้งานที่มีความสนใจสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ได้ ง่ายมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยสมทรง โชติชื่น (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ฐานข้อมูล
เชื้อพันธุกรรมข้าว จัดท าขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ ข้าว
แห่งชาติศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวว่า การจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวให้
เป็นระบบสารสนเทศนั้นก็เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของเชื้อพันธุ์
ข้าวหลากหลายประเภท โดยฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านข้าว และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ซ่ึงรูปแบบการ
สืบค้นท าให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลพันธุ์กรรมข้าวในลักษณะต่าง ๆ ได้
หลากหลายตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อไป  
 3. การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลของชาวเกษตรกรและภาคี
เครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ  จากการใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอมมะลิ ใน
จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรและภาคีเครือข่าย ส่วนมากเป็นเพศชาย และเป็น
ผู้ใช้ทั่วไปและเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ได้เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลของข้าวหอม
มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยประเมินเป็นข้อ คือด้านความสวยงามในการ
ออกแบบหน้าจอ ด้านระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ด้านระบบตอบสนองผู้
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ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม ด้าน
การเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์สามารถท าได้ง่าย ด้านการจัดการข้อมูล ท า
ได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้อง ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ด้าน
ถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข ด้านมีความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ และด้านมีความเป็นไปได้กับการน ามาใช้งานจริง ซ่ึงมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงการจัดท าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้มีความ
จ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของข้อมูลที่มี
ความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในสืบค้นหาความรู้ส าหรับใช้ใน
การพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัย  
สมทรง โชติชื่น (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว จัดท า
ขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ ข้าวแห่งชาติศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี กล่าวว่า ฐานข้อมูลมีความจ าเป็นต้องไดรับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณและทันสมัยมากที่สุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
และพัฒนาพันธุข้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงทางด้าน
อาหาร และเพื่อรักษามรดกทรัพยากรและภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่สืบไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเร่ือง แนวทางการได้มาซ่ึงมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
GI ของข้าวหอมมะลิและการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของข้าวหอม
มะลิจังหวัดศรีสะเกษ  มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าแนวทางมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ GI ของข้าวหอม
มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ไปเผยแพร่หรือขยายวงกว้างให้กับชาวเกษตรกรและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานข้าวหอมมะลิ GI พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 2. ควรรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิเพิ่ม ท่ี
อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรเข้าพ่อค้า หรือพ่อค้านัก
ธุรกิจข้าวเข้าถึงแหล่งข้าว ในเขตข้าวในพื้นที่ GI และมีอ านาจต่อรองราคา 
 3. ก าหนดเป็นนโยบายของจังหวัดเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและ
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้กับเกษตรกรว่าดีอย่างไร เพื่อจะ
ได้ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพออกจ าหน่ายและมีรายได้ที่ดีและยั่งยืนต่อไป 
 4. อบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่ายและ
เข้าถึงง่ายให้กับเกษตรกร 
 5. ประชาสัมพันธ์และยกระดับมาตรฐาน จุดเด่นข้าวหอมมะลิ GI 
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่หลากหลายรูปแบบ 
 6. ควรสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ GI พื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้เป็น OTOP นวัตวิถี ดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตของข้าวหอมมะลิ เพิ่มรายได้
ชุมชนยั่งยืน 
 7. สื่อทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรู้เร่ืองการท านาให้กับนักเรียนหรือชุมชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา 
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
The Work Life Quality of the Personnel Affiliated to  

the Office of Sisaket Primary Education Service Area 4 
 

นันทนาภรณ์  พูลม1ี จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ2 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 338 คน การสุ่มอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .95  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรกดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านการปฏิบัติงานในสังคม (�̅�𝑥 = 4.12) ล าดับที่ 2 ด้าน

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี   thailand_ouy@hotmail.co.th 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 3.99) และล าดับที่ 3 ด้าน
บูรณาการทางสังคม (�̅�𝑥 = 3.97) ตามล าดับ 
  2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สรุปได้ดังนี้
2.1) บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท้ังภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2) บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน และด้านการ
ปฏิบัติงานในสังคม มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 2.3) บุคลากรที่มีที่มีอายุ
ราชการ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
2.4) บุคลากรที่มีพื้นที่การปฏิบัติงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านบูรณาการ
ทางสังคม มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต การปฏิบัติงาน บุคลากร เขตพื้นที่การศึกษา 
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Abstract 
 The research aimed to study and compare the work life 
quality of the personnel affiliated to the Office of Sisaket Primary 
Education Service Area 4 as classified by personal factors. The samples 
used in the research numbered 338, derived by a proportionate stratified 
random sampling. The research instrument was a five-rating scale 
questionnaire with a confidence value equivalent to .95.  
 The research findings were as follows:  
 1. The work life quality of the personnel in the study was at 
a high level (�̅�𝑥= 3.84).  Individual aspects can be arranged in an order 
of a descending order: social performance (�̅�𝑥 = 4.12), balance between 
life and work performance (�̅�𝑥 = 3.99) and social integration (�̅�𝑥 = 3.97) 
respectively.  
 2. A comparison of the work life quality of the personnel 
in the study showed the following : 2.1) The personnel who were 
different in sex had no life quality. 2.2) The personnel who were 
different in age had a work life quality difference with a statistical 
significance of .01. As regards individual aspects, it was found that 
there was difference with a statistical significance of .01 in the 
aspects of fair and suitable pay, work progress and security, social 
integration, rules and regulations in work, balance between life and 
work performance, and social performance. There was no 
difference in other aspects.  2.3) The personnel who had different 
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length of service, educational levels and monthly incomes had a 
different work life quality with a statistical significance of .01. and 
2.4) The personnel who had different working areas had a different 
work life quality with a statistical significance of .05. As regards 
individual aspects, it was found that there was a difference with a 
statistical significance of .05 in the aspects of fair and suitable pay, 
social integration; there was a difference with a statistical 
significance of .01; there was no difference in other aspects. 
 
Keywords: Life Quality, Work Performance, Personnel,  

  Education Service Area 
 
บทน า 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นเรื่องที่รู้จัก
กันโดยทั่วไป จากสภาพปัจจุบัน สังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยต้อง
เปลี่ยนไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท าให้การด ารงชีวิตของบุคคลได้รับ
ผลกระทบในด้านบทบาทหน้าที่และคุณภาพชีวิตการท างานมากขึ้น การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์การ
ซ่ึงถือว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การ และเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่องค์การ
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ต่อไป ในทางตรงข้ามหากบุคลากรไม่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี จะท าให้
บุคคลเหล่าน้ันขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้การท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ (สุนทรีพร อ าพลพร, 
2554) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาครู
ให้เป็นผู้มีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีขวัญก าลังใจ
ที่ดี มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบของตนเองให้เต็ม
ความสามารถ สภาพแวดล้อมการท างานก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน (กมลวรรณ อยู่ขวัญ , 2547) ได้กล่าวไว้ว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิต เช่น ขาดความปลอดภัย 
ขาดความสะดวกสบาย การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การท างานลดลง ซ่ึงเป็นเรื่องไม่พึงปรารถนา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  มี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในองค์การ ให้มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
หลายรูปแบบทั้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทัศนคติที่ดีมี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนั้นในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงต้องอาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 
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ในฐานะที่ผู้วิจัย เป็นบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และเชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการ
ของทุกองค์การ ซ่ึงการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่ในองค์การตลอดไป     
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานซ่ึง
จะเป็นข้อค้นพบทางวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง
ได้มากที่สุด ตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่องของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  4  
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพื้นที่การปฏิบัติงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ค้นคว้า ดังนี้ 
 
       ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ านวน 2,819 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ได้แก่ 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  
 4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  
 5. ด้านบูรณาการทางสังคม  
 6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  
 7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน  
 8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  อายุราชการ 
4.  ระดับการศึกษา 
5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6.  พื้นที่การปฏิบัติงาน
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หากลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2544) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 338 คน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน  
  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพื้นที่การปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยแบ่งเป็น 8 
ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน และ
ด้านการปฏิบัติงานในสังคม เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ของ Likert ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางการบริหารจัดการต่อไป 
 
 

116 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



117 
ผลการวิจัย 
 1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 ทั้งหมด จ านวน 338 คน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 มีอายุราชการ 21 ปี ขึ้นไป จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.0 มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป 113 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 
และพื้นที่การปฏิบัติงาน ขนาดนักเรียน 121-250 คน จ านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.0 ตามล าดับ 
 2. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมและรายด้านดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ภาพรวม 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ภาพรวม 

�̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3.63 .78 มาก 
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 
3.81 .62 มาก 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.87 .59 มาก 
4. ด้านความกา้วหน้าและมั่นคงในงาน 3.86 .71 มาก 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม 3.97 .60 มาก 
6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3.47 .53 ปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ภาพรวม 
�̅�𝑥 S.D. ระดับ 

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตก ับ กา ร
ปฏิบัติงาน 

3.99 .58 มาก 

8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 4.12 .57 มาก 
ภาพรวม 3.84 .50 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.84) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรกดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านการปฏิบัติงานในสังคม (�̅�𝑥 = 4.12) ล าดับที่ 2 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 3.99) และล าดับที่ 3 ด้าน
บูรณาการทางสังคม (�̅�𝑥 = 3.97) ตามล าดับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ านวน 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ผลโดยใช้การทดสอบ ค่า t-test และค่า 
F-test โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    
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ศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จ าแนกตามอายุราชการในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.4 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4 จ าแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จ าแนกตามพื้นท่ีการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านบูรณาการทางสังคม มีคุณภาพ
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ชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง 
 
สรุปการวิจยั 
 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประกอบด้วย 
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
และภาพรวมสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4 อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 3.63) อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
ก าหนด และการได้รับค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมเหมาะกับภาระงานที่
ปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤต หัศกรรจ์ (2556) ได้ท าการศึกษา 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 3.81) อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่หน่วยงานมีการจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ สะอาด หรือมีการจัดกิจกรรม 
5 ส. อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) 
ได้ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครู
เขตธนบุรี  สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานของครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
ศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.87) อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่อ งจากผู้ปฏิบัติ งาน ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติ งานตามความรู้
ความสามารถ อย่างเต็มที่อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ได้ท าการศึกษา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูเขตธนบุรีสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูเขต
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
ศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.86) อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากบุคลากรได้รับการส่งเสริมได้แสดงผลงาน โดยได้น าความรู้  
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีกรอบอัตราที่ชัดเจนเพื่อ
รองรับกับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี
พร อ าพลพร (2554) ได้ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 5. ด้านบูรณาการทางสังคม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97) อาจเป็นเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานมี
การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสังคม
ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศณุ มหาปุณญา
นนท์ (2548) ได้ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สุรินทร์ มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
ศรีสะเกษ เขต 4 ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ   ปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.47) อาจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากหน่วยงานมีระเบียบ
และข้อบังคับในการปฏิบัติงานระบุอย่างชัดเจน จึงท าให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ สุขตะคุ (2552) 
ได้ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ คุณภาพชีวิ ตในการปฏิบัติ งานของครู
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 ผลการวิจัย
พบว่าคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.99) อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
อีกทั้งยังสามารถแบ่งแยกเวลาระหว่างการปฏิบัติงานกับการพักผ่อน และเวลา
ของครอบครัวได้อย่างสมดุล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤต หัศกรรจ์ 
(2556) ได้ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
 8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ด้านการปฏิบัติงานในสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.12) อาจเป็น
เช่นนี้ เนื่องจากบุคลากรสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนส่วนร่วมงาน
และสังคมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งหน่วยงานได้ให้ความส าคัญต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี ชาดา 
(2556) ได้ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
ธนาคารออมสิน  สั งกัดส า นักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 9. ภาพรวม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.84) อาจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ปฏิบัติงานในสังคม มีความสุข
กับชีวิตในการปฏิบัติงานที่สมดุล อีกทั้งยังได้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการทาง
สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล แสงทอง (2555) ได้ท าการศึกษา 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองพนัส
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นิคม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของการท างานของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพื้นที่การปฏิบัติงาน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการได้รับความ
เสมอภาค สิทธิเท่าเทียมกันทุกประการจึงท าให้เพศมีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา โนยะราช 
(2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และ
ระดับรายได้ไม่แตกต่างกัน  
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 2. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามอายุในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง
ในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม มี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุมากขึ้น
ก็จะได้รับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถที่ได้รับตาม
เวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ได้
ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
ของครูเขตธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า ครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามอายุราชการใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจ
เป็นเช่นนี้เพราะว่าบุคลากรที่มีอายุราชการหรือประสบการในการท างานที่มาก
จะมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ดีจึงท าให้คุณภาพ
ชีวิตที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ สุขตะคุ (2552) ได้
ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ งานของครู
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ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางการสอน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
โดยครูที่มีประสบการณ์ทางการสอนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติโดยครูที่มีประสบการณ์ทางการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่ประสบการณ์ทางการสอนต่ ากว่า 5 ปี 
 4. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามระดับการศึกษา
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจ
เป็นเช่นนี้เพราะว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าอีกทั้งยังหากหน่วยงานพิจารณาด้านต่าง ๆ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าจะเป็น
ตัวประกอบการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศณุ 
มหาปุณญานนท์ (2548) ได้ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติ งานที่ส่งผลต่อครู ในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน จั งหวัดสุรินทร์  มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์ ครูที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลและมีปัจจัยที่เกี่ยวกับงานต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
 5. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อาจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากบุคลากรที่มีรายได้ในช่วงปานกลางจะไม่มีภาระหนี้สิน
ส่วนบุคลากรที่รายได้สูงมากอาจจะมีภาระหนี้สินในจ านวนมากจึ งมีคุณภาพ
ชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ กิตติยา โน
ยะราช (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามเพศ สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบกาการณ์การ
ปฏิบัติงาน และระดับรายได้ไม่แตกต่างกัน 
 6. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามพื้นที่การ
ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
ด้านบูรณาการทางสังคม มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง อาจเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีขนาดของนักเรียนที่น้อยอาจได้รับ
การจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีขนาดของ
นักเรียนที่มีจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล แสงทอง (2555) ได้
ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
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เทศบาลเมืองพนัสนิคม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
ของการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองพนัส
นิคม และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานระหว่างข้าราชการครูใน
สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูจ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงานในสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผู้วิจัยได้สรุป
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ควร
อ านวยความสะดวกในการเพิ่มช่องทางส าหรับการติดต่อประสานงานและควร
ลดภาระงานของบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ
ครู 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณบุคลากรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กไม่ควร
น าจ านวนเด็กนักเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา เนื่องจากปริมาณงานเท่ากันกับ
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 
 3. หน่วยงานควรส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับสังคมและองค์กร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
 2. ควรท าการศึกษาความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การจัดท าวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณา
จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่ได้
กรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ความคิดเห็น ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ อีกทั้ง 
บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่ให้ข้อมูล 
ท าให้การจัดท าวิจัยเล่มนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ ผู้ จัดท าขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรี
วงษ์วรรณะ คณาจารย์ทุกท่าน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ และท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้
วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม สมบูรณ์ 
 คุณค่าและประโยชน์ของการจัดท าวิจัยเล่มนี้ ขอมอบบูชาพระคุณ
บุพการี ครูอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ
และผู้เป็นที่รักยิ่ง 
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สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
Competencies of Administrators under the Municipal Schools 

in Ubon Ratchathani 
 

จินตรา อุค า1  อธิป เกตุสิร2ิ  สุวิมล โพธิก์ลิ่น3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา เทศบาล
นครอุบลราชธานี จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน และครูผู้สอน จ านวน 
140 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างโดยค่า t  ค่า F และวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ การบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี   
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต jintra.8852@gmail.com  
2,3 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา เทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่มีระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน ส่วน
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างสรรค์ น านวัตกรรมทางเลือกใหม่  ๆ มาเพื่อใช้ เพิ่มเติม
ประสิทธิภาพของงาน 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
Abstract 
  The research aimed to study and compare the principal's 
competency as perceived by school under the Municipal Schools 
in Ubon Ratchathani as classified by educational level, working 
experiences and subject groups and to examine the 
recommendations and guidelines for the development of the 
competencies of administrators. The samples used in the research 
were 5 administrators and 240 teachers. The research instruments 
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were the questionnaires and the interviews. Statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test, Scheffe’s paired test and content analysis.  

The research findings were as follows :  
  1. The opinions of the teachers to competency as 
perceived by school under the Municipal Schools in Ubon 
Ratchathani were high in all levels. 
  2. The comparing results of the opinions of the teachers 
on the performance of school administrators competency as 
perceived by school under the Municipal Schools in Ubon 
Ratchathani have not different opinions classified by education 
levels and subject groups to competency as perceived by the 
teachers who have different experienced from administration’s 
competency were significantly different at the .05 level. 

3. The guidelines of development on the competency as 
perceived by school under the Municipal Schools in Ubon 
Ratchathani. The practical of school administrators should support 
potential of co-workers as effectiveness by continuously with 
creative and choosing new innovation for the masterpiece. 
 
Keywords: Competencies of Asministrators 
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บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงในโลกสังคมไทยในปัจจุบันมีผลกระทบมาจากการ
พัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคสมัยโลกาภิวัตน์ ซ่ึงประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกที่เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge 
Based Economy: KBE) มีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการ
ผลิตและพัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ การพัฒนา
ความรู้และการเรียนรู้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาปัจจัยบุคคลให้เป็น
ทุน ในขณะเดียวกันการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต้องให้ความส าคัญกับทุน
ทางสังคม (Social capital) และทุนทางวัฒนธรรมอย่างทัดเทียมกับทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
  การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยต้องการให้มีความยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 ก าหนดให้ 
ส านักงานเลขาธิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดท า
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรองรับการประเมินและปรับเลื่อน มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2547) มาตรา 52 ได้ให้
กระทรวงส่งเสริมให้ระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู และบุคลากร
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ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง มาตรา 53 ก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู
ผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้
การบริหารของสภาวิชาชีพให้ ก ากับของกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ในการ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542)  
  ไพฑูรย์  สินลารัตน  (2557) กล่ าวถึ งกรณีที่ผลการประเมิน
สมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานออกมาค่อนข้างต่ าว่าเป็นเพราะการประเมินเนื้อหาวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซ่ึงเป็นระดับที่เน้นเนื้อหาวิชาการและเนื้อหาเปลี่ยนแปลงเร็วอยู่แล้ว แต่การ
พัฒนาครูยังไม่เป็นระบบที่ต่อเนื่องชัดเจน ส่วนใหญ่ครูจะพัฒนากันเองเพื่ อ
เล่ือนวิทยฐานะ จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการวางแผนและ
วางระบบพัฒนาครูให้สอดคล้องกับงานของครู เน้นเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับ
กระบวนการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน เนื่องจากครูเป็นปัจจัยส าคัญระดับโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สมรรถนะ
ประจ าสายงานของครูในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จึงมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน  ทั้ งนี้ สรุปได้ว่าการพัฒนา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาควรประกอบด้วย ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  การจัดการ
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เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 
  การที่ผู้บริหารจะท าภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไป
สูเป้าหมายแหงความส าเร็จตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เฉลียว 
ยาจันทร์ กล่าวไววา (Knowledge Management Center) ผู้บริหารจะต้องมี
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนโดย
ตั้งเป้าหมายในการท างานไวสูง (High Expectation) และพยายามใช้ความรู
ความสามารถ ยุทธศาสตร์ เทคนิค หรือกระบวนการบริหาร จัดการจูงใจโน้ม
น้าวให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู เป้าหมายที่วางไว
โดยค านึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ 
(2550) ไดกล่าวไววา ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง เพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา  และเป็นผู้น า 
วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษา
ที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การก าหนดสมรรถนะของผู้บริหาร และ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
(ก.ค.ศ.) ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และ
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competencies) ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
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ของตน แต่มิใช่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จไดเหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใช้วิธีการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย ที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพของสถานศึกษาจะมีความ 
คลองตัวสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไดทันต่อเหตุการณผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่ เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบไมว่าจะเป็น
ความส าเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก ไขการบริหารจัดการ การศึกษาใน
ปัจจุบันเป็นการด าเนินการที่ประกอบด้วย การวางแผนการจัดรูปงานและ
ก าลังคน การจูงใจ และการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน  
เพื่อให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญ
จึงสมควรมีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการที่จะบริหารจัดการ
โรงเรียนที่สามารถครอบคลุมภารกิจและบทบาทไดทั้งหมดในโรงเรียน (ชาตรี 
โพธิกุล, 2552) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัย ซ่ึงมีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ว่ามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพื่อน าผลการศึกษา
ที่ได้เป็นข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะในการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี   
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  2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพา 2. โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว 3. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 4. โรงเรียนเทศบาล 4 
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จ านวน 
220 คน   
  2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย  
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพา 2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3. โรงเรียนเทศบาล 
3 สามัคคีวิทยาคาร 4. โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ 5. 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จ านวน 140 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยจัดกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา  
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 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี มี 2 
ระดับ คือ 1) ระดับสมรรถนะหลัก 2) ระดับสมรรถนะประจ าสายงาน 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบสอบถาม มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรณนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 2 สมรรณนะ คือ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงาน รวมทั้งหมด จ านวน 40 ข้อ และ ตอนที่ 3 เป็น
ค าถามปลายเปิดในการหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ เท่ากับ .90 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความ
เชื่อมั่น  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-
test)  และการทดสอบค่า  F (F-test)  และวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content 
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การมีวิสัยทัศน์ รายด้านและรวมทุกด้านพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะ การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดส านัก
การศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดส านักการศึกษาเทศบาล
นครอุบลราชธานี จ าแนกระดับการศึกษา ประสบการณ์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า 
  2.1 ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะ การบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะ การบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการ
ที่ดีและ การสื่อสารและแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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  2.3 ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมรรถนะ การบริหารของผู้บริหาร โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สรุปได้ดังนี้  ในการปฏิบัติงานของผู บริหาร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การเปนแบบอยางที่ดีสงเสริม
การพัฒนาตนเองและบุคลากรอยูเสมอ มีความเปนผูน ารับผิดชอบและกลา
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ให ค าแนะน าผู้ร วมงานกอนและหลังการ
ปฏิบัติงานเพื่อแกไขขอบกพรอง ยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงาน
ส าเร็จเพื่อเปนการใหขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประสานความสัมพันธ
และในการวางแผนการปฏิบัติงานใหผูมีสวนเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนางานในสถานศึกษาใหกาวหนา และตอบสนองความตองการของ
ชุมชน เปดโอกาสใหผูอื่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร
ควรอุทิศเวลาแกทางราชการใหมากขึ้น และควรมีการวิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและบุคลากร เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมใหมที่สงผลตอเปาหมายที่สูงขึ้นในอนาคต 
 
สรุปการวิจยั 
  จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้  
  1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านัก การศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การ
พัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท างานเป็น
ทีม การสื่อสารและจูงใจ การบริการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
(ก.ค.ศ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินให้ข้าราชการมีและเล่ือนวิทยฐานะ
ทุกสายงานต้องมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ก่อนการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะทางการ
บริหารมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ขุนวัง ณุวงศ์ศรี (2550) ที่ได้
วิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ยิ่งยศ พละเจริญ (2550) ที่ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 พบว่า 
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต  
3 อยู่ในระดับมาก  
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนต่างก็รับรู้ในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา จึง
เป็นสิ่งสะท้อนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ว่าสามารถอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ในต าแหน่งตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานของผู้บริหาร
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สถานศึกษาได้เป็นที่ประจักษ์ต่อครูผู้สอนในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สระไกร โสมาศรี (2551) ได้วิจัยเร่ือง สมรรถนะในการบริหาร
จัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า
ทั้งผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท และผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
ขึ้นไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ บุศรินทร์ 
หอมกล่ินยา (2548) ได้วิจัยเรื่องสมรรถภาพการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบว่า สมรรถภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครูผู้สอน จ าแนกตาม
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา และเขต
พื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้ สอนเกี่ ยวกับ
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ภาพรวมแตกต่างกันแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย ประสบการณ์  5 - 10 ปี  กับ
ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีข้ึนไป เม่ือพิจารณารายด้านพบกว่า ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีความแตกต่างกัน 1 คู่  ได้แก่  ประสบการณ์ 5 - 10 ปี กับ
ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้านการบริการที่ดี มีความแตกต่างกัน 2 คู่
ได้แก่ ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป และ
ประสบการณ์ 5 - 10 ปี กับประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้านการสื่อสาร
และจูงใจ มีความแตกต่างกัน 1 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี กับ
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ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประสบการณมาจากสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตนเอง หรือไดรูไดเห็น ซ่ึงในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามการรับรูของแต่
ละบุคคล บุคคลที่ท างานในต าแหน่งนั้นนาน ๆ ยอมไดเปรียบในด้านความช านาญ
งานจากประสบการณที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ จนช านาญจึงท าให้มีแนวคิดในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท างานไดชัดเจน จึงมีโอกาสในการไดรับเลือกเป็น
กรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารภายในสถานศึกษา หัวหนา
โครงการส าคัญ ๆ  ในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษารบั
รู แนวคิด นโยบายและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการบริหาร
สถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างจากครูผู้สอนที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติงาน 5 - 10 ป และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ขุนวัง ณุวงค์ศรี (2550) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 
2 พบว่าผลการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  3. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
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  3.1 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูบริหารต้องปรับปรุงงาน ท างานให้
ได้ตามเป้าหมายมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการท างาน มีความ
ละเอียด รอบคอบ เอาใจใส่ ผูบริหารควรก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลท างาน
อย่างต่อเนื่อง ต้องมีความความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมุงมั่นกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน  
  3.2 การบริการที่ดี ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ ซ่ึง
ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องให้บริการ
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การ
ต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท ต้องเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน ผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา
บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะการมีจิตส านึกและพร้อมที่จะให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาก้าวหน้าขององค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ และที่ส าคัญ
ของการให้บริการ เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้มองเห็นภาพร่วมกันว่า เป้าหมาย
ของการบริการคือ ผู้มาติดต่อท าอย่างไรให้เขาพึงพอใจกลับไป โดยถือว่าผู้มาติดตอ่มี
ความส าคัญ โดยยึดถือเอาหลักปฏิบัติง่าย ๆ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ท าให้สิ่งที่เขา
ต้องการให้ส าเร็จให้ได้ด้วยวิธีการเริ่มต้นง่าย ๆ คือ  “ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย 
ช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจ โดยเร็ว และมีคุณภาพ” ถ้าสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้
เกิดได้จะเกิดพลังส าคัญ คือ “การบอกต่อ” ที่เรียกว่า “ปากต่อปาก” จะท าให้เกิด 
ผลลัพธ์กลับคืนมาว่า  อย่าลืมว่าการบริการคือปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
  3.3 การพัฒนาตนเอง ควรน าอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช
ในการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง ผูบริหารต้องมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ ที่ทันสมัย สนใจพัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูในการปฏิบัติงาน และผูบริหารควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง
งานใหเหมาะสมกับสถานศึกษา ผูบริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอใหทัน
เหตุการณ ทันโลก และสามารถใหค าปรึกษากับผู ใตบังคับบัญชาได ควร
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาองคกรใหตรงตามความตองการพัฒนาขององคกร
และเหมาะสม ผูบริหารควรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ในการจัด
การศึกษาใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของครู 
  3.4 การท างานเป็นทีม โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย
เดียวกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน ร่วมกันท างานตามก าลังความสามารถของ
ตนเอง ให้ค าปรึกษาแนะน าและชักจูงเมื่อจ าเป็น ร่วมประสานงานในหน้าที่และแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดท างานเกินก าลังหรือประสบปัญหายุ่งยากอันใด
พวกเขาจะร่วมมือกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
สร้างสรรค์และจัดการด้วยตัวเองได้ แบ่งงานกันท าอย่างยุติธรรม แบ่งปันความ
คิดเห็นและความรู้สึกอย่างเปิดเผย ร่วมกันคิดแก้ปัญหาอย่างฉับไวและทันกาล การ
รู้จักเพื่อนร่วมทีมอีกอย่างหนึ่งที่ควรจ าก็คือ ท่านไม่ควรมีทัศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุก
คนว่าจะมีประสิทธิภาพเป็นแบบเดียวกัน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป บางคนก็อาจมีบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกัน 
  3.5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังเคราะห์และการท าวิจัย แล้ว
น ามาจัดท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียน ผู้บริหารควรท าวิจัยอย่างจริงจัง และ
ใช้ข้อมูลหลักฐานตามสภาพจริง ผู้บริหารจะต้องมีความรู้และท าตัวเป็นตัวอย่าง 
หรือเป็นผู้น าบุคลากรในโรงเรียนในการท างาน 
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  3.6 การสื่อสารและจูงใจ ในการท างานการมอบหมายงานการสื่อสาร
เป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบางครั้งการมอบหมายงานไมตรงสายงานที่รับผิดชอบ ผูบริหารไมมี
การพูดหรือการกระท าที่จูงใจมีความเขาใจในงาน ควรมีการฝกอบรมบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดท าระบบสารสนเทศที่ถูกตอง และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควร
พิจารณาดวยเหตุผลและความเหมาะสมหลาย ๆ ดานในการท างาน การรับขอมูล ส่ง
ข้อมูล การสื่อสารต่าง ๆ ถึงกัน เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะเป็น
การประหยัดเวลาและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการท างาน และควรมีการเสริมแรงในการ
ท างานใหกับบุคลากร 
  3.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควรนิเทศติดตามผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูสอนตรงวิชาเอก หรือตรงความสามารถให้มากที่สุดเพื่อให้
ได้น าสิ่งที่ศึกษาและเรียนมาน ามาถ่ายทอดได้อย่างเต็มศักยภาพ ควรพัฒนา
ช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้า
รับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
  3.8 การมีวิสัยทัศน ถ้าผูบริหารไมเห็นความส าคัญของวิสัยทัศนที่
เหมาะสม ขาดวิสัยทัศนที่กวางไกล ผูบริหารไมมีการปรับยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับ
การเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ถ้าผูบริหารไมสนใจในการมี 
สวนรวมของครูทุกคนในการวางแผนการท างานและรวมมือกัน ในการท างานพูดคุย
หาขอตกลงรวมกัน งานก็อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จหรือไม่บรรลุผลอย่างที่ตั้งใจไว้ก็
เป็นไปได้ ผูบริหารควรเห็นความส าคัญของวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
เหมาะสมกับองคกร มีใจรักงาน รักผู้ร่วมงาน ดวยความจริงใจ และควรใชกระบวนการ
มีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของรวมวางแผนก าหนดวิสัยทัศนใหมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมีข้อ เสนอแนะคว ามคิดเห็นจาก
ผลการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส านักการศึกษา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ 
น านวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงระบบ
การบริหารในสถานศึกษา เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้ที่ใช้
บริการ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้มีอิสระเสรีทาง
ความคิด มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงบทบาทผู้น า
หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถสร้างทีมงาน ก าหนดความมุ่งหมาย
เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของงาน เพื่อให้มีความมุ่งมั่นท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาความต้องการ และเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางาน
ในความรับผิดชอบ โดยก าหนดความเหมาะสมของแผนงาน และโครงการใน
ความรับผิดชอบ 
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  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อรวบรวม
และประมวลความรู้ มาใช้พัฒนาสถานศึกษาและวิชาชีพบริหารสถานศึกษา 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
  3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลดีต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวฤทธิ์  อุทัยรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยซาบซึ้งในความ
กรุณาและความเป็นแบบอย่างของครูที่ดีของท่านเป็นอย่างมาก 
  ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง อาจารย์ 
ดร.ชวนคิด มะเสนะ อาจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ อาจารย์ ดร.มนต์ตรี ธนะ
คุณ นายสมโภชน์ วิทยาขาว  ที่ท่านได้กรุณาเป็นผู้ เชี่ ยวชาญ ให้ข้อคิด 
ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย 
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  ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวก
และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
  ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบ
บูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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การจัดการขยะชมุชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Waste Management in Community and Green Future in Model 

of Sufficiency Economy Village in Northeastern 
 

อดุลยเดช ตนัแก้ว1 วิรนิดา สทุธิพรม2 โชฒกามาศ พลศร3ี  
และวนัวิสา มากด4ี 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน  เสนอ
แนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่หมู่บ้านตนเอง และเพื่อศึกษาผลของการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านกระเดียน ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี  บ้านหนองแล้ง ต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัด  

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี adunyadat.t@ubru.ac.th 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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ศรีสะเกษ  บ้านดงน้อย ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บ้าน
หัวดง เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ บ้านเดช
จ านงค์ ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารและบ้านทุ่ง
ราม ต าบลผักไหม อ าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รวมมีกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูล
จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และแบบบันทึกน้ าหนักขยะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การศึกษาการจัดการขยะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน พบว่าทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่สามารถ
จัดการขยะให้เป็นศูนย์ได้ โดยอาศัยผู้น าชุมชน และให้การอบรมที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ชาวบ้านให้ความส าคัญกับการจัดการขยะชุมชนในภาพรวมให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการร่วมในการแยกขยะ 
2) แนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่หมู่บ้าน
ตนเองพบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ท าให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางในการจัดการขยะชุมชนตามความต้องการของชาวบ้าน 
พบว่าให้ความส าคัญในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นส าคัญ คือ การ
ควบคุมดูแลการจัดการขยะชุมชนช่วยลดขยะชุมชน 3) ผลของการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า เมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแล้ว 
สามารถพัฒนาการจัดการขยะชุมชนให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถคัดแยกขยะ และ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ชาวบ้านมีแนวโน้มในการคัดแยกขยะได้
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มากขึ้น ขยะที่คัดแยกได้มีส่วนที่สามารถจ าหน่ายได้ มีรายได้เข้ากองทุนขยะ 
หรือธนาคารขยะ สามารถปันส่วนกลับมาเป็นสวัสดิการชุมชนได้ ทั้งนี้ผลของ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะ พบว่าได้ความส าคัญใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นส าคัญ คือ การคัดแยกขยะท่ัวไปออก
จากขยะอันตรายเป็นสิ่งส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ 
 
Abstract 

The present study aimed to 1) to study waste management 
in model of sufficiency economy village  in northeastern 2) to offer 
means of waste management to model of sufficiency economy 
village in northeastern for increasing the economic value in the 
village and 3) to study the result of increasing economic value by 
means of waste management in model of sufficiency economy 
village in northeastern.The samples were model of sufficiency 
economy village in northeastern. Th samples were selected by 
purposive sampling method to get 6 villages: Ban Kra Dian, T. Kra 
Diean, A. Thakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani; Ban Nong Lang, T. 
Khun Han, A. Khun Han, Si Saket; Ban Dong Noi, T. Pra Dhat, A. Na 
Doon, Maha Sarakham; Ban Hua Dong, T. Keng Yai, A. Hua Taphan, 
Amnat Charoen; Ban Dej Jumnong T. Nikhom Kham Soi, A. Nikhom 
Kham Soi, Mukdahan, and Ban Tung Ram T. Puk Hai, A. Sri 
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Khoraphum, Surin. The samples were 397 persons. The research 
tool were observations, interviews, questionaires and records of 
waste weight. The statistics were percentage, mean, and standard 
deviation.The results were: 1) The study of waste management in 
model of sufficiency economy village  in northeastern found that 
the villagers could manage the waste to be waste center by relying 
on community leaders and giving proper training. In addition, the 
villagers gave priority to waste management in community for the 
overall image in the high level. The sequences of high important 
were the participation of separation waste. 2) The means of waste 
management for model of sufficiency economy village  in 
northeastern to increase economic value found that giving 
knowledge for village members of village samples by researchers 
publicized the document “The study of waste management in 
community with green future of model of sufficiency economy 
village in northeastern”. The researchers set up the training for 
villagers. The training caused villagers having more knowledge 
about waste management.  The mean of waste management by 
the need of villagers found that it was important for the overall 
image in the middle level. The sequences of important were the 
control and manage of waste in community could reduce the 
waste.3) The result of adding economic value by waste 
management in model of sufficiency economy village in 
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northeastern found that after the samples of 6 villages received 
the knowledge about waste management in community, they 
could develop waste management better by separating waste and 
use waste effectively. Villagers tended to separate more waste, sell 
waste and get more income to make waste fund or waste bank. 
They could divide the incomes to be community welfare. . The 
result of adding economic value by waste management was 
important at best level in overall image. The sequences of 
importance were separation general waste off dangerous waste 
was important and the waste control and management reduced 
the waste in community.   

 
Keywords: Waste management, Model of Sufficiency Economy 
                Village 
 
บทน า 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (2554) ล าดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อ 6.8 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการในขณะเดียวกัน นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
2554ก) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  3 การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแผนการวิจัยที่ 1.1 
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554ข) และนโยบายรัฐบาล ระยะการ
บริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์, 2557) 
ข้อ 2.4 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ข้อ 2.4.3 ดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษชี้ ให้เห็นว่าการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญที่
นักวิชาการควรให้ความส าคัญที่จะศึกษาวิจัย 

จากประเด็นดังกล่าว ปัญหาการก าจัดขยะเป็นประเด็นที่ได้ความสนใจ 
เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ที่ผ่านมาขยะประชาชนใน
ประเทศเพิ่มการบริโภคในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐที่
ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการ
บริโภคที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งขยะอันตราย ขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณมหาศาลและเพิ่มขึ้นทุกปี
จากการบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยมีการค้นพบว่าประเทศไทยมี
แนวโน้มขยะเพิ่มปีละ 600,000 ตัน จากปริมาณขยะปัจจุบัน 26.85 ล้านตัน
ต่อปี และมีปริมาณขยะตกค้าง 30 ล้านตันต่อปี ขณะที่การก าจัดท าถูกต้อง
เพียง 8.34 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมูลรวม 26.85 ล้านตันต่อปี 
เฉลี่ยวันละ 73,560 ตัน แต่น าไปก าจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 31.06 หรือ 
8.34 ล้านตันต่อปี น าไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตันต่อปี น าไปก าจัดไม่ถูกต้อง 
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7.15 ล้านตันต่อปี และมีขยะตกค้างในพื้นที่และก าจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน
ต่อปี ส าหรับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างปี 2551 - 2558 เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี เมื่อเฉลี่ยการก่อให้เกิดขยะอยู่ที่ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ขณะที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นปีละ 600,000 ตัน แต่มีสถานที่ก าจัดถูกต้องเพียง 
433 แห่ง ซ่ึงไม่เพียงพอเพราะประเทศไทยมีหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นมากถึง 
7,800 แห่งทั่วประเทศ (ปิยาพรรณ ยังเทียน, 2560) 

ทางเลือกหนึ่งที่สามารถก าจัดขยะได้ในปริมาณมาก และหน่วยงาน
ภาครัฐนิยมเสนอให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาการก าจัดขยะ คือ โรงงานเผา
ขยะและการฝังกลบ ซ่ึงมีการเสนองบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงงานเผาขยะ 
หรือการฝังกลบในหลายพื้นที่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จาก
ความเชื่อที่ว่า โรงงานเผาขยะช่วยลดพื้นที่การฝังกลบนั้น อันที่จริงแล้วถึงแม้
จะมีการจัดการด้วยวิธีการเผาท าลาย แต่ก็ยังจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ทั้งในการสร้าง
โรงงานเผาขยะ และหลุมฝังกลบเพื่อก าจัดเถ้าและขยะที่ออกจาก เตาเผา 
นอกจากนี้ยังต้องน าเอาเศษเหลือตกค้างที่ไม่สามารถเผาได้ไปฝังกลบด้วย 
เรียกได้ว่าต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นทวีคูณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2559) 

เมื่อโรงงานเผาขยะไม่ได้ท าให้ขยะหายไปได้ แต่เป็นการเปลี่ยนขยะเป็น
มลพิษทางอากาศและขี้เถ้าขยะที่เต็มไปด้วยสารอันตรายและสารก่อมะเร็ง 
โรงงานเผาขยะจึงไม่ใช่ค าตอบของการจัดการขยะ แต่ทางออกของวิกฤตขยะ
นั้นมีสองข้อง่าย ๆ ที่รัฐบาลและประชาชนต้องร่วมมือกัน คือก าหนดนโยบาย
ระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลหันมาบูรณา
การนโยบายและระบบบริหารจัดการขยะของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยค านึงถึง
สุขภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เน้นการแยกขยะ การรีไซเคิล 
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และการท าปุ๋ยเป็นหลัก รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกในการแยกขยะและการใช้ซ้ า
แต่ละครัวเรือน และ ลดขยะจากต้นเหตุ สร้างจิตส านึกลดการใช้ จากขยะทุก
ชิ้นล้วนเกิดขึ้นมาจากผู้บริโภคอย่างเรา สิ่งของที่อยู่รอบตัวคุณในวันนี้ วัน
ข้างหน้าอาจกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายอีกนับร้อยนับพันปี 
เทคโนโลยีน าสมัยสามารถช่วยให้ขั้นตอนการผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคจ านวนมาก
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถก าจัดขยะและมลพิษออกไปจาก
โลกได้ เราจึงต้องมีจิตส านึกในการลดการใช้ทรัพยากร ใช้ซ้ า และรีไซเคิล เริ่ม
ตั้งแต่ตัวเราเอง ซ่ึงจะเป็นหนทางสู่การยุติโรงงานเผาขยะและปัญหาขยะล้น
เมือง 

ประชาชนสามารถก าหนดทางเลือกในก าจัดด้วยจิตส านึกของตนเอง ซึ่ง
แนวทางหน่ึงที่เป็นได้รับความสนใจที่จะด าเนินการในปัจจุบัน คือ แนวทาง
และตัวอย่างการจัดการขยะในชุมชนสู่อนาคตสีเขียว ซ่ึงประเทศไทยมี
ศักยภาพในการด าเนินการ รวมถึงมีตัวอย่างของชุมชนที่น าหลักการนี้มาใช้จริง
และประสบความส า เร็จแล้วด้วยการแก้ปัญหาอย่างยั่ งยืนดังต่อไปนี้  
(สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) 

การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาขยะที่ทุก
คนสามารถท าได้นี้เป็นสิ่งที่ ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของกองทัพภาค
ที่ 2 น ามาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอย
ออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และด าเนินการ
รีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการก าจัดขยะจากแหล่งก าเนิด
ต้นทาง ลดปริมาณขยะ และน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรี
ไซเคิล  เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับที่ ชุมชนอยู่เย็น 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงน าเอาโครงการชุมชนปลอดขยะ 
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(Zero Waste) มาใช้และสามารถจัดการขยะในชุมชนได้เกือบทั้งหมด รวมถึง
น าขยะกลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล 
การผลิตน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษ
อาหาร ซึ่งได้จากตลาดสดที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพื่อ
ท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

การลดขยะที่ตัวเราเองปัญหาขยะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยี แต่เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้การคัดแยกขยะอย่างเป็น
ระบบ คือ การลดขยะที่ตัวเราเอง โดยมีหลายชุมชนที่น าแนวคิดนี้มาใช้ หรือที่
รู้จักกันว่าเป็น “ชุมชนไร้ถัง” ดังเช่นที่ ชุมชนเทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัด
ล าพูน โดยเดิมทีนั้นมีการจัดเก็บขยะโดยภาคเอกชนแล้วเกิดปัญหาขึ้นมากมาย 
จึงด าเนินการยกเลิกระบบถังขยะ ยกเลิกการเก็บค่าขยะ และเน้นหนัก
มาตรการทางสังคมให้สมาชิกในชุมชนร่วมมือกันลดขยะและคัดแยกขยะแทน
การพึ่งพาเทคโนโลยี และยึดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายส าหรับเป็นมาตรการ
ทางการคลังผ่านการจ าหน่ายถุงขยะ แต่ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ ผู้น าชุมชนมีการ
ติดตามและสนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง อีกชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์
อย่างชัดเจน คือ ชุมชนต าบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีแนวคิดว่า “ถังขยะ
ไม่ใช่เครื่องประดับ” เร่ิมด าเนินการตั้งแต่การตั้งค าถามเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมคิด
ตามเกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่ก าจัดขยะ และวิธีก าจัดขยะ
ที่ถูกต้องนั้นท าอย่างไร และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมกันอภิปราย ระดม
ความเห็นกันว่าเราควรมีการจัดการอย่างไร จนได้เป็นข้อสรุปของการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีศักยภาพ โดยได้ก าหนดมาตราการช่วยกันก าจัดขยะใน
ชุมชนร่วมกันว่า ชาวบ้านจะต้องมาช่วยกันก าจัดขยะในพื้นท่ีสาธารณะเดือน
ละ 1 ครั้ง โดยแต่ละหมู่บ้านช่วยกันท าอย่างพร้อมเพียง 
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การเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่เราไม่ต้องการแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน

นี้เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็นมูลค่าขยะของ ร้านศูนย์บาท ศูนย์วัสดุรี
ไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซ่ึงขณะนี้
ได้ขยายสังคมรีไซเคิลไปยังภาคเหนือแล้ว ร้านศูนย์บาทท าหน้าที่เป็นคนกลาง
ในการรับซ้ือ และบริหารจัดการขยะ ภายในร้านมีสินค้าอุปโภคบริโภค
เหมือนกับร้านขายของช าทั่วไป โดยให้คนในชุมชนน าขยะมาตีมูลค่าเป็นตัวเงิน 
และแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านโดยไม่ต้องใช้เงิน จากนั้นร้านศูนย์
บาทที่เปรียบเสมือนธนาคารขยะจะน าขยะที่รับซ้ือไปขาย ท าให้ร้านได้ก าไรทั้ง
จากการขายขยะ และการขายสินค้า ก่อนที่จะเกิดร้านศูนย์บาทขึ้นชุมชนแห่งนี้
เคยประสบปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวกับชุมชนอื่น  ๆ แต่ในปัจจุบัน
นอกจากจะแก้ปัญหาขยะได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยปลูกฝังจิตส านึกในการแยก
ขยะ และเห็นคุณค่าของสิ่งของทุกชิ้นก่อนจะทิ้งอีกด้วย 

ระบบมัดจ า-คืนเงิน เป็นระบบท่ีประเทศไทยใช้มานาน และเราคุ้นเคย
กันเป็นอย่างดีกับการจ่ายคืนค่าขวดเปล่าให้กับผู้บริโภค และให้ผู้ค้าส่งจ่ายค่า
ขวดให้กับผู้ค้าปลีก ซ่ึงประเทศไทยสามารถขยายขอบข่ายการครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นกว่าเดิม จะเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบ
ทางการเงินในการจัดการของเสียจากชุมชนไปสู่ผู้ผลิต และช่วยให้ปริมาณขยะ
ลดลงอย่างมากดังที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ใช้ระบบนี้ครอบคลุมกับกล่องบรรจุ
อาหาร ยางรถยนต์ แบตเตอรี น้ ามันหล่อลื่น ถังบรรจุยาฆ่าแมลง และพลาสติก 
อย่างประสบความส าเร็จมาแล้ว 

แหล่งชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาการจัดการชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล
เพื่อก าหนดเป็นต้นแบบส าคัญในการพัฒนาชุมชนอื่นให้สามารถพัฒนาการ
จัดการชุมชน คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซ่ึงเป็นชุมชนด้วยการน า
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส าหรับ
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมเป็นชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้และการก าหนดระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพใช้
เกณฑ์ชี้วัดและมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับโดยชุมชนดังกล่าว
ได้รับสนับสนุนการพัฒนาจากภาครัฐมาโดยตลอด สามารถถือได้ว่าเป็นชุมชน
ที่พร้อมได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบอันดี ให้แก่ชุมชนอื่น
ได้ถือปฏิบัติต่อไป (กรมพัฒนาชุมชน, 2557) 

ดังนั้น เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สามารถจัดการขยะ
ชุมชน เพื่อสร้างอนาคตสีเขียวให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง จึงได้ก าหนด
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น  เพื่อให้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นตัวอย่างกับชุมชนอื่น ในการสร้างแนวทางการ
จัดการขยะชุมชน เพื่อก่อให้เกิดอนาคตสีเขียวกับชุมชนอื่นและประเทศชาติ
ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่หมู่บ้านตนเอง 

3. เพื่อศึกษาผลของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

การก าจัดขยะมีหลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ส านักงานประชาสัมพันธ์
เขต 1 ขอนแก่น, 2559) 

1. การเผาในเตาเผา (Incineration) เตาเผาที่สามารถเผาขยะชนิดต่าง 
ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ จะไม่ท าให้เกิดกลิ่นและควันรบกวน, ไม่ก่อให้เกิดอากาศ
เป็นพิษ  ความร้อนของเตาเผาขยะที่ใช้โดยทั่วไปคือระหว่าง 676 -1100 องศา
เซลเซียส, ณ ที่ความร้อน 676 องศาเซลเซียสจะช่วยท าให้ก๊าซที่เกิดขึ้นจาก
การเผาขยะถูกเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์, ที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส จะท า
ให้การเผาไหม้ไม่มีกลิ่นรบกวน  อย่างไรก็ตามการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้
เหมาะกับขยะติดเชื้อบางชนิดเช่นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล 

2. วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trend Method) เหมาะส าหรับพื้นที่ซ่ึง
เป็นที่ราบ โดยขุดดินเป็นร่องลึก 2-3 เมตรผนังด้านข้างควรท ามุม 30 องศากับ
แนวระดับ ก้นร่องควรกว้างประมาณ 3-10 เมตรดินที่ขุดขึ้นจะกองไว้ข้าง ๆ 
เพื่อสะดวกใน การน ามาปิดทับหน้าขยะเม่ือน าขยะมาเทกองในร่อง ก็ใช้รถ
แทรกเตอร์เกลี่ยและบดอัดขยะให้แน่นหลังจากนั้นตักดินข้าง ๆ มาปิดทับและ
บดอัดขยะด้วยรถแทรกเตอร์อีกครั้ง ดินที่น ามาบดทับหน้าขยะหนา 10-15 
ซม.ส าหรับความหนาของดินที่จะใช้บดอัดเพื่อปิดทับหน้าร่องควรมีความหนา 
15-60 ซม.และร่องดินที่จะเตรียมขึ้นใหม่ ควรขุดให้ห่างจากร่องเดิมไม่น้อย
กว่า 60 ซม. 

3. วิธีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกลบบนพื้นดิน (Area Method)   เป็นวิธี
ฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดินโดยบดอัดขยะตามแนวราบ
ก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปจนถึงระดับที่ก าหนดไว้ท าคันดินตามแนว
ของพื้นที่ก่อนเพื่อท าหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยันสามารถป้องกันน้ าเสียที่เกิด
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จากการย่อยสลายไม่ให้น้ าเสียซึมออกด้านนอก  ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
เป็นที่ราบลุ่มหรือที่มีระดับน้ าใต้ดินสูงหรือน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่าผิวดินเล็กน้อย 
(ไม่เกิน 1 เมตร)ไม่สามารถขุดดินเพื่อก าจัดด้วยวิธีกลบแบบขุดร่องได้เพราะจะ
ท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าโสโครกจากขยะต่อน้ าใต้ดิน 

4. การท าปุ๋ยหมัก (Composting) การก าจัดมูลฝอยโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่
นิยมท าต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะประโยชน์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์ 
สามารถน าไปใช้ในด้านเกษตรกรรมเช่นใช้เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดด้านการจัดการขยะเพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน ได้แก่ 
แนวคิด 7R ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, 2557) 

1. Rethink (คิดใหม่) เป็นแนวคิดในการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ท าตามกระแสแต่อย่างเดียว  
แต่ท าจากใจหรือจากจิตส านึกที่ดี เช่น การซ้ือสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

2. Reduce (ลดการใช้) เป็นการลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จ าเป็น
หรือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ลดการใช้
พลาสติก ใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตลดการใช้โฟม ใช้แก้วน้ าส่วนตัวงดใช้แก้วที่ใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง พิมพ์และถ่ายเอกสารเท่าที่
จ าเป็น ช่วยลดการตัดต้นไม้และลดพลังงานในการผลิตได้ ปิดน้ าเสมอเมื่อเลิก
ใช้งาน ร่วมกันสอดส่องไม่ให้น้ าเปิดไหลทิ้งก่อนจะออกจากห้องน้ า   

3. Reuse (ใช้ซ้ า) เป็นการน ากลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกครั้ง หรือหลาย ๆ 
ครั้ง เช่น แยกประเภทกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
กระดาษดีน ามาใช้พิมพ์ใหม่เป็นกระดาษ 2 หน้าส าหรับเอกสารร่าง กระดาษ
ยับน ามาตัดเป็นกระดาษโน้ต กระดาษ 2 หน้าท าเป็นถุงใส่ของ บริจาคสิ่งของที่
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เลิกใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน ใช้ถุงพลาสติกซ้ าหลาย ๆ ครั้งตาม
สภาพความเหมาะสม 

4. Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุที่หมดที่หมดสภาพแล้ว
หรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาใช้หรือแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ช่วยกันแยกประเภทขยะเพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิลมาก
ที่สุดและเพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงานในการก าจัดขยะ เนื่องจากขยะแต่
ละชนิดมีวิธีการก าจัดที่ไม่เหมือนกันสร้างธนาคารขยะที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. Repair (ซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋อง
พลาสติก ที่แตกร้าวหรือเป็นรูใช้กาวประสานหรืออุดรูเหล่านั้นมันก็ยังใช้ได้
เหมือนเดิม ท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น การกลายเป็นขยะก็ยืดเวลาออกไป 

6. Reject (ปฏิเสธ) เป็นการปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียว
ทิ้ง  หรือการปฏิเสธใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลายโลก  เช่น พลาสติก  กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร 

7. Return (ตอบแทน) เป็นการตอบแทนสิ่งที่พวกเราได้ท าลายไปคืนสู่
โลก เช่น ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนแก่โลก ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ลดปัญหาโลกร้อน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีการก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ป ร ะ ช า ก ร  คื อ ห มู่ บ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ต้ น แ บ บ ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือก าหนดตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้าน
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กระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านหนองแล้ง หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  บ้านดง
น้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  บ้านหัวดง หมู่ 
4 เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  บ้านเดช
จ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  และ
บ้านทุ่งราม หมู่ 4 ต าบลผักไหม อ าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รวมมี
ประชากรทั้งสิ้น 45,038 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2559) ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ของ Yamane (1973) ได้ทั้งสิ้นจ านวน 397 คน ใช้
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในการเลือกประชาชนในหมู่บ้าน 

ตัวแปรที่ศึกษาแบบออกเป็น 3 ส่วน คือแนวทางการจัดการขยะชุมชน 
แนวทางการสร้างอนาคตสีเขียว และแนวทางการด าเนินการของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อด าเนินการจัดการขยะชุมชน ในระดับที่สามารถ
สร้างอนาคตสีเขียวได้ โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยด้วยการ
บรรยายว่า  

“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบ
ผลส าเร็จและได้รับการยอมรับ เมื่อหมู่บ้านได้รับการพัฒนาจากแง่มุมต่าง ๆ 
ย่อมเกิดความเจริญขึ้นในชุมชน สิ่งที่ตามมาคือปริมาณขยะจากการบริโภคที่
มากขึ้น ดังนั้นหากน าเสนอให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด าเนินการ
จัดการขยะชุมชนอย่างมีแบบแผน ย่อมสามารถสามารถจัดการปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนชนได้ อีกทั้งสามารถสร้าง
แนวทางอนาคตสีเขียว อันเป็นความยั่งยืนของชุมชนได้” 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสังเกต  
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
3. แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกสถิติค่าน้ าหนักขยะ  
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และ

แบบสอบถามผ่านการทดลองใช้เครื่องมือ ซ่ึงได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิจัย ในส่วนของแบบสอบถาม เท่ากับ .96 ผู้วิจัยก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลท าใน 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์

ในการเก็บข้อมูล และนัดหมายวันเวลาเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลสภาพศึกษา
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ข อ งห มู่ บ้ า น เ ศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง ต้ น แ บ บ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันโดยใช้แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม 

ระยะที่ 2 เสนอแนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่หมู่บ้านตนเอง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่สมาชิก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่มตัวอย่าง ส ารวจความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการขยะของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่ม
ตัวอย่าง ภายหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม ใช้แบบบันทึกสถิติค่าน้ าหนักขยะ ครั้งที่ 1 เพื่อวัดปริมาณ
ขยะครั้งที่ 1 เป็นข้อมูลมาตรฐานเปรียบเทียบ 
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ระยะที่ 3 การส ารวจผลของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการ

ขยะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ส ารวจปริมาณขยะและบันทึกสถิติค่าน้ าหนักขยะที่ถูกจ าแนก ในครั้งที่ 2 – 4 
บันทึกลงในแบบบันทึกสถิติค่าน้ าหนักขยะ เมื่อบันทึกครบ 4 ครั้งแล้ว ท าการ
สรุปผลค่าสถิติในภาพรวม ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ส ารวจข้อมูลความ
เข้าใจการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่หมู่บ้านตนเองจาก
สมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่มตัวอย่าง หลังจากเก็บข้อมูล
สถิติค่าน้ าหนักขยะครบทั้ง 4 ครั้งแล้ว และใช้แบบส ารวจ เก็บข้อมูลการก าจัด
ขยะการจัดการขยะให้แก่  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่หมู่บ้าน
ตนเอง หลังจากเก็บข้อมูลสถิติค่าน้ าหนักขยะครบทั้ง 4 ครั้งแล้ว 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบว่า  
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามระยะที่ 1 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะ 
เจ้าหนา้ที่รัฐ 128 32.20 
ผู้น าชุมชน 197 49.60 
เอกสาร 11 2.80 
พระภิกษุ 4 1.00 
คนในครอบครัว 33 8.40 
เพื่อนบ้าน 24 6.00 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

รวม 397 100.00 
การจัดการขยะที่สนใจ 
การแยกขยะ 291 73.30 
การขายขยะ 34 8.50 
การน ากลับมาใช้ 16 4.00 
การท าปุ๋ย 13 3.30 
การลดจ านวนขยะ 41 10.30 
ฝังกลบ 2 .60 

รวม 397 100.00 
ทางเลือกในการแก้ปญัหาขยะชุมชนในหมูบ่้าน 
แจ้งผู้น าชุมชน 105 26.40 
ประสานนกับหน่วยงานของรัฐ 30 7.60 
ควบคุมสมาชิกในครอบครัว 181 45.60 
สร้างเครือข่าย 81 20.40 

รวม 397 100.00 
 
จากตารางที่1 ข้อมูลทั่วไปของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระยะที่ 1 จ านวน 397 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีผู้น าชุมชนเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการ
จัดการขยะ ร้อยละ 49.60สนใจการแยกขยะเป็นทางเลือกในการจัดการขยะ 
ร้อยละ 73.30 และเลือกการควบคุมสมาชิกในครอบครัวในการแก้ปัญหาขยะ
ชุมชน ร้อยละ 45.60 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญต่อการ
จัดการขยะชุมชน จากประชาชนที่ให้ข้อมูลการจัดการขยะชุมชนกับอนาคต   
สีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะที่ 1 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

การมีส่วนร่วมในการร่วมในการแยก
ขยะ 4.22 .71 มาก 
การแจ้งใหผู้้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องรบัทราบ
ปัญหาเกี่ยวกับขยะ 4.00 .70 มาก 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจัดการขยะ 2.63 1.19 ปานกลาง 
การรวบรวมขยะเพื่อจัดการขยะ 3.96 .67 มาก 
การลดปริมาณขยะ 4.13 .75 มาก 
การก าจัดขยะอันตราย 3.36 1.30 ปานกลาง 
การท าปุ๋ยจากเศษอาหาร, เศษ
ผลผลิตทางการเกษตร 3.88 .89 มาก 
ความรู้ในการจัดการขยะ 3.91 .74 มาก 
นโยบายของผู้น าชุมชนจะท าให้ขยะ
ลดลง 3.71 1.04 มาก 
ความรับผิดชอบของผู้น าชุมชน 3.68 1.04 มาก 
การสนบัสนุนของหน่วยของหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดการขยะชุมชน 3.75 .91 มาก 
การได้รับความรู้เกี่ยวกบัการจัดการ
ขยะชุมชน 4.08 .67 มาก 
มูลคา่จากการขายขยะ 3.74 .87 มาก 
กระบวนการจัดการขยะที่ถูกวิธี 3.95 .72 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

ปริมาณสารพิษที่เกิดจากขยะ 2.74 1.18 ปานกลาง 
อันตรายจากเศษแก้วเศษโลหะเศษไม้ 2.68 1.26 ปานกลาง 
กลิ่นเหม็นของขยะ 2.65 1.27 ปานกลาง 
แหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายและสัตว์มีพิษ 2.72 1.25 ปานกลาง 
เช้ือโรคจากขยะ 2.62 1.25 ปานกลาง 
วัสดุอุปกรณ์ในการก าจัดขยะ 3.29 .96 ปานกลาง 
จ านวนถังขยะที่รองรับในชุมชน 3.41 1.03 ปานกลาง 
การรณรงคเ์พื่อให้มีการก าจัดขยะที่ด ี 4.09 .75 มาก 

ภาพรวม 3.51 .46 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ความส าคัญของการจัดการขยะชุมชนของประชาชน 

ระยะที่ 1 พบว่าให้ความส าคัญในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 โดยเรียงล าดับประเด็นจากมากไปหาน้อย ใน 3 ล าดับแรก คือ การมีส่วน
ร่วมในการร่วมในการแยกขยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 การลดปริมาณขยะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และการรณรงค์เพื่อให้มีการก าจัดขยะที่ดี มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่ได้รับ
ความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ เชื้อโรคจากขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 มี
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญต่อการ
จัดการขยะชุมชนจากประชาชนท่ีให้ข้อมูลการจัดการขยะชุมชนกับอนาคต    
สีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะ
ที่ 2 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. การควบคุมดูแลการจัดการขยะ
ชุมชนช่วยลดขยะชุมชน 

4.22 .71 มาก 

2. การคัดแยกขยะทั่วไปออกจาก
ขยะอันตรายเป็นสิ่งส าคญั 

4.00 .70 มาก 

3. ขยะแห้ง อาจเป็นอนัตรายจาก
การเกิดไฟไหม ้

2.63 1.19 ปานกลาง 

4. ขยะเปียกอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
เช้ือโรค 

3.96 .67 มาก 

5. ขยะบางชนิดสามารถสร้างมลูคา่
ได้ 

4.13 .75 มาก 

6. ขยะบางชนิดสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ 

3.36 1.30 ปานกลาง 

7. ขยะทุกชนิดต้องการการก าจัด
อย่างถูกวิธี 

3.88 .89 มาก 

8. เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

3.91 .74 มาก 

9. ขยะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 3.71 1.04 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

10. ขยะที่เป็นขวดหรือกระป๋องอาจ
เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายได้ 

3.68 1.04 มาก 

11. เศษอาหาร เศษผลิตภัณฑท์าง
การเกษตรสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ย
หมักได้ 

3.75 .91 มาก 

12. เราไม่ควรเผาเศษแก้ว เศษโลหะ 
เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

4.08 .67 มาก 

13. การก าจัดขยะติดเช้ือต้องท าอยา่ง
มีข้ันตอน 

3.74 .87 มาก 

14. การสัมผัสขยะติดเช้ือท าให้อาจติด
เช้ือโรคได้ 

3.95 .72 มาก 

15. การก าจัดขยะติดเช้ือไม่ควรก าจัด
ด้วยตนเอง 

2.74 1.18 ปานกลาง 

16. พ้ืนดินที่เปน็ที่ตั้งของกองขยะ ที่
เคยทีฝ่ังกลบขยะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

2.68 1.26 ปานกลาง 

17. การจัดแยกขยะเป็นเรื่องง่าย 2.65 1.27 ปานกลาง 
18. คนในหมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วม

ในการจัดแยกขยะได้ 
2.72 1.25 ปานกลาง 

19. Rethink (การคิดใหม)่ คือการซื้อ
สินค้าทีผ่ลิตจากวัสดุทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

2.62 1.25 ปานกลาง 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

20. Reduce  (การลดการใช้) เป็น
การลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่
จ าเป็นหรือน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น  ใช้ถุง
ผ้าหรือตะกร้า  

3.29 .96 ปานกลาง 

21. Reuse  (การใช้ซ้ า) เป็นการน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกคร้ัง หรือ
หลาย ๆ คร้ัง เช่น  แยกประเภท
กระดาษที่ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่อย่างเหมาะสม 

3.41 1.03 ปานกลาง 

22. Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม)่ 
เป็นการน าวัสดุที่หมดทีห่มด
สภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปร
สภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อน ากลับมาใช้หรือแปรรูปเปน็
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ เช่น ช่วยกันแยก
ประเภทขยะเพื่อให้ได้ขยะรีไซเคลิ
มากทีสุ่ด 

4.09 .75 มาก 

23. Repair (การซ่อมแซม) เป็นการ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่  เช่น 
กระป๋องพลาสติก  ที่แตกร้าวหรือ

3.51 .46 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

เป็นรูใช้กาวประสานหรืออุดรู
เหล่านั้นมนัก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม  

24. Reject  (การปฏิเสธ) เป็นการ
ปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบคร้ัง
เดียวทิ้ง  หรือการปฏิเสธใช้สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลายโลก  เช่น 
พลาสติก  กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

2.64 .45 ปานกลาง 

25. Return (การตอบแทน) เปน็การ
ตอบแทนสิ่งที่พวกเราได้ท าลายไป
คืนสู่โลก เช่น ปลกูต้นไม้เพ่ือเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขยีวคืนแกโ่ลก  

2.66 .55 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.44 .56 ปานกลาง 

   
  จากตารางท่ี 3 ความส า คัญของการจัดการขยะชุมชนของ
ประชาชนระยะที่ 2 พบว่าให้ความส าคัญในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยเรียงล าดับประเด็นจากมากไปหาน้อย ใน 3 ล าดับ
แรก คือ การควบคุมดูแลการจัดการขยะชุมชนช่วยลดขยะชุมชน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ขยะบางชนิดสามารถสร้างมูลค่าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ
Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุที่หมดที่หมดสภาพแล้วหรือที่
ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาใช้หรือแปรรูปเป็น
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ผลิตภัณฑ์ใหม่  เช่น ช่วยกันแยกประเภทขยะเพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิลมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
  ส่วนประเด็นที่ได้รับความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ Rethink (การ
คิดใหม่ ) คือการซ้ือสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มี
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญต่อการ
จัดการขยะชุมชนจากประชาชนที่ให้ข้อมูลการจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียว
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะท่ี 3 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

1. การควบคุมดูแลการจัดการขยะ
ชุมชนช่วยลดขยะชุมชน 

4.80 .45 มากทีสุ่ด 

2. การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะ
อันตรายเปน็สิ่งส าคญั 

4.81 .41 มากทีสุ่ด 

3. ขยะแห้ง อาจเป็นอนัตรายจากการ
เกิดไฟไหม ้

4.65 .56 มากทีสุ่ด 

4. ขยะเปียกอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
เช้ือโรค 

4.77 .43 มากทีสุ่ด 

5. ขยะบางชนิดสามารถสร้างมลูคา่ได้ 4.80 .40 มากทีสุ่ด 
6. ขยะบางชนิดสามารถน ากลบัมาใช้

ใหม่ได้ 
4.66 .51 มากทีสุ่ด 

7. ขยะทุกชนิดต้องการการก าจัดอย่าง
ถูกวิธี 

4.78 .45 มากทีสุ่ด 

179Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



180 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

8. เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

4.73 .45 มากทีสุ่ด 

9. ขยะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 4.64 .53 มากทีสุ่ด 
10. ขยะที่เป็นขวดหรือกระป๋องอาจ

เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายได้ 
4.63 .59 มากทีสุ่ด 

11. เศษอาหาร เศษผลิตภัณฑท์าง
การเกษตรสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ย
หมักได้ 

4.80 .40 มากทีสุ่ด 

12. เราไม่ควรเผาเศษแก้ว เศษโลหะ 
เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

4.72 .57 มากทีสุ่ด 

13. การก าจัดขยะติดเช้ือต้องท าอยา่งมี
ขั้นตอน 

4.80 2.58 มากทีสุ่ด 

14. การสัมผัสขยะติดเช้ือท าให้อาจติด
เช้ือโรคได้ 

4.66 .52 มากทีสุ่ด 

15. การก าจัดขยะติดเช้ือไม่ควรก าจัด
ด้วยตนเอง 

4.49 .70 มาก 

16. พ้ืนดินที่เปน็ที่ตั้งของกองขยะ ที่
เคยทีฝ่ังกลบขยะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

4.47 .66 มาก 

17. การจัดแยกขยะเป็นเรื่องง่าย 4.58 .55 มากทีสุ่ด 
18. คนในหมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วมใน

การจัดแยกขยะได้ 
4.68 .51 มากทีสุ่ด 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

19. Rethink (การคิดใหม)่ คือการซื้อ
สินค้าทีผ่ลิตจากวัสดุทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

4.48 .65 มาก 

20. Reduce  (การลดการใช้) เป็นการ
ลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเทา่ที่
จ าเป็นหรือน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น  ใช้ถุงผ้า
หรือตะกร้า  

4.64 .56 มากทีสุ่ด 

21. Reuse  (การใช้ซ้ า) เป็นการน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกคร้ัง หรือ
หลาย ๆ คร้ัง เช่น  แยกประเภท
กระดาษที่ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่อย่างเหมาะสม 

4.42 .77 มาก 

22. Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม)่ 
เป็นการน าวัสดุที่หมดทีห่มดสภาพ
แล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อน ากลบัมา
ใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่  เช่น ช่วยกันแยกประเภทขยะ
เพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิลมากทีสุ่ด 

4.52 .69 มากทีสุ่ด 

23. Repair (การซ่อมแซม) เป็นการ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่  เช่น 
กระป๋องพลาสติก  ที่แตกร้าวหรือ

3.83 1.24 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความส าคัญ 

เป็นรูใช้กาวประสานหรืออุดรู
เหล่านั้นมนัก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม  

24. Reject  (การปฏิเสธ) เป็นการ
ปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบคร้ัง
เดียวทิ้ง  หรือการปฏิเสธใช้สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลายโลก  เช่น 
พลาสติก  กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

4.27 .93 มาก 

25. Return (การตอบแทน) เปน็การ
ตอบแทนสิ่งที่พวกเราได้ท าลายไป
คืนสู่โลก เช่น ปลกูต้นไม้เพ่ือเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขยีวคืนแกโ่ลก  

4.71 .60 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.61 .37 มากทีสุ่ด 

 
  จากตารางท่ี 4 ความส า คัญของการจัดการขยะชุมชนของ
ประชาชน ระยะที่ 3 พบว่าให้ความส าคัญในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 โดยเรียงล าดับประเด็นจากมากไปหาน้อย 4 ล าดับแรก 
คือ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะอันตรายเป็นสิ่งส าคัญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 การควบคุมดูแลการจัดการขยะชุมชนช่วยลดขยะชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 เศษอาหาร เศษผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 การก าจัดขยะติดเชื้อต้องท าอย่างมีขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ  
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  ส่วนประเด็นที่ได้รับความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ Repair (การ
ซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋องพลาสติกที่แตกร้าว 
หรือเป็นรูใช้กาวประสานหรืออุดรู เหล่านั้นมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม  มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณน้ าหนักขยะเมื่อชั่งในสัปดาห์ที่ 1-4 

รายการขยะ 
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 

สัปดาห ์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

แนวโน้ม 

บ้านทุ่งราม หมู่ 4 ต าบลผักไหม 
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
110.0 105.0 100.0 90.0 ลดลง 

2. กระดาษ 30.00 20.00 10.00 15.00 ลดลง 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
10.00 11.00 11.00 12.00 สูงขึ้น 

4. ขวดแก้ว 150.00 140.00 155.00 156.00 ลดลง 
5. กระป๋อง 1.00 1.00 1.00 1.00 ปกติ 
รวมน้ าหนักทั้งหมด 301.00 277.00 277.00 274.00 ลดลง 
บ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนคิมค าสร้อย 
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
125.2 110.0 110.5 115.2 ลดลง 

2. กระดาษ 20.75 10.05 15.05 20.00 ลดลง 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
11.01 11.00 10.00 10.00 ลดลง 

4. ขวดแก้ว 120.75 120.80 125.00 130.00 เพิ่มขึ้น 
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รายการขยะ 
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 

สัปดาห ์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

แนวโน้ม 

5. กระป๋อง 2.00 1.00 1.00 1.00 ลดลง 
6. โฟม 6.15 5.00 4.50 4.00 ลดลง 
รวมน้ าหนักทั้งหมด 285.86 257.85 266.05 280.20 ลดลง 
บ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาลต าบลเค็งใหญ ่
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
135.1 137.0 138.0 140.0 เพิ่มขึ้น 

2. กระดาษ 12.75 11.00 12.00 13.00 เพิ่มขึ้น 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
10 6 5 2 ลดลง 

4. ขวดแก้ว 115.75 110.00 105.15 105.75 ลดลง 
5. กระป๋อง 2.00 1.00 1.00 1.00 ลดลง 
6. โฟม 5.25 4.05 2.25 3.25 ลดลง 
รวมน้ าหนักทั้งหมด 280.85 269.05 263.40 265.00 ลดลง 
บ้านดงนอ้ย หมู่ 4 ต าบลพระธาต ุ
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
3.00 2.00 3.00 2.00 ปกติ 

2. กระดาษ 1.00 2.00 1.00 1.00 ลดลง 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
3.00 2.00 3.00 4.00 สูงขึ้น 

4. ขวดพลาสติกทีน่ า
กลับมาใช้ไม่ได้ 

6.00 7.00 8.00 8.00 สูงขึ้น 

5. ถุงพลาสติกน า
กลับมาใช้อีกไม่ได้ 

2.00 1.00 3.00 1.00 ลดลง 
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รายการขยะ 
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 

สัปดาห ์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

แนวโน้ม 

รวมน้ าหนักทั้งหมด 15.00 14.00 18.00 16.00 สูงขึ้น 
บ้านหนองแล้ง หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ 
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
118.40 135.00 120.00 140.00 สูงขึ้น 

2. กระดาษ 14.75 22.38 17.88 20.38 สูงขึ้น 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
20.00 25.25 27.00 29.25 สูงขึ้น 

4. ขวดแก้ว 120.75 63.88 148.75 150.00 สูงขึ้น 
5. กระป๋อง 2.25 0.75 1.00 2.75 สูงขึ้น 
รวมน้ าหนักทั้งหมด 276.15 247.26 314.63 342.38 สูงขึ้น 
บ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน 
1. ขยะเปียก/ขยะสด/

เศษอาหาร 
120.15 121.05 122.45 123.00 สูงขึ้น 

2. กระดาษ 20.40 21.40 20.50 21.60 สูงขึ้น 
3. ขวดพลาสติกน า

กลับมาใช้ได้ 
30.00 30.00 30.00 30.00 - 

4. ขวดแก้ว 130.75 131.75 132.75 133.75 สูงขึ้น 
5. กระป๋อง 5.25 2.00 1.22 2.80 ลดลง 

รวมน้ าหนักทั้งหมด 306.55 306.20 306.92 311.15 สูงขึ้น 
  
   จากขอ้มูลข้างต้นสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
   1. ชาวบ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน บ้านหนองแล้ง หมู่ 7 
ต าบลขุนหาญ  บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ บ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาล
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ต าบลเค็งใหญ่ บ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย บ้านทุ่งราม หมู่ 4 
ต าบลผักไหม เป็นหมู่บ้านที่สามารถจัดการขยะให้เป็นศูนย์ได้ โดยอาศัยผู้น า
ชุมชนและให้การอบรมที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างหมู่บ้านที่มีผู้น า
หมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นแกนน ามีศักยภาพที่
สามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มีขยะเป็นศูนย์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ดวงแข วิไลนิรันดร์ และขจรเดช จันทะยานี (2546) ซ่ึงศึกษาพัฒนา
รูปแบบการลดปริมาณมูลฝอยแบบยั่งยืน ต าบลเกาะช้าง กิ่งอ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด มีผลการวิจัยพบว่า การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดการการลดขยะที่ตัวเราเอง ของ สถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) ที่เสนอให้ ผู้น าชุมชนมีการติดตาม
และสนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
  2. แนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
หมู่บ้านตนเองพบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่สมาชิก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เผยแพร่เอกสาร
ให้ความรู้ “การศึกษาการจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านกระเดียน หมู่ 1 
ต าบลกระเดียน บ้านหนองแล้ง หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ  บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบล
พระธาตุ บ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ บ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบล
นิคมค าสร้อย บ้านทุ่งราม หมู่ 4 ต าบลผักไหม มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะชุมชนเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการจัดการ
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ขยะที่ได้ผลจ าเป็นต้องให้ความรู้ชาวบ้าน และสร้างจิตส านึกโดยการให้ผู้ใหญ่
และผู้น าชุมชนท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะชุมชน ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับ การศึกษาของ จตุพร บุนนาค (2540) ท าการศึกษาใน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยธุรกิจสีเขียวในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเข
ลางข์นคร โดยใช้รูปแบบการจัดการโครงการขยะด้วยธุรกิจสีเขียวในโรงเรียน
ด้วยวิธีการคัดแยกขยะที่พบว่า ขยะที่มีมากที่สุด ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ 
รองลงมา ได้แก่ กระดาษสี ขวดสี กระดาษกล่อง กระป๋องอลูมิเนียม ขวดขาว 
และพลาสติกตามล าดับ ส่วนแหล่งที่มีเป็นที่บ้านนักเรียน ชุมชนและโรงเรียน 
ด้านความรู้ของสมาชิกโครงการจัดการขยะด้วยธุรกิจสีเขียว หลังจากได้ร่วม
โครงการแล้วเกิดความรู้ในด้านความหมายของขยะ ประเภท วิธีการก าจัด 
และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หลังการศึกษา
พบว่า ความรู้ในด้านการน าขยะมาใช้ใหม่ และการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าในระดับที่ดีมากและสอดคล้องกับการศึกษาของธนาพ ร 
ประสิทธิ์นราพันธุ์ (2544) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการขยะชุมชน: กรณีบ้าน
ดงม่อนกระทิงเทศบาลนครล าปาง ที่พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บ้านดงม่อนกระทิงมีรูปแบบด าเนินการจัดการด้วยตนเองโดยด าเนินการ
จัดเก็บขยะ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  รวมถึงการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติ
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเอง ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
มากในการจัดการขยะมูลฝอย โดยในกระบวนการด าเนินงานของชุมชนนั้น 
ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร ผู้น าการมีส่วนร่วมของชุมชน การสนับสนุนของ
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเทศบาลนครล าปาง เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะชุมชนและสอดคล้องกับแนวคิดการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสิ่งของที่เราไม่ต้องการ ของ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย (2558) ที่เสนอให้คนในชุมชนน าขยะมาตีมูลค่าเป็นตัวเงิน และ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งมีค่าสิ่งอื่น 
  3. ผลของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาได้แก่ บ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองแล้ง หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ อ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคามบ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญบ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค า
สร้อย จังหวัดมุกดาหารบ้านทุ่งราม หมู่ 4 ต าบลผักไหม อ าเภอศรีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแล้ว สามารถ
พัฒนาการจัดการขยะชุมชนให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถคัดแยกขยะ และน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ด้านการ
จัดการขยะชุมชน สามารถท าให้ชาวบ้านพัฒนาการจัดการขยะชุมชนท าให้
หมู่บ้านเจริญขึ้นได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ 
เถื่อนกลาง (2550) ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะชุมชนโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วยความร่วมมือของสถาบัน
ในชุมชน 4 องค์กรหลัก ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการ
ออกข้อก าหนดเหตุร าคาญของสถานประกอบการ นโยบายการจัดการขยะ 
และสนับสนุนงบประมาณในการอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน โรงเรียนมีบทบาทในการก าหนดนโยบายการจัดการขยะของ
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สถานศึกษา การสอนที่สอดแทรกเนื้อหาการจัดการขยะ วัดมีบทบาทในการ
จัดการขยะชุมชนโดยการเทศนาสั่งสอนและอบรมให้ประชาชนท าการคัดแยก
ขยะและด าเนินการเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ครัวเรือนมีบทบาทในการร่วม
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมอบรมรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการขยะ
ชุมชน และร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ การศึกษา
ของดวงแข วิไลนิรันดร์ และขจรเดช จันทะยานี (2546) ซ่ึงศึกษาพัฒนา
รูปแบบการลดปริมาณมูลฝอยแบบยั่งยืน ต าบลเกาะช้าง กิ่งอ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด มีผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบทาง
กายภาพของขยะจากบ้านพักอาศัย พบว่า น้ าหนักมูลฝอยโดยเฉลี่ยของ
บ้านพักก่อนด าเนินกิจกรรมท่ีลดปริมาณมูลฝอยเท่ากับ .73 กิโลกรัม/คน/วัน 
หลังด าเนินการลดลงเหลือ .72 กิโลกรัม/คน/วัน ลดลงร้อยละ 1.40 ผล
การศึกษาจากรีสอร์ทก่อนด าเนินการ พบว่า ปริมาณขยะเฉลี่ย 1.56 กิโลกรัม/
คน/วัน หลังด าเนินการลดลงเหลือ 1.41 กิโลกรัม/คน/วัน ลดลงร้อยละ 8.90 
ผลการศึกษาในโรงเรียน พบว่า มีมูลฝอยก่อนด าเนินการ .13 กิโลกรัม/คน/วัน 
หลังด าเนินการลดลงเหลือ .11 กิโลกรัม/คน/วัน โดยลดลงร้อยละ 15.40และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ (2543) ท าการศึกษา
โครงการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทาง
สังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนที่
พบว่า รูปแบบในการเก็บขนสามารถลดเวลา การเก็บขน ลดระยะทาง และ
จ านวนครั้งในการเก็บขนลดลง ประสิทธิภาพในการน าเอารูปแบบไปใช้ให้
ได้ผล ต้องมีปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุน คือ ปัจจัยทางสังคม เศรษฐศาสตร์ 
และกฎหมาย สามารถลดปริมาณขยะลงเหลือเฉลี่ย .30 - .40 กิโลกรัม/
ครัวเรือน/วันและสอดคล้องกับการศึกษาของ จตุพร บุนนาค (2540) 
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ท าการศึกษาในโครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยธุรกิจสีเขียวในโรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเขลางข์นครที่พบว่า ขยะที่มีมากที่สุด ได้แก่ กระดาษ
หนังสือพิมพ์ รองลงมา ได้แก่ กระดาษสี ขวดสี กระดาษกล่อง กระป๋อง
อลูมิเนียม ขวดขาว และพลาสติกตามล าดับ ส่วนแหล่งที่มีเป็นที่บ้านนักเรียน 
ชุมชนและโรงเรียน ด้านความรู้ของสมาชิกโครงการจัดการขยะด้วยธุรกิจสี
เขียว หลังจากได้ร่วมโครงการแล้วเกิดความรู้ในด้านความหมายของขยะ 
ประเภท วิธีการก าจัด และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า หลังการศึกษาพบว่า ความรู้ในด้านการน าขยะมาใช้ใหม่ และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าในระดับที่ดีมากและสอดคล้องกับแนวคิด การ
คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดของ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2558) ที่เสนอให้คัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และด าเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือหลักการก าจัดขยะจากแหล่งก าเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ 
และน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล 
 
สรุปการวิจยั 
  1. การศึกษาการจัดการขยะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ด้วยแบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม พบว่าชาวบ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน บ้านหนองแล้ง 
หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ  บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ บ้านหัวดง หมู่ 4 
เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ บ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย บ้านทุ่งราม 
หมู่ 4 ต าบลผักไหม เป็นหมู่บ้านที่สามารถจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้ โดยอาศัย
ผู้น าชุมชนและให้การอบรมที่เหมาะสม ท้ังนี้ชาวบ้านให้ความส าคัญกับการ
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จัดการขยะชุมชนในภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ประเด็นที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการร่วมในการแยกขยะ การลดปริมาณ
ขยะ และการรณรงค์เพื่อให้มีการก าจัดขยะที่ดี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่ได้รับความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ เช้ือโรคจากขยะ 
มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. แนวทางการจัดการขยะให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
หมู่บ้านตนเอง โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า การให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เผยแพร่เอกสารให้ความรู้ “การศึกษาการจัดการขยะ
ชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” และจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 
6 หมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน บ้านหนองแล้ง หมู่ 
7 ต าบลขุนหาญ  บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ บ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาล
ต าบลเค็งใหญ่ บ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย บ้านทุ่งราม หมู่ 4 
ต าบลผักไหม มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางในการ
จัดการขยะชุมชนตามความต้องการของชาวบ้าน พบว่าให้ความส าคัญใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับประเด็นส าคัญ คือ การ
ควบคุมดูแลการจัดการขยะชุมชนช่วยลดขยะชุมชน ขยะบางชนิดสามารถ
สร้างมูลค่าได้ และ Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุที่หมดที่
หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน า
กลับมาใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  เช่น ช่วยกันแยกประเภทขยะเพื่อให้
ได้ขยะรีไซเคิลมากที่สุด มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนประเด็น
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ที่ได้รับความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ Rethink (การคิดใหม่) คือการซ้ือสินค้าที่
ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  
  3. ผลของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการขยะใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม และแบบบันทึกสถิติค่าน้ าหนักขยะพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาได้แก่ บ้านกระเดียน หมู่ 1 ต าบลกระเดียน อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองแล้ง หมู่ 7 ต าบลขุนหาญ อ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคามบ้านหัวดง หมู่ 4 เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญบ้านเดชจ านงค์ หมู่ 6 ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค า
สร้อย จังหวัดมุกดาหารบ้านทุ่งราม หมู่ 4 ต าบลผักไหม อ าเภอศรีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแล้ว สามารถ
พัฒนาการจัดการขยะชุมชนให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถคัดแยกขยะ และน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นโดยสามารถคัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น 
ทั้งนี้ชาวบ้านมีแนวโน้มในการคัดแยกขยะได้มากขึ้น ขยะที่คัดแยกได้มีส่วนที่
สามารถจ าหน่ายได้ มีรายได้เข้ากองทุนขยะ หรือธนาคารขยะ สามารถปันส่วน
กลับมาเป็นสวัสดิการชุมชนได้ ทั้งนี้ผลของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการ
จัดการขยะ พบว่าได้ความส าคัญในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงล าดับประเด็นส าคัญ คือ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะอันตรายเป็น
สิ่งส าคัญ การควบคุมดูแลการจัดการขยะชุมชนช่วยลดขยะชุมชน เศษอาหาร 
เศษผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักได้ การก าจัดขยะติด
เชื้อต้องท าอย่างมีขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่
ได้รับความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ Repair (การซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซม
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ให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋องพลาสติกที่แตกร้าว หรือเป็นรูใช้กาวประสาน
หรืออุดรูเหล่านั้นมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่าหมู่บ้านท่ีสามารถจัดการขยะให้เป็นศูนย์ 
ได้ โดยอาศัยผู้น าชุมชน และให้การอบรมที่เหมาะสม ดังนั้นชุมชนที่จะประสบ
ความส าเร็จในการจัดการขยะชุมชนต้องอาศัยผู้น าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการ
พัฒนาชุมชนเป็นเร่ืองส าคัญ  
  2. จากผลการวิจัยพบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ชุมชนท าชุมชนเกิดการพัฒนาการจัดการขยะชุมชนที่ดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐในหมู่บ้าน ต้องอาศัยการให้ความรู้และการอบรมลูกบ้านเพื่อให้
ชาวบ้านมีความรู้ในการจัดการขยะชุมชน ซ่ึงส่งผลให้หมู่บ้านเกิดการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อชาวบ้านในชุมชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแล้ว สามารถพัฒนาการจัดการขยะชุมชนให้ดี
ขึ้นได้ โดยสามารถคัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์ ได้ดีขึ้น ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต้อง
กระตุ้นชาวบ้านอย่างต่อเนื่องในการคัดแยกขยะ และน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
จึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการจัดการขยะชุมชนได้ 
  4. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีเก็บข้อมูลได้จากชาวบ้านมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ดังนั้นผู้น าหมู่บ้านจะต้องน า
มูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาแปรรูปเป็นกองทุนขยะ หรือธนาคารขยะ เพื่อเปลี่ยนมา
เป็นสวัสดิการชุมชน 
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การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
Business Management for Natural Tourism Community 

Participation in Ubon Ratchathani 
 

อนนัต์  สนุทราเมธากุล1 ภิมภ์วมิล  ปรมัตถว์รโชต2ิ  
อัยรดา  พรเจริญ3 และดุสิต จกัรศิลป์4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านการ
ด าเนินธุรกิจในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี และ 2) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
410 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 
ดังนี้ ด้านการตลาด รองลงมา คือ ด้านการจัดการ และด้านการด าเนินงาน และ 2) 

1 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
4  อาจารย์ คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ      
 
ค าส าคัญ:  การจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
  The objectives of this research are 1) to study the level 
of business management factors in community participation 
business management to natural tourism in Ubon Ratchathani and 
2) to study the level of community participation factors in 
community participation business management to natural tourism 
in Ubon Ratchathani. This research was the survey research testing 
410 entrepreneurs of business management for natural tourism 
community participation in Ubon Ratchathani.  The sample was drawn 
using a multi-stage sampling method.  The data were collected by 
questionnaire.  The statistics used in the research were the 
descriptive statistical analysis.Findings are 1) the analyzing business 
management to natural tourism community participation in Ubon 
Ratchathani overall were high, following by marketing, general 
management and operation management and 2)  the community 
participation of evaluation overall were high, following by 
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development participation, benefits participation and Implementation 
participation. 
 
Keywords:  Business management, Natural tourism,  
                 Community participation 
 
บทน า 
  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเร็ว
ที่สุดอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศอย่างมหาศาล ก่อให้เกิด
รายได้หมุนเวียนและยังกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ น าไปสู่การจ้าง
งาน สร้างอาชีพ (พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, 2553) จากข้อมูลทางสถิติการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เติบโตขึ้น
อย่างมาก ในทศวรรษที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น
จาก 187,898 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2541 เป็น 380,417 ล้านบาทใน พ.ศ. 2550 และ
มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมเป็นการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว ทั้งการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประเมินผลและที่
ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อ
ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนการสร้างจิตส านึกในการดูแลและปกป้อง
ทรัพยากรการท่องเท่ียว (สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, 2551)  
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 การมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการพัฒนา ซ่ึงจะเห็นได้
ว่ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หากประชาชนไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและลงมือ
ด าเนินกิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว กิจกรรมนั้นอาจจะไม่ส าเร็จและด ารงอยู่ได้ แต่
หากว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการอย่างถ่องแท้จะสามารถ
มองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอจนเกิดความตระหนักในปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเกิดการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ
อย่างแท้จริง (อารีย์ นัยพินิจ และคณะ, 2551) จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ น้ าตก ภูเขา แก่ งหิน 
แม่น้ า ที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแหล่งท่องเท่ียวเหล่านี้สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเท่ียวอย่างมากมาย ทั้งนี้การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ และสิ่งที่ชุมชนจะได้รับในฐานะที่เป็น
เจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยสิ่งที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การท่องเที่ยวที่
มีผลก าไรตอบแทนมายังสมาชิกของชุมชน การสร้างสาธารณูปโภคและการ
ยกระดับความเป็นอยู่ที่มุ่งสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชน 
การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน การ
สร้างจิตส านึกในการเคารพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ชุมชนให้เกิดกับนักท่องเที่ยว และชุมชนต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งผู้เที่ยวและ 
ผู้ต้อนรับ  
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่ท าวิจัยเรื่องการจั ดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษา
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ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้สามารถ
แข่งขันและเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศได ้

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจในการจัดการ
ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากร คือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเป็นที่นิยมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว 1) หาดคูเดื่อ 2) หาดศรี
ภิรมย์ 3) สามพันโบก 4) หาดชมดาว 5) แก่งสะพือ 6) พัทยาน้อย 7) แม่น้ า
สองสี และ 8) ล าโดมน้อย 
 3. ขอบเขตระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
  จากการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังนี้ 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านการ
จัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน และด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2555) 
 2. ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ด้านการสร้าง
ความเข้าใจในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (พยอม ธรรมบุตร, 2549) ดังภาพที่ 1 
 
                 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 

 
 

       
ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  - ด้านการสร้างความเข้าใจในการตัดสินใจ 
  - ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
  - ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
  - ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  - ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ 
- ด้านการจัดการ 
- ด้านการตลาด 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการด าเนินงาน 
- ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎ
แห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ทั้งนี้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของ
การวิเคราะห์อยู่ที่ 10 เท่าของตัวแปร (ข้อค าถาม) (Hair et al., 2006) ซ่ึงการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปร สังเกตได้ในแบบจ าลองจ านวน 32 ตัวแปร  ขนาด
ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 10 x 32 = 320 
ดังนั้น เก็บเผ่ือ ความคลาดเคลื่อน โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ทั้งสิ้น คือ จ านวน 410 ตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยวิธีการสุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random 
sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดย
สอบถามจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
ธรรมชาติ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 410 ราย ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 
 
ตารางที่ 1  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษาประเภทธุรกิจ และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

ประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
152 
258 

 
37.07 
62.93 

2. อายุ 
   2.1 อายุต่ ากว่า 25 ปี 
   2.2 อายุต้ังแต่ 25- 35 ปี 
   2.3 อายุต้ังแต่ 36-45 ปี 
   2.4 อายุต้ังแต่ 46-55 ปี 
   2.5 อายุต้ังแต่ 56 ปีข้ึนไป 
 

 
44 
89 
128 
105 
44 

 
10.73 
21.70 
31.22 
25.62 
10.73 
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ประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

3. สถานภาพ 
   3.1 โสด     
   3.2 สมรส    
   3.3 หม้าย   
   3.4 หย่าร้าง   
   3.5 แยกกันอยู่  

 
75 
303 
19 
7 
6 

 
18.29 
73.91 
4.63 
1.71 
1.46 

4. การศึกษา 
   4.1 ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
   4.2 ปริญญาตรี 
   4.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
331 
77 
2 

 
80.74 
18.78 
.48 

5. ประเภทธุรกิจ 
   5.1 โรงแรม/ที่พัก  
   5.2 ร้านอาหาร       
   5.3 ร้านค้าปลีก  
   5.4 ธุรกิจบริการ   

 
32 
123 
85 
37 

 
7.80 
30.00 
20.73 
9.02 

   5.5 ผู้ผลิตสินค้าชุมชน    
   5.6 ธุรกิจล่องเรือ/ล่องแพ          
   5.7 ร้านขายฝาก/ของที่ระลึก      
   5.8 อื่น ๆ 

10 
72 
33 
18 

2.44 
17.57 
8.05 
4.39 

6. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
   6.1 น้อยกว่า 5 ปี   
   6.2 ต้ังแต่ 5-10 ปี  
   6.3 ต้ังแต่  11-15 ปี   
   6.4 ต้ังแต่ 16-20 ปี   
   6.5 ต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป  

 
141 
134 
56 
35 
44 

 
34.39 
32.68 
13.66 
8.53 
10.74 

รวม 410 100.00 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 410 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 62.93 และเป็นเพศชาย 
152 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07 ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 36-45 ปี จ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา คือ อายุตั้งแต่ 46-55 ปีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.62 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 
รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 75 คิดเป็นร้อยละ 18.29 ส่วนใหญ่การศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 80.74 รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78 ส่วนใหญ่ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
ร้านอาหาร จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ ร้านค้าปลีก 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73 และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 5 -10 ปี 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68 
 2. การวิเคราะห์ระดับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 410 
ราย ได้แก่ ด้านการด าเนินธุรกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ และด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการด าเนิน
ธุรกิจ 

ด้านการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
𝒙𝒙 S.D ระดับ 

ด้านการจัดการ 
ท่านมีการวางโครงสร้างธุรกิจ ขอบเขตงาน
ที่ชัดเจน    

4.04 .844 มาก 

มีการจัดสายงานในการท างานที่เป็น
เอกภาพ ง่ายต่อการก ากับดูแล  

4.09 .899 มาก 

ท่านมีการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจอย่าง
ชัดเจน  

4.14 .893 มาก 

มีระบบการจัดการภายในธุรกิจของท่านที่
ดี  

4.03 .939 มาก 

รวม 4.07 .755 มาก 
ด้านการตลาด 
มีการพัฒนาสินค้า/บริการ มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้า  

4.26 .705 มาก 

ราคาของสินค้า/บริการ ที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้า    

4.24 .712 มาก 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก 
แถม ที่น่าสนใจอยู่เสมอ    

4.40 .683 มาก 

รวม 4.30 .550 มาก 
ด้านการเงิน 
ท่านมีเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจ   

3.62 1.187 มาก 

เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจ  

3.64 1.220 มาก 
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ด้านการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
𝒙𝒙 S.D ระดับ 

มีผลก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุนธุรกิจของท่าน   3.64 1.128 มาก 
รวม 3.63 1.090 มาก 

ด้านการด าเนินงาน 
มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานธุรกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  

4.10 .851 มาก 

มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาจากการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ  

3.97 .949 มาก 

มีระบบการด าเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว 
ไม่ผิดพลาด  

3.94 .961 มาก 

รวม 4.00 .798 มาก 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มีการส่งเสริม การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการท างานอยู่เสมอ  

4.05 .876 มาก 

ธุรกิจของท่านมีกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  

3.73 1.278 มาก 

ธุรกิจของท่านปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การจ้างงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด เช่น วันหยุด วันลา 
สวัสดิการ สิทธิประกันสังคม ฯลฯ  

3.78 1.387 มาก 

รวม 3.85 1.03 มาก 
ภาพรวม 3.97 .539 มาก 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97) โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากระดับ
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ด้านการตลาด (�̅�𝑥 = 4.30) รองลงมา คือ ด้านการ
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จัดการ (𝑥𝑥  ̅= 4.07) และด้านการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้  
 1. ปัจจัยด้านการจัดการ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.07) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การก าหนดเป้าหมาย
ของธุรกิจอย่างชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.14) รองลงมาคือ การจัดสายงานในการท างานที่เป็น
เอกภาพ ง่ายต่อการก ากับดูแล (�̅�𝑥 = 4.09) และมีการวางโครงสร้างธุรกิจขอบเขต
งานที่ชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.03)     
 2. ปัจจัยด้านการตลาด โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.30) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีการส่งเสริมการขาย 
เช่น ลด แลก แจก แถม ที่น่าสนใจอยู่เสมอ (�̅�𝑥 = 4.40) รองลงมา คือ มีการพัฒนา
สินค้า/บริการ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า (�̅�𝑥 = 4.26) และราคาของ
สินค้า/บริการ ที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า (�̅�𝑥 = 4.24)  
 3. ปัจจัยด้านการเงิน โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
3.63) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ เงินทุนหมุนเวียนที่
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และมีผลก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุนธุรกิจ (�̅�𝑥 = 3.64) 
และมีเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ (�̅�𝑥 = 3.62)  
  4. ปัจจัยด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.00) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินงานธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (�̅�𝑥 = 4.10) 
รองลงมา คือ มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาจากการด าเนินงานอยู่เสมอ (�̅�𝑥 = 
3.97) และมีระบบการด าเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด (�̅�𝑥 = 3.94)  
  5. ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.85) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ มีการ
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ส่งเสริม การพัฒนาทักษะและความสามารถในการท างานอยู่เสมอ (�̅�𝑥 = 4.05) 
รองลงมา คือ ธุรกิจของท่านปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานอย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด เช่น วันหยุด วันลา สวัสดิการ สิทธิ
ประกันสังคม ฯลฯ (�̅�𝑥 = 3.78) และธุรกิจของท่านมีกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด (�̅�𝑥 = 3.73) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
𝒙𝒙 S.D ระดับ 

  ด้านการสร้างความเข้าใจในการตัดสินใจ 
การค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวฯ  

3.83 1.034 มาก 

การประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ  

3.87 1.055 มาก 

การเสนอแนะวิธีการ ดูแล รักษา และการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่  

4.02 .984 มาก 

การตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับชุมชน  

3.94 .994 มาก 

รวม 3.90 .814 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินงาน 
ที่วางไว้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ  

3.95 .859 มาก 
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ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
𝒙𝒙 S.D ระดับ 

การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวและ
บุคคลภายนอก  

3.97 .876 มาก 

การมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความยั่งยืน  

4.13 .911 มาก 

รวม 4.01 .746 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
การมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกิดจากจาก
แหล่งท่องเที่ยวฯ ของท่าน  

4.18 .900 มาก 

การได้รับรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ในชุมชน
ของท่าน  

4.21 .865 มาก 

รวม 4.19 .804 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  

4.22 .821 มาก 

การมีส่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  

4.24 .890 มาก 

การมสี่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี  

4.30 .826 มาก 

รวม 4.25 .742 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การติดตามการด าเนินงานที่เกิดข้ึนในแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับชุมชน  

3.89 .875 มาก 

ความเข้าใจถึงระบบการประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการท่องเที่ยวฯ ของชุมชน  

3.93 .932 มาก 
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ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
𝒙𝒙 S.D ระดับ 

การรับรู้ถึงผลกระทบต่อชุมชนจากการท่องเที่ยว
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

3.68 1.213 มาก 

การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงาน  3.77 1.065 มาก 
รวม 3.81 .967 มาก 

ภาพรวม 3.87 .814 มาก 
 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมแล้ว
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.87) โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจาก
ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (�̅�𝑥 = 4.25) 
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (�̅�𝑥 = 4.19) และด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ (�̅�𝑥 = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถอธิบายได้ดังนี้
 1. ด้านการสร้างความเข้าใจในการตัดสินใจ โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.90) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 
ดังนี้ การเสนอแนะวิธีการ ดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (�̅�𝑥 = 4.02) 
รองลงมา คือ การตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับชุมชน (�̅�𝑥 = 
3.94) และการประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ (�̅�𝑥 = 3.87)   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.01) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การมี
ส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ( �̅�𝑥 = 4.13) 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอก (�̅�𝑥 = 3.97) และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
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ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ (�̅�𝑥 = 3.95)  
  3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.19) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย ดังนี้ การได้รับรายได้
จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ในชุมชนของท่าน (�̅�𝑥 = 4.21) และการมีอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวฯ ของท่าน (�̅�𝑥 = 4.18) 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.25) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (�̅�𝑥 = 4.30) 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (�̅�𝑥 = 4.24) และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (�̅�𝑥 = 4.22) 
 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.81) เรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 
ความเข้าใจถึงระบบการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวฯ ของชุมชน 
(�̅�𝑥 = 3.93) รองลงมา คือ การติดตามการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับชุมชน (�̅�𝑥 = 3.89) และการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 
3.77) 
 
สรุปการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 410 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ
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ตั้งแต่ 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับร้านอาหาร และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ปี  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากระดับมากไปหา
น้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ด้านการตลาด รองลงมา คือ ด้านการจัดการ และด้านการ
ด าเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถอธิบายได้ดังนี้  
  2.1 ปัจจัยด้านการจัดการ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ
อย่างชัดเจน รองลงมา คือ การจัดสายงานในการท างานที่เป็นเอกภาพ ง่ายต่อการ
ก ากับดูแล และมีการวางโครงสร้างธุรกิจขอบเขตงานที่ชัดเจน  
 2.2 ปัจจัยด้านการตลาด โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม ที่น่าสนใจอยู่ รองลงมา คือมีการพัฒนาสินค้า/บริการ มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าและราคาของสินค้า/บริการที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า 
 2.3 ปัจจัยด้านการเงิน โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และมีผลก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุนธุรกิจ และมีเงินลงทุนท่ีเพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจ  
 2.4 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
ธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รองลงมา คือ มีการเตรียมการรับมือ
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กับปัญหาจากการด าเนินงานอยู่เสมอ และมีระบบการด าเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว 
ไม่ผิดพลาด  
 2.5 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ มีการส่งเสริม การ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการท างานอยู่เสมอ รองลงมา คือ ธุรกิจของท่าน
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด เช่น วันหยุด วันลา สวัสดิการ สิทธิประกันสังคม และธุรกิจของท่านมี
กฎระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับ ดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ     เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
สามารถอธิบายได้ ดังนี้  
 3.1 ด้านการสร้างความเข้าใจในการตัดสินใจ โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การเสนอแนะ
วิธีการดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ รองลงมาคือ การตัดสินใจในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับชุมชน และการประชุมและวางแผนในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวฯ  
 3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอก และ
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ  
 3.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การได้รับรายได้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ ในชุมชนของท่าน และการมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกิดจากแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ ของท่าน 
 3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม
ประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  
 3.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ความเข้าใจถึง
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวฯของชุมชน รองลงมาคือ 
การติดตามการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับชุมชน และการให้
ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณา เป็นรายด้านเรียงล าดับจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 
ด้านการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดการ และด้านการด าเนินงาน ท้ังนี้อาจเกิด
จากผู้ประกอบการเล็งเห็นว่าการน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การส่งเสริมการขาย ราคาของสินค้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าให้
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นักท่องเที่ยวตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการในแหล่งท่องเที่ยวเป็นส าคัญ รวมไปถึง
อาจเกิดจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และในแต่ละช่วงเวลาจะมี
นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างตามฤดูกาล ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจะต้อง
วางแผนเป้าหมายของธุรกิจ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงาน
และผลิตสินค้าและบริการให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับจ านวนของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ พระสุพรรณ์ 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแก่งกะเบา จังหวัด
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ตอบสนองความต้องการสูงสุดในด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ด้านบริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดมุกดาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ใจน้อย (2552) ได้ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง ผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงใจด้านการบริหาร
จัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 2. ปัจจัยด้านด้านมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก  โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้ประกอบการได้มี การ
ด าเนินธุรกิจอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานจึงท าให้เข้าใจบริบทของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างลึกซ่ึง เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบโดยตรงจากแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบจึงต้องเข้าใจ สามารถให้
ข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้คุ้มค่า ทั้งการดูแลรักษา
ทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวมีภาพลักษณ์ที่ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก  สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช (2556) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปี
สามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการ ด้านสถานที่ที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมลักษณ์  สงทิพย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ าวัด
ตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติมีส่วนร่วม  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1. ด้านการด าเนินธุรกิจ จากผลงานวิจัยผู้ประกอบการโดยรวมส่วน
ใหญ่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กแต่มีเงินทุนใน    การด าเนินธุรกิจไม่มากนัก ดังนั้นจึง
ควรมีการส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนทางการเงินทุนจากภาครัฐให้เพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพดีขึ้น 
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการวิจัยผู้ประกอบการยังขาดรับรู้
ถึงผลกระทบต่อชุมชนจากการท่องเที่ยวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากผลการด าเนินงานดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมกัน
หาสาเหตุของปัญหาส่งผลกระทบ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฯ น ามา
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ประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ   
อย่างตรงไปตรงมาและเหมาะสม รวมทั้ง เสนอแนะวิธีการดูแลรักษาและการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่มีการติดตามการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการน ารูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ ไปท าการวิจัยซ้ าในกลุ่มเป้าหมาย
อื่น ๆ ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้น าชุมชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานรัฐ เป็น
ต้น 
 2.  ควรน ารูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชน
มีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยครั้งต่อไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ อาทิเช่น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเหตุผลร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3. ควรน ารูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ในพื้นที่อื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
สู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. ควรมีการศึกษาในแหล่งท่องเที่ ยวในบริบทอื่ นในจั งหวัด
อุบลราชธานี เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็นต้น 
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
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ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเกษตรปลอดภัยและ

ข้าวเกษตรเคมีในจังหวัดปทุมธานี 
Costs and Returns on GAP Rice Farming and Chemical Rice 

Farming in Pathum Thani Province in Thailand  
 

กุสุมา ด าพทิกัษ์1 ณัฐพล ช่องดารากุล2 ณฐมน บัวพรมม3ี 
ศุภโชค ถกลศร4ี และนาถรพ ีชัยมงคล5 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทน รวมทั้งจุดคุ้มทุนของการปลูกข้าวเกษตรปลอดภัย GAP กับข้าว
เกษตรเคมี ในพื้นที่ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใช้
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรต าบลบึงกาสามที่
ขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกในรอบปีการผลิต 2560/2561 จ านวน 176 ราย น า
ข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของ
การปลูกข้าวเกษตรปลอดภัย GAP ต่ ากว่าต้นทุนการปลูกข้าวเกษตรเคมี อีก
ทั้งยังมีรายได้และก าไรขั้นต้นสูงกว่าข้าวเกษตรเคมีอีกด้วย ส าหรับจุดคุ้มทุน
ของการปลูกข้าวเกษตรปลอดภัย GAP พบว่ามีระดับผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยต่อไร่

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
3 อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 
4 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 
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ต่ ากว่าข้าวเกษตรเคมี ยกเว้นเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวเกษตรปลอดภัย 
GAP มีระดับผลผลิตคุ้มทุนสูงกว่าข้าวเกษตรเคมี เนื่องมาจากสัดส่วนต้นทุน
คงที่มากกว่า  

 
ค าส าคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน ขา้วเกษตรปลอดภัย ข้าวเกษตรเคมี 
 
Abstract 
  The objective of this study is to compare and contrast 
the costs and returns, including break- even points, on GAP rice 
farming and chemical rice farming in Bueng Ka Sam Subdistrict, 
Nong Sua District, Pathum Thani Province in Thailand.  Survey 
questionnaire was employed to collect information from the 
sample size of 176 rice farmers in Bueng Ka Sam Subdistrict who 
have registered in crop years 2017/ 2018 with the Department of 
Agricultural Extension.  The collected data were analyzed using 
descriptive statistics; i.e. , frequency, percentage, and average.  The 
research findings show that the average total cost per Rai ( 1,600 
square meters)  of GAP rice farming is lower than that of chemical 
rice farming. Additionally, the revenue and gross margin of GAP rice 
farming is higher than those of chemical rice farming.  For break-
even analysis, GAP rice farming has a lower break- even point of 
scale when compared with chemical rice farming, except for small-
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scale GAP rice farming where the break-even point is higher due to 
higher proportion of fixed costs. 
 
Key words: Cost, Return, GAP Rice Farming, Chemical Rice Farming    

 
บทน า 
 จังหวัดปทุมธานีปลูก “ข้าว” มากเป็นล าดับที่ 5 ของประเทศ เนื่อง
ด้วยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีการชลประทานที่เอื้อต่อการเพาะปลูก 
พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด 
หรือประมาณร้อยละ 75 ของสัดส่วนพื้นที่การท าเกษตรกรรม มีเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวจ านวน 12,716 ราย แต่การปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้
วิธีการผลิตแบบเกษตรเคมี ซ่ึงเกษตรกรต้องซ้ือปัจจัยการผลิตที่เป็นปุ๋ยและ
สารเคมีสังเคราะห์ท าให้การลงทุนสูง ส่งผลให้เกษตรกรมีก าไรจากการผลิตต่ า 
และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานีจึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคธุรกิจและภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2558-
2561 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรซ่ึงหมายรวมถึงสินค้าข้าวไปสู่
ระบบมาตรฐานปลอดภัย เน้นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการตลาด เพื่อให้สินค้าเกษตรที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค (ส านักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี, 2557) 
 การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based) เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของจังหวัดปทุมธานี โดยก าหนดพื้นที่วิจัย คือ 
ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการ
ปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้น ๆ ของอ าเภอ ปัจจุบันต าบลบึงกาสามมีหมู่บ้านใน
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เขตการปกครองจ านวน 9 หมู่บ้าน ข้อมูลในเดือนธันวาคม 2559 ระบุว่ามี
ประชากรทั้งหมด 7,056 คน จาก 929 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีที่ดินถือครองทั้งหมด 39,318 ไร่ ในจ านวนพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่
ถือครองด้านการเกษตร จ านวน 17,486 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินเช่า จ านวน 6,966 
ไร่  และที่ดินของตนเอง 10,520 ไร่ สภาพพื้นที่ต าบลเหมาะแก่การท า
เกษตรกรรมตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและมีคลองระบายน้ าตัดผ่าน 3 
คลอง ได้แก่ คลอง 9 คลอง 10 และคลอง 11 เกษตรกรนิยมท านาข้าวมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ และไม้ดอก/ไม้ประดับ 
(ประกอบ จรเจริญ, 2560) 
 ในด้านวิธีการผลิตข้าว พบว่าเกษตรกรต าบลบึงกาสามส่วนใหญ่ยัง
นิยมปลูกข้าวแบบเคมี ส่วนการผลิตข้าววิธีอื่น ๆ พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนหัน
มาปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ซ่ึงเป็นข้าวที่ผลิตตามมาตรฐาน
การเกษตรที่ดี กล่าวคือ ยังให้ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการผลิตได้ แต่มีการลด
ปริมาณการใช้และไม่ใช้ในระยะต้องห้าม ได้แก่ ระยะออกดอกหรือระยะที่ข้าว
ออกรวง เพื่อไม่ให้มีปริมาณสารเคมีตกค้างในปริมาณที่เป็นอันตราย  (ศิร
ประภา ธงชัยสุริยา, 2558) อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ส ารวจสภาพปัญหา 
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเคมีได้สะท้อนปัญหาด้านรายได้จากการท านา ว่าพวก
เขายังไม่พอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ เนื่องจากการท านามีต้นทุนสูง ซ่ึงสาเหตุ
มาจากต้นทุนของปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เป็น
ต้น แต่หากจะให้ปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตแบบเกษตรปลอดภัย GAP ทั้งหมด ก็
มองว่ามีขั้นตอนยุ่งยาก เช่น ต้องจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น และราคาขายข้าว 
GAP หน้าโรงสีก็เท่ากับข้าวที่ปลูกแบบเคมี  
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  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรปลอดภัยนั้น จ าเป็นจะต้อง
สร้างความเข้าใจด้านข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการผลิตแต่ละวิธี เช่น ต้นทุน 
ก าไรสุทธิ ปริมาณผลผลิตที่อาจได้รับแตกต่างกัน เป็นต้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่ง
ส ารวจข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้เกษตรกรต าบลบึงกาสามเข้าใจเรื่องต้นทุน
และผลตอบแทนของวิธีการปลูกข้าวทั้งสองแบบ โดยผลการวิจัยจะได้ข้อมูล
จ าเป็นที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผนการผลิตและเลือกวิธีการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุน รายได้ อัตราผลตอบแทน และ
จุดคุ้มทุนของการปลูกข้าวเกษตรปลอดภัย GAP กับข้าวเกษตรเคมี  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวมรวมข้อมูลด้านการผลิตเฉพาะพื้นที่ต าบลบึงกา
สาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกในรอบปีการผลิต 2560/2561 ระยะเวลา
การวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
 การค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญสามส่วน ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง (Direct material) คือ 
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วัตถุดิบที่ซ้ือมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 
คือ ค่าแรงงานของคนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือบริการ 
การแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าส า เร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
(Manufacturing overhead) หรือเรียกอีกอย่างว่าต้นทุนทางอ้อม เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซ่ึงไม่อาจระบุได้ว่าเกิดขึ้นกับสินค้าใด
โดยเฉพาะ (Drury, 2008)  
 ต้นทุนอาจจ าแนกตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมหรือ
จ าแนกตามพฤติกรรมต้นทุน ได้เป็นสองประเภทคือ ต้นทุนผันแปร หมายถึง 
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต และ
ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ระดับการผลิตจะ
เปลี่ยนแปลงไป (Drury, 2008) 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
  รายได้ คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ
ตามปกติ ส่วนผลตอบแทนหลักที่ได้จากการด าเนินงาน คือ ก าไรขั้นต้น 
ค านวณได้จากรายได้ที่หักต้นทุนการผลิต วิธีการวัดผลตอบแทนอาจค านวณได้
จากอัตราก าไรขั้นต้น ซึ่งค านวณจากก าไรขั้นต้นหารด้วยรายได้  
  เครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการวางแผนก าไร คือ จุดคุ้มทุน 
(Break-even point) ซ่ึงสามารถค านวณจากต้นทุนคงที่  หารด้วยก าไร
ส่วนเกินซ่ึงค านวณได้จากราคาขายต่อหน่วยหักด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จะ
ท าให้ทราบว่าจะต้องผลิตและขายเท่าไรจึงจะคุ้มทุน หากผลิตและขายเกินกว่า
จุดคุ้มทุนที่ค านวณได้ แสดงว่าจะมีก าไรเกิดขึ้น (Drury, 2008) 
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  3. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  งานวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวใน
ประเทศไทยได้มีการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาหลายพื้นที่การเพาะปลูก ดังต่อไปนี้  
  การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนข้าวในเขตพื้นที่ต่างกัน 
จะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน เช่น ผลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ
การต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2552/53 มีต้นทุน
เฉลี่ย 3,126.15 บาทต่อไร่ รายได้ 5,124.67 บาทต่อไร่ ก าไรต่อไร่เท่ากับ 
1,998.52 บาท (วรวิทย์ กุลตังวัฒนา และนันทิยา พรมทอง, 2554) ในขณะที่
การปลูกข้าวนาหยอดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 
2558/2559 พบว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,249.59 บาท และก าไรต่อไร่
เท่ากับ 1,838.68 บาท ซ่ึงสูงกว่าผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบนาด าและ
นาหว่าน (ยศนนท์ ศรีวิจารย์ และคณะ, 2560)  ส่วนการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการ
เพาะปลูก 2559 มีต้นทุนต่อไร่เท่ากับ 8,597.47 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 
705.54 บาท (กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ, 2560) 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน พบว่าต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวในพื้นที่ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีต้นทุนการปลูกข้าวทั้งสิ้นต่อไร่เท่ากับ 5,083.27 
บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 614 บาท (สุขใจ ตอนปัญญา, 2554) และในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าต้นทุนต่อไร่ของการปลูกข้าวอินทรีย์เท่ากับ 2,389.43 
บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 3,960.03 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 1,570.60 บาท 
(อัจฉรา กลิ่นจันทร์, 2557) ขณะที่พื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้มีการศึกษาการปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ใหม่ พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีต้นทุนการผลิตต่อ

229Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



230 
ไร่เท่ากับ 4,319.39 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 4,921.28 บาท และก าไรต่อไร่
เท่ากับ 601.88 บาท ส่วนข้าวพันธุ์ใหม่มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 4,456.65 
บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 5,393.72 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 937.08 บาท 
(ณัฐวัฒน์ ทองค า, 2556) 
 ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกข้าววิธีต่าง ๆ ได้แก่เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี และเกษตรปลอดภัย มีผล
การศึกษาที่น่าสนใจดังนี้ การศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปีการเพาะปลูก 
2556/2557 พบว่าการปลูกข้าวปลอดสารพิษ มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 
3,772.58 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 6,412.03 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 
2,689.42 บาท ส าหรับข้าวอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 4,478.82 
บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 27,709.20 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 23,230.38 
บาท ส่วนต้นทุนข้าวแบบเคมี มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 4,154.47 บาท 
รายได้ต่อไร่เท่ากับ 5,093.75 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 939.28 บาท (ศิ ร
ประภา ธงชัยสุริยา, 2558) และในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบการศึกษา
เปรียบเทียบการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธีดังกล่าว พบว่าข้าวเกษตรเคมี มีต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,337.82 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 5,851.15 บาท และก าไร
ต่อไร่เท่ากับ 2,513.33 บาท ส่วนข้าวเกษตรอินทรีย์ มีต้นทุนการผลิตต่อไร่
เท่ากับ 2,120.11 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 8,699.53 บาท และก า ไรต่อไร่
เท่ากับ 6,579.42 บาท ขณะที่ข้าวปลอดภัยใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ มี
ต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,367.58 บาท และรายได้ต่อไร่ 10,648.92 บาท 
(พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ และคณะ, 2559) 
 ผลการศึกษาในพื้นที่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
การผลิตข้าวปลอดภัยมีต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่มีรายได้และก าไรสูงกว่าข้าวเคมี 
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โดยท าการศึกษาในปีการเพาะปลูก 2547/2548 พบว่าข้าวปลอดภัยสารพิษ มี
ต้นทุนรวมต่อไร่เท่ากับ 2,382.88 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 5,428.65 บาท 
และก าไรสุทธิต่อไร่เท่ากับ 3,045.77 บาท ส าหรับข้าวเคมีต้นทุนรวมต่อไร่
เท่ากับ 2,529.15 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 4,894.71 บาท และก าไรสุทธิต่อไร่
เท่ากับ 2,365.56 บาท (ชนัญญา ดวงดี, 2550) หลังจากนั้นได้มีผู้ศึกษา
เพิ่มเติมในพื้นที่อ าเภอเดียวกัน พบว่าในปีการเพาะปลูก 2557 ต้นทุนข้าว
เกษตรอินทรีย์มีต้นทุนทั้งสิ้นต่อไร่เท่ากับ 4,230.85 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 6,007.55 บาท และมีก าไรเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,776.70 บาท ส่วน
ต้นทุนข้าวเกษตรเคมีต่อไร่เท่ากับ 5,472.27 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
6,642.38 บาท และก าไรเฉลี่ยต่อไร่เท่ากบั 1,170.11 บาท (ชาลิสา สุวรรณกิจ 
และกนกเนตร เปรมปรี, 2559) 
 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
ระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี ที่พบว่าการปลูกข้าวเกษตร
อินทรีย์มีต้นทุนต่ ากว่าแบบเกษตรเคมี แต่ในส่วนของรายได้และก าไรกลับต่ า
กว่าแบบเกษตรเคมี พบได้ในพื้นที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยผล
การศึกษาระบุว่าต้นทุนข้าวเกษตรอินทรีย์ต่อไร่เท่ากับ 3,718.10 บาท รายได้
ต่อไร่เท่ากับ 5,738.76 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 2,020.70 บาท ในขณะที่
ต้นทุนข้าวเกษตรเคมีต่อไร่เท่ากับ 4,535.08 บาท รายได้ต่อไร่เท่ากับ 
9,710.52 บาท และก าไรต่อไร่เท่ากับ 5,175.40 บาท ทั้ งนี้เนื่องจากข้าว
เกษตรเคมีให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าข้าวอินทรีย์ (จุฑาทิพย์ สองเมือง และ
คณะ, 2551)  
  ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน พบว่าระดับผลผลิตคุ้มทุนของ
เกษตรเคมี เฉลี่ยไร่ละ 133.56 กิโลกรัม ซ่ึงต่ ากว่าผลผลิตคุ้มทุนของข้าว
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เกษตรอินทรีย์ ที่พบว่าเฉลี่ยไร่ละ 146.99 กิโลกรัม (จุฑาทิพย์ สองเมือง และ
คณะ, 2551) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สรุปได้ว่า ผลผลิต
ต่อไร่และต้นทุนในการปลูกข้าวด้วยวิธีต่าง ๆ คือ แบบดั้งเดิม แบบเกษตรเคมี 
แบบปลอดสารพิษ และแบบเกษตรอินทรีย์ ให้ผลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะใน
พื้นที่การปลูกที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ของการปลูกข้าวในพื้นที่ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกข้าวทั้งแบบเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัย 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวเพื่อให้มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การปลกูข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP 
ต้นทุนการปลูกข้าว 
รายได้จากการขายข้าว 
อัตราก าไรข้ันต้น 
จุดคุ้มทุน 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการปลกูข้าว 

ต้นทุนการปลูกข้าว 
รายได้จากการขายข้าว 
อัตราก าไรข้ันต้น 
จุดคุ้มทุน 

การปลกูข้าวแบบเกษตรเคมี 
ต้นทุนการปลูกข้าว 
รายได้จากการขายข้าว 
อัตราก าไรข้ันต้น 
จุดคุ้มทุน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
   ประชากรของการศึกษานี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ต าบลบึง
กาสาม  อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 230 ราย (ประกอบ จร
เจริญ, 2560) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกในปี 2560 
ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 176 ราย ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต
ข้าวรอบปี 2560/2561 ในประเด็น (1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และ (2) 
ข้อมูลด้านวิธีการผลิต ปริมาณผลผลิต รายได้จากการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต จ าแนกข้อมูลเป็นสามส่วน 
คือ (1) วัตถุดิบทางตรง (2) ค่าแรงงานทางตรง และ (3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ท าการวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่และผลตอบแทนจากการลงทุน น าเสนอ
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยเน้นให้เห็นภาพรวมท้ังหมดของการ
ปลูกข้าวในต าบลบึงกาสาม และจ าแนกตามขนาดพื้นที่การปลูก 3 ขนาด 
ได้แก่ (1) เกษตรกรรายย่อย พื้นที่ปลูกขนาด 1-15 ไร่ (2) เกษตรกรรายกลาง 
พื้นที่ปลูกจ านวน 16-30 ไร ่และ (3) เกษตรกรรายใหญ่ พื้นที่ปลูกขนาด 31 ไร่
ขึ้นไป ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มเกษตรกรก าหนดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนและก าหนดแนวทางการปลูกข้าวที่เหมาะสม
ส าหรับเกษตรกรแต่ละราย 
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ผลการวิจัย 
  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและข้อมูลการเพาะปลูก จากการส ารวจ
ข้อมูลการผลิตในรอบ 2560/2561 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 59.09 เพศหญิง ร้อยละ 40.91 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 46-55 ปี ร้อยละ 
35.80 รองลงมาอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.40 ด้านสายพันธุ์ข้าว 
พบว่าส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวสายพันธุ์ กข57 มากที่สุด ร้อยละ 45.4 รองลงมา
เป็นสายพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ กข47 กข49 กข31 ปทุมธานี1 กข41 พิษณุโลก2 กข
52 และกข59 ตามล าดับ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่การปลูกข้าว แยกตามวิธีการปลูก และ
ขนาดพื้นที่ พบว่าต าบลบึงกาสามมีพื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น 3,821 ไร่ 
แบ่งเป็นพื้นที่นาเกษตรปลอดภัย GAP รวม 638 ไร่ และพื้นที่นาเกษตรเคมี 
รวม 3,183 ไร่ ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย GAP มีจ านวนทั้งสิ้น 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.91 แบ่งเป็นเป็นเกษตรกรรายกลางที่ปลูกข้าวใน
พื้นที่ 16-30 ไร่ (ร้อยละ 53.57) รองลงมาเป็นเกษตรกรรายเล็ก ที่มีพื้นที่ปลูก
ข้าว 1-15 ไร่ (ร้อยละ 32.14) และเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรเคมี มีจ านวน
ทั้งสิ้น 148 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.09 โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายกลาง
ที่ปลูกข้าวในพื้นที่ 16-30 ไร่ (ร้อยละ 44.60) รองลงมาเป็นเกษตรกรรายเล็ก 
ที่มีพื้นที่ปลูกข้าว 1-15 ไร่ (ร้อยละ 38.51) ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 พื้นที่การปลูกขา้วแยกตามวธิีการปลกู ขนาดพื้นที่ และจ านวน
เกษตรกร 

ขนาดพื้นท่ี 
การปลูก 

พื้นท่ีนา 
เกษตร

ปลอดภัย 
GAP (ไร่) 

จ านวน
เกษตร 
(ราย) 

จ านวน
พื้นท่ีนา 
เกษตร
เคมี 
(ไร่) 

จ านวน
เกษตร 
(ราย) 

รวม
พื้นท่ี
นา

จ านวน 
(ไร่) 

รวม
จ านวน
เกษตร 
(ราย) 

1 - 15 ไร่ 95 9 
(32.14%) 

631 57 
(38.51%) 

726 66 
(37.50%) 

16 - 30 ไร่ 318 15 
(53.57%) 

1,536 66 
(44.60%) 

1,854 81 
(46.02%) 

31 ไร่ข้ึนไป 225 4 
(14.29%) 

1016 25 
(16.89%) 

1,241 29 
(16.48%) 

รวม 638 ไร่ 28 
(100%) 

3,183 
ไร่ 

148 
(100%) 

3,821 
ไร่ 

176 
(100%) 

 
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว จากการน าข้อมูลการผลิตของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นที่ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรอบปีการเพาะปลูก 2560/2561 จ านวน 176 ราย มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนการปลูกข้าว สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดัง
ประเด็นต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตข้าวเกษตรปลอดภัย GAP (หน่วย: บาท/ไร)่ 

พ้ืนที่การปลูก  1–5 ไร่ 
16-30 

ไร่ 
31 ไร่ 
ขึ้นไป 

เฉลี่ยทุก
พ้ืนที ่

ต้นทุนเมล็ดพันธุ์   173.33    290.67    295.00    253.00  
ค่าจ้างและค่าแรงเตรียม
พื้นที่ปลูก 

   211.11    300.00    150.00    250.00  

ค่าจ้างและค่าแรงหว่าน
เมล็ดพันธุ์ 

    27.78      40.00      12.50      32.14  

ค่าจ้างและค่าแรงฉีดยา
และพ่นยา 

    33.33      40.00      25.00      33.33  

      27.78      40.00    -         30.36  
ค่าจ้างและค่าแรงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

   233.33    283.33    300.00    269.64  

รวมค่าแรงงานทางตรง   533.33    703.33    487.50    615.47  
ค่ายาป้องกันและควบคุม
วัชพืช 

  181.11    184.67    145.00    177.86  

โรคพืชค่ายาก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 

   167.78    260.00    212.50   223.57  

ค่าปุ๋ยอินทรีย์    138.89      20.00      55.00     63.21  
ค่าปุ๋ยเคมี    405.56    530.00    402.25   471.75  
ค่าซ่อมแซมรถไถ     22.22    -       125.00     25.00  
ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า    172.22    220.00    150.00   194.64  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   512.78    669.67    680.00   620.71  
ค่าภาษีบ ารุงท้องที่       3.33       3.67       5.00       3.75  
ค่าเช่าที่ดิน    366.67    266.67    250.00   296.43  
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พ้ืนที่การปลูก  1–5 ไร่ 
16-30 

ไร่ 
31 ไร่ 
ขึ้นไป 

เฉลี่ยทุก
พ้ืนที ่

ค่าเสื่อมราคา    689.07    197.76    270.77   366.12  
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,659.63  2,352.44  2,295.52  2,443.04  
ต้นทุนการผลิตรวม 3,366.29  3,346.44  3,078.02  3,311.51  

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงต้นทุนการผลิตขา้วเกษตรเคมี (หน่วย: บาท/ไร)่                                                                    

พื้นท่ีการปลูก  1-15 ไร่ 16-30 ไร ่ 31 ไร่ 
ข้ึนไป 

เฉลี่ยทุก
พื้นท่ี 

ต้นทุนเมล็ดพันธุ์   382.19    381.29    393.80    385.76  
ค่าจ้างและค่าแรงเตรียมพื้นที่
ปลูก 

  300.00    290.15    300.00   295.61  

ค่าจ้างและค่าแรงหว่านเมล็ด
พันธุ์ 

    58.77      53.79      52.00      55.41  

ค่าจ้างและค่าแรงฉีดยาและพ่น
ยา 

    47.37      43.94      42.00      44.93  

ค่าจ้างและค่าแรงใส่ปุ๋ย     47.37      43.94      42.00      44.93  
ค่าจ้างและค่าแรงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

  287.02    278.03    274.00    280.81  

  รวมค่าแรงงานทางตรง  740.53   709.85   710.00   721.69  
ค่ายาป้องกันและควบคุมวัชพืช   166.49    150.91    144.80   155.88  
โรคพืชค่ายาก าจัดแมลงศัตรูพืช   222.98    212.42    199.60   214.32  
ค่าปุ๋ยอินทรีย์   -       -       -       -     
ค่าปุ๋ยเคมี 594.21    575.91    603.20   587.57  
ค่าซ่อมแซมรถไถ     42.11      39.39      64.40     44.66  
ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า     62.28    123.48    178.40   109.19  
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พื้นท่ีการปลูก  1-15 ไร่ 16-30 ไร ่ 31 ไร่ 

ข้ึนไป 
เฉลี่ยทุก
พื้นท่ี 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  623.68    605.15    634.80   617.30  
ค่าภาษีบ ารุงท้องที่       4.82        4.02        4.60       4.43  
ค่าเช่าที่ดิน   245.61    500.00    640.00   425.68  
ค่าเสื่อมราคา   340.05    167.40    113.77   224.83  

    รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,302.23  2,378.68  2,583.57  2,383.86  
ต้นทุนการผลิตรวม 3,424.95  3,469.82  3,687.37  3,491.31  

 
  จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ มี
ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 
ทั้ง 3 กลุ่ม และพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยต่อไร่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 
253.00 บาท ขณะที่ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
แบบเกษตรเคมีเฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 385.76 บาท ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จึงสามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ลง
ได้ 132.76 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.42 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรเคมี  
  เมื่อพิจารณาตามขนาดพื้นที่การปลูกข้าว เกษตรกรรายย่อยที่ท า
การเกษตรแบบปลอดภัย GAP เป็นกลุ่มที่สามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย
ต่อไร่ลงได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.65 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรราย
ย่อยผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดเดียวกัน ที่ท าการเกษตรแบบเคมี รองลงมาคือ
เกษตรกรรายใหญ่ที่ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP สามารถลดต้นทุนค่า
เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ลงได้ร้อยละ 25.09 และเกษตรกรรายกลางที่ปลูกข้าว
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แบบเกษตรปลอดภัย GAP สามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่ลงได้ร้อย
ละ 23.77 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดเดียวกันที่ท า
การเกษตรแบบเคมี (แสดงดังตารางที่ 4) 
  นอกจากนี้ ในส่วนของต้นทุนค่าแรงงานทางตรง หากพิจารณา
เปรียบเทียบค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยกรณีเกษตรปลอดภัย GAP กับค่าแรงงาน
ทางตรงเฉลี่ยกรณีเกษตรเคมี  พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตร
ปลอดภัย GAP ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ มีต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 
ทั้ง 3 กลุ่ม และพบว่าต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 615.47 บาท ขณะที่
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี
เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 721.69 บาท ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จึงสามารถลดต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ย
ต่อไร่ลงได้  106.22 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.72 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี และหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของ
ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยของเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบปลอดภัย GAP 
เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่ พบว่ามีต้นทุนทุกประเภทในหมวดค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ย
ต่ ากว่าต้นทุนเดียวกันของเกษตรกรรายที่ท าการเกษตรแบบเคมี  (แสดงดัง
ตารางที่ 4) 
  และเมื่อพิจารณาตามขนาดพื้นที่การปลูกข้าว พบว่าเกษตรกรราย
ใหญ่ที่ท าการเกษตรแบบปลอดภัย GAP เป็นกลุ่มที่สามารถลดต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ลงได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.34 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกษตรกรรายใหญ่ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดเดียวกัน ที่ท า
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การเกษตรแบบเคมี รองลงมาคือเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวแบบเกษตร
ปลอดภัย GAP สามารถลดต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ลงได้ร้อยละ 
27.98 ส่วนเกษตรกรรายกลางท่ีปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP สามารถ
ลดต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยต่อไร่ลงได้เพียงร้อยละ .92 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดเดียวกันที่ท าเกษตรแบบเคมี (แสดงดัง
ตารางที่ 4) 
  อย่างไรก็ดี ในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร 
พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จ านวน 2 กลุ่ม คือ 
รายกลาง และรายใหญ่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ทั้ง 2 กลุ่ม คือ รายกลาง และรายใหญ่ มี
เพียงแค่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ที่มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี และยังพบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรที่ปลูกข้าว
แบบเกษตรปลอดภัย GAP เฉลี่ยทุกพื้นที่อยู่ที่ 2,443.04 บาท ขณะที่ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี เฉลี่ยทุกพื้นที่
อยู่ที่  2,383.86 บาท ดังนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จึงสูงกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี เป็นจ านวน 59.18 
บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.48 (แสดงดังตารางที่ 4) 
   ส าหรับต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ มี
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ทั้ง 3 
กลุ่ม และต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย 
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GAP เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 3,311.51 บาท ขณะที่ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ 3,491.31 บาท 
ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จึงสามารถลดต้นทุนรวม
เฉลี่ยต่อไร่ลงได้ 179.80 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี (แสดงดังตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวเกษตรปลอดภัย GAP และ
เคมี (หน่วย: บาท/ไร่) 

ขนาด
พื้นท่ี 

การปลูก 

วิธีการผลิต 
 

ต้นทุน 
เมล็ดพันธุ์ 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต 

ต้นทุน
การผลิต 
รวม 

เฉลี่ยทุก
พื้นที่ 

GAP 253.00 615.47 2,443.04 3,311.51 
เคม ี 385.76 721.69 2,383.86 3,491.31 

ผลต่าง 132.76 106.22 -59.18 179.8 
ร้อยละ 34.42 14.72 (2.48) 5.15 

1 - 15 ไร่ 

GAP 173.33 533.33 2,659.63 3,366.29 
เคม ี 382.19 740.53 2,302.23 3,424.95 

ผลต่าง 208.86 207.2 -357.4 58.66 
ร้อยละ 54.65 27.98 (15.52) 1.71 

16 - 30 
ไร่ 

GAP 
เคม ี

ผลต่าง 
ร้อยละ 

290.67 
381.29 
90.62 
23.77 

703.33 
709.85 

6.52 
.92 

2,352.44 
2,378.68 

26.24 
1.10 

3,346.44 
3,469.82 

123.38 
3.56 
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ขนาด
พื้นท่ี 

การปลูก 

วิธีการผลิต 
 

ต้นทุน 
เมล็ดพันธุ์ 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต 

ต้นทุน
การผลิต 
รวม 

31 ไร่ ข้ึน
ไป 

GAP 295 487.5 2,295.52 3,078.02 
เคม ี 393.8 710 2,583.57 3,687.37 

ผลต่าง 98.8 222.5 288.05 609.35 
ร้อยละ 25.09 31.34 11.15 16.53 

 
ตารางที่ 5  รายได้จากการขายข้าวเปลือก (หน่วย: บาท/ไร)่                         

พื้นท่ีการปลูก เกษตรปลอดภัย 
GAP 

เกษตรเคมี ผลต่าง 

1 - 15 ไร่ 5,596.00 4,798.00 798.00 

16 - 30 ไร่ 5,163.00 5,207.00 -44.00 

31 ไร่ข้ึนไป 4,710.00 4,673.00 37.00 

เฉลี่ยทุกพื้นที่ 5,237.00 4,959.00 278.00 

  
  จากตารางท่ี 5 พบว่ารายได้จากการขายข้าวเปลือกเฉลี่ยทุกพื้นที่
ของเกษตร GAP เท่ากับ 5,237 บาทต่อไร่ และหากพิจารณาตามขนาดพื้นที่
การปลูก พบว่าเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP มี
รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวเปลือกสูงที่สุด เท่ากับ 5,596 บาทต่อไร่ รองลงมา
คือเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP มีรายได้เฉลี่ยจาก
การขายข้าวเปลือกเท่ากับ 5,163 บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายใหญ่ผู้ปลูกข้าว
แบบเกษตรปลอดภัย GAP มีรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวเปลือกน้อยที่สุด 
เท่ากับ 4,710 บาทต่อไร่ 
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  ในส่วนของรายได้จากการขายข้าวเปลือกเฉลี่ยทุกพื้นที่ของเกษตร
แบบเคมี เท่ากับ 4,959 บาทต่อไร่ และเมื่อพิจารณาตามขนาดพื้นท่ีการปลูก 
พบว่าเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีรายได้เฉลี่ยจากการขาย
ข้าวเปลือกสูงที่สุด เท่ากับ 5,207 บาทต่อไร่ รองลงมาคือเกษตรกรรายย่อยผู้
ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวเปลือกเท่ากับ 4,798 
บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายใหญ่ผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีรายได้เฉลี่ยจาก
การขายข้าวเปลือกน้อยที่สุด เท่ากับ 4,673 บาทต่อไร่ 
   อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบรายได้จากการขาย
ข้าวเปลือกเฉลี่ยกรณีเกษตรปลอดภัย GAP กับรายได้จากการขายข้าวเปลือก
เฉลี่ยกรณีเกษตรเคมี พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ รายย่อย และรายใหญ่ มีรายได้จากการขายข้าวเปลือก
เฉลี่ยต่อไร่สูงกว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ราย
ย่อย และรายใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.63 และ .79 ตามล าดับ มีเพียงกลุ่ม
เกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ที่มีรายได้จากการขาย
ข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่มเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ .85 
 
ตารางที่ 6  ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นของการปลูกขา้ว (หน่วย: บาท/ไร่)                         

 
        เกษตรปลอดภัย 

GAP 
เกษตรเคมี ผลต่าง 

พื้นที่การปลูก 1 - 15 ไร่ 

รายได้ 5,596.00 4,798.00 798.00 

ต้นทุนการผลิต 3,366.29 3,424.95 -58.66 
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        เกษตรปลอดภัย 

GAP 
เกษตรเคมี ผลต่าง 

ก าไรข้ันต้น 2,229.71 1,373.05 856.66 

อัตราก าไรข้ันต้น 39.84% 28.62% 11.23% 

พื้นที่การปลูก 16 - 30 ไร่ 

รายได้ 5,163.00 5,207.00 -44.00 

ต้นทุนการผลิต 3,346.44 3,469.82 -123.38 

ก าไรข้ันต้น 1,816.56 1,737.18 79.38 

อัตราก าไรข้ันต้น 35.18% 33.36% 1.82% 

พื้นที่การปลูก 31 ไร่ข้ึนไป 

รายได้ 4,710.00 4,673.00 37.00 

ต้นทุนการผลิต 3,078.02 3,687.37 -609.35 

ก าไรข้ันต้น 1,631.98 985.63 646.35 

อัตราก าไรข้ันต้น 34.65% 21.09% 13.56% 

เฉลี่ยทุกพื้นที่ 

รายได้ 5,237.00 4,959.00 278.00 

ต้นทุนการผลิต 3,311.51 3,491.31 -179.80 

ก าไรข้ันต้น 1,925.49 1,467.69 457.80 

อัตราก าไรข้ันต้น 36.77% 29.60% 7.17% 
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  จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย 
GAP ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ มีอัตราก าไรขั้นต้น
สูงกว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ทั้ง 3 กลุ่ม และพบว่าโดยเฉลี่ย
แล้ว อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP 
เฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 36.77 ขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 29.60 
ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จึงมีอัตราก าไรขั้นต้น
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.17 เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี  
  และเมื่อพิจารณาตามขนาดพื้นที่การปลูกข้าว เกษตรกรรายย่อยที่
ท าการเกษตรแบบปลอดภัย GAP เป็นกลุ่มที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.84 รองลงมาคือเกษตรกรรายกลางที่ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย 
GAP มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 35.18 และเกษตรกรรายใหญ่ที่ปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP มีอัตราก าไรขั้นต้นน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.65  
  ในส่วนของเกษตรแบบเคมี เกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 33.36 รองลงมาคือ
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 
28.62 และเกษตรกรรายใหญ่ผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีอัตราก าไรขั้นต้น
น้อยที่สุด เท่ากับร้อยละ 21.09 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นกรณีเปลี่ยนวิธีการปลูก
ข้าวจากแบบเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรปลอดภัย GAP พบว่ากลุ่มเกษตรกรราย
ใหญ่ จะมีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.56 รองลงมาคือ
กลุ่มเกษตรกรรายย่อย จะมีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.23 ส่วน
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กลุ่มเกษตรกรรายกลาง จะมีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 1.82 
 
ตารางที่ 7  ระดับผลผลิตคุ้มทุนกรณีเกษตรปลอดภัย GAP 

พื้นท่ีการปลูก ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

ต้นทุนผัน
แปร 

(บาท/กก.) 

ระดับผลผลิตคุ้ม
ทุน 

(กก./ไร่) 
1 - 15 ไร่ 1,253.51 6.91 2.61 291.51 
16 - 30 ไร่ 688.10 6.83 3.52 201.84 
31 ไร่ข้ึนไป 800.77 6.80 3.29 228.14 

เฉลี่ยทุกพื้นที่ 914.13 6.85 3.14 246.40 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่าโดยภาพรวมทุกขนาดพื้นท่ี เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จะต้องมีระดับผลผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ 246.40 
กิโลกรัม/ไร่ ขึ้นไป จึงจะคุ้มทุน และหากพิจารณาตามขนาดพื้นที่การปลูก 
พบว่าเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP มีระดับผลผลิต
คุ้มทุนอยู่ในระดับต่ าที่สุด เท่ากับ 201.84 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือเกษตรกร
รายใหญ่ผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP มีระดับผลผลิตคุ้มทุนเท่ากับ 
228.14 กิโลกรัม/ไร่ และเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย 
GAP มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับสูงที่สุด เท่ากับ 291.51 กิโลกรัม/ไร ่
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ตารางที่ 8  ระดับผลผลิตคุ้มทุนกรณีเกษตรเคมี 

พื้นท่ีการปลูก ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

ต้นทุน
ผันแปร 
(บาท/
กก.) 

ระดับผลผลิต
คุ้มทุน 
(กก./ไร่) 

1 - 15 ไร่ 694.87  6.90  3.93 233.96 

16 - 30 ไร่ 834.29  6.90  3.49 244.66 

31 ไร่ข้ึนไป 1001.17  6.88  3.96 342.87 

เฉลี่ยทุกพื้นที่ 843.45  6.90  3.80 272.08 

 
  จากตารางท่ี 8 พบว่าโดยภาพรวมทุกขนาดพื้นท่ี เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวแบบเกษตรเคมี จะต้องมีระดับผลผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ 272.08 กิโลกรัม/ไร่ ขึ้น
ไป จึงจะคุ้มทุน และหากพิจารณาตามขนาดพื้นที่การปลูก พบว่าเกษตรกรราย
ย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับต่ าที่สุด 
เท่ากับ 233.96 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี มีระดับผลผลิตคุ้มทุนเท่ากับ 244.66 กิโลกรัม/ไร่ และเกษตรกร
รายใหญ่ผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับสูงที่สุด 
เท่ากับ 342.87 กิโลกรัม/ไร ่
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ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบระดับผลผลิตคุ้มทุน (หน่วย: กิโลกรัม/ไร่)  

พื้นท่ีการปลูก เกษตรปลอดภัย GAP   เกษตรเคมี ผลต่าง 

1 - 15 ไร่ 291.51 233.96 -57.56 

16 - 30 ไร่ 201.84 244.66 36.77 

31 ไร่ข้ึนไป 228.14 342.87 54.73 

เฉลี่ยทุกพื้นที่ 246.40 272.08 25.68 

 
  จากตารางท่ี 9 พบว่า หากพิจารณาเปรียบเทียบระดับผลผลิตคุ้ม
ทุนกรณีเกษตรปลอดภัย GAP กับระดับผลผลิตคุ้มทุนกรณีเกษตรเคมี พบว่า
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP จ านวน 2 กลุ่ม คือ ราย
ใหญ่ และรายกลาง มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับต่ ากว่ากลุ่ม เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีเพียงกลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตร
ปลอดภัย GAP ที่มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับสูงกว่า กลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี  
 
สรุปการวิจัย 

ภายใต้การแข่งขันอย่างเข้มข้นของตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษในปัจจุบัน ท าให้เกษตรกรต้องพยายามศึกษาท าความเข้าใจเรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายสินค้า 
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่
เป็นที่ยอมรับของผู้บริ โภคได้มากขึ้น การวิจัยครั้ งนี้ จึ งมุ่ ง ศึกษาและ
เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน รายได้ อัตราก าไรขั้นต้น และปริมาณผลผลิตคุ้ม
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ทุนของการปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP และเกษตรเคมี โดยเลือกต าบล
บึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่วิจัย ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า ต้นทุนรวมของการปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP เฉลี่ยทุกพื้นที่การ
เพาะปลูก ต่ ากว่าต้นทุนรวมของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑาทิพย์สองเมือง และคณะ (2551) ชนัญญา ดวงดี (2550) 
และชลิสา สุวรรณกิจ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) อย่างไรก็ดี เมื่อ
เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP และ
แบบเกษตรเคมี โดยจ าแนกตามขนาดพื้นที่การเพาะปลูก พบว่ามี เพียงกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ที่มีสัดส่วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากกว่าต้นทุนประเภทเดียวกัน ของกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวแบบเคมี โดยมีสาเหตุมาจากรายการ ค่าเสื่อม
ราคา ค่าเช่าที่ดิน และค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า ที่มี ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ดังนั้น 
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ควรให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการและควบคุมรายการต้นทุนย่อยทั้ง 3 รายการดังกล่าว  
  ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบรายได้ จากการขายผลผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP และแบบเกษตรเคมี มีเพียง
กลุ่มเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ที่มีรายได้จาก
การขายผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่ากลุ่มเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตร
เคมี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ สองเมือง และคณะ (2551) แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนัญญา ดวงดี (2550) และชลิสา สุวรรณกิจ และ
กนกเนตร เปรมปรี (2559) ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายกลางผู้ปลูกข้าวแบบเกษตร
ปลอดภัย GAP ให้ความส าคัญกับการปลูกสายพันธุ์ข้าวที่ได้ราคาสูง เช่น ข้าว
ปทุมธานี 1 เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบใหม่ เช่น การ
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แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยให้ได้ราคาจ าหน่ายผลผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น   
  นอกจากนี้ ผลการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP และแบบเกษตรเคมี บ่งชี้ว่า
อัตราก าไรขั้นต้นจากการปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ทุกขนาดพื้นที่
การเพาะปลูก สูงกว่าอัตราก าไรขั้นต้นจากการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ใน
พื้นที่เพาะปลูกขนาดเดียวกัน ซ่ึงได้ผลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชนัญญา ดวงดี 
(2550) และชลิสา สุวรรณกิจ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) จึงเป็นที่สังเกต
ว่า อัตราก าไรขั้นต้นอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เกษตรกรน ามาพิจารณา
เปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรเป็นแบบเกษตรปลอดภัย GAP อย่างไรก็ตาม 
ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานของจุฑาทิพย์ สองเมือง และคณะ (2551) ที่
พบว่าข้าวเกษตรเคมีมีอัตราก าไรที่สูงกว่า 
  ด้านผลผลิตคุ้มทุน ผลการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP และแบบเกษตรเคมี พบว่ามีเพียงกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP ที่มีระดับผลผลิตคุ้มทุนอยู่ในระดับสูง
กว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก
สัดส่วนต้นทุนคงที่ที่มากกว่า ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP จึงควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและควบคุม
ต้นทุนคงที่ดังกล่าว  
 
 
 
 
 

250 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



251 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ 
  การวิจัยครั้งนี้สะท้อนภาพรวมในเชิงเปรียบเทียบของโครงสร้าง
ต้นทุน รายได้ อัตราก าไรขั้นต้น และปริมาณผลผลิตคุ้มทุนของการปลูกข้าว
แบบเกษตรปลอดภัย GAP และข้าวเกษตรเคมี ซ่ึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจลงทุนทั่วไป เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจปลูกข้าวในแต่ละแบบ เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพทางการเกษตร ดังที่ผลการศึกษาแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การปลูกข้าว
แบบเกษตรปลอดภัย GAP สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ลงได้ ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม คือ ควรปลูกในพื้นที่ตั้งแต่ 16 ไร่ขึ้น
ไป ดังนั้น หากเกษตรกรสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อขยายพื้นที่การปลูกข้าวแบบ
เกษตรปลอดภัย GAP ร่วมกัน ย่อมท าให้รายได้ของเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย  
  ในส่วนภาครัฐบาล ควรให้การสนับสนุนด้านการตลาดและราคารับ
ซ้ือข้าวแบบเกษตรปลอดภัย GAP เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูก
ข้าววิธีการนี้แทนเกษตรเคมี เป็นการยกระดับการผลิต สร้างความปลอดภัยทั้ง
แก่เกษตรกรและผู้บริโภค 
  อย่างไรก็ตาม การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน รายได้ และปริมาณ
ผลผลิตของเกษตรกรที่ท าการเกษตรในรูปแบบที่แตกต่างกัน ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกษตรกรจึง
ต้องมีการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ การวิจัยในครั้งต่อไปควร
ขยายขนาดพื้นที่ให้ครอบคลุมในระดับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
เนื่องจากพบข้อจ ากัดว่าเกษตรกรบางรายมีการปลูกข้าวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
การเพาะปลูกทุกรอบปีการเพาะปลูก และบางรายมีการปลูกข้าวในพื้นที่ต าบล
อื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้น การวิจัยในอนาคตควรค านึงถึงความครอบคลุมของ
ขนาดพื้นที่ถือครองที่นาของเกษตรกรที่ปลูกข้าวนอกต าบลที่อยู่อาศัยด้วย 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่
แท้จริงของเกษตรกร   

นอกจากนี้ อาจต้องมีเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์ เช่น ข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวขาวทั่วไป เพื่อ
เป็นข้อมูลให้เกษตรตัดสินใจเพาะปลูกในรูปแบบและวิธีการที่ได้ผลตอบแทน
สูงสุด   

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการได้ด้วยทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ปี 2560 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ (ABCRMUTT60A06) และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่
ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ส าหรับการสนับสนุนข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพการแข่งขนัธุรกิจค้าปลีก: 

ประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
Factors Affecting the Competitive Environment of Retail 

Business of Grocery shops:  
A Case Study at Municipality of Nakhonsrithammaraj area 

 
พีรญา  กัณฑบุตร1 สุชาดา  การะกรณ2์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4 ด้าน ที่อาจ
ส่ งผลต่ อธุ รกิ จ ค้ าปลี กประ เภทร้ าน ค้าของช า ใน เขต เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาระดับสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย    
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น 257 ร้านค้า สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
peeraya_rat@nstru.ac.th 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมมติฐาน
การวิจัยใช้การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า
ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยกลยุทธ์ทั้ง 
4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ  2) ระดับความคิดเห็นสภาพการ
แข่ ง ขั น ธุ ร กิ จ ค้ าปลี กประ เภทร้ า น ค้ า ขอ งช า ใน เขต เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราชโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน ด้านอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ ด้านอ านาจต่อรองของ
ผู้ขายปัจจัยการผลิต ด้านระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ด้านอ านาจต่อรอง
ของผู้ซ้ือตามล าดับ  3) ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบที่ส่งผลต่อสภาพ
การแข่งขันธุรกิจ ค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยกลยุทธ์ทั้ง  4 ด้าน ส่งผลต่อ
สภาพการแข่งขันโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยนั้น พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ . 01 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .622 สามารถท านายค่าสมการของ
การวิเคราะห์ได้ร้อยละ 38.70  
 

ค าส าคัญ: ธุรกิจค้าปลีก ร้านค้าของช า การแข่งขันทางธุรกิจ 
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Abstract 
 The research of Factors Affecting the Competitive 
Environment of Retail Business in Grocery shops:  A Case Study at 
Municipality of Nakhonsrithammaraj area aimed to 1)  study the 4 
dimensions of competitive creating advantage strategy levels that 
impact the retail business in grocery shops at municipality of 
Nakhonsrithammaraj area.  2)  to study the levels of competitive 
environment on retail business in the grocery shops at municipality 
of Nakhonsrithammaraj area.  3)  to analyze the factors of 
competitive creating advantage strategy affecting the retail 
business competitiveness in the grocery shops at municipality of 
Nakhonsrithammaraj area.  The sample in the research was 257 
grocery shops for retail business entrepreneurs. The statistical data 
were collected using frequency, percentage, mean score, standard 
deviation and the hypothesis were analyzed with multiple 
regression analysis.  The findings were as follows: 1) Overall score 
on the levels of 4 dimensional factors of competitive creating 
advantage strategy for the retail business were high. The 4 
dimensions were prioritized rating score following by manpower, 
products, service, and distribution channels.  2) Overall rating score 
of the levels of competitive creating advantage environment for 
the retail business were high.  Focusing on the obstacles of the 
retail business, the highest score is the obstacle from products or 
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replaced products, then the new competitors, the sellers’ 
negotiation power, and the manufacturing factors. 3) The 
distribution channel factors had the greatest effect on the 
competitive creating advantage strategy (R = .622)  and all factors 
affected the competitive environment 38.70% (P = .01) 
 
Keywords: retail business, grocery shops, business competition 
 
บทน า 

สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในปี 2560 มีมูลค่าราว 3.6 ล้านล้านบาท 
จะเป็นโมเดิร์นเชนสโตร์ยอดขายร้อยละ 32 ของมูลค่าการบริโภคค้าปลีกค้าส่ง 
ธุรกิจมุ่งเน้นขยายสู่เพื่อนบ้านเป็นหลัก เช่น กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นลงทุนใน
เวียดนาม โฮมโปรขยาย 6 สาขา ไปยังประเทศมาเลเซีย, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
ขยายธุรกิจสู่มาเลเซีย อินโด ฟิลิปปินส์และบิ๊กซีของกลุ่มบีเจซี เตรียมเปิดใน
ประเทศลาวและเวียดนาม ส่วนแม็คโครขยายไปประเทศกัมพูชา  ส าหรับค้า
ปลีกที่ก าลังพัฒนาในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้น าค้าปลีกค้าส่งในจังหวัด
ตัวเองเป็นหลัก อาทิเช่น ซุปเปอร์ชีพ จังหวัดภูเก็ต  ห้างมาร์เธ่อร์ ในจังหวัด
กระบี่ ห้างสหไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการขยายสาขาและมี
ยอดขายต่อบริษัทระหว่าง 1,000 –5,000 ล้านบาทต่อปี  ส่วนธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช า ท่ีเน้นการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมยังมี
อัตราขยายตัวอยู่ร้อยละ 53-55 ของมูลค่าการบริโภคของร้านขายของช าราว 
2.5-3.0 แสนร้านค้า (รุ่งนภา สารพิน, 2561) ซ่ึงธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้า
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ของช าเป็นธุรกิจท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ได้จับจ่ายใช้สอย เป็น
ธุรกิจที่ส าคัญต่อชุมชนในตลาดต่างจังหวัดจึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   

อย่างไรก็ตามธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในอดีตเริ่มต้นจาก
ร้านค้าดั้งเดิมที่มีขนาดเล็กจ าหน่ายสินค้าเฉพาะไม่กี่ชนิดส่วนใหญ่ มีท าเลที่ตั้ง
เป็นตึกแถวในย่านชุมชนและชานเมืองรอบนอก มีข้อจ ากัดในการเลือกซ้ือ
สินค้า เนื่องจากรูปแบบการจัดเรียงสินค้ากระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่มี
ป้ายแสดงราคาสินค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้าและราคา 
ซ่ึงร้านค้าของช าจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้
พัฒนาจากร้านจ าหน่ายสินค้าที่มีน้อยรายการมาเป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ
ร้านค้าของช า มีสินค้าที่หลากหลายรูปแบบด้วยตราสัญลักษณ์และยี่ห้อ มี
แนวโน้มการเจริญเติบโตเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความ
จ าเป็นและส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากอาหารเครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงผลักดันส าคัญจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงเจริญเติบโตตามแรงกระตุ้นจากการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เป็นแรง
สนับสนุนส าคัญที่ท าให้เกิดธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า 

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น มีทั้ งหมด 5 ต าบล 
ประกอบไปด้วย ต าบลในเมือง ต าบลคลัง  ต าบลท่าวัง ต าบลโพธิ์เสด็จ และ
ต าบลนาเคียน ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า ที่
ออกตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งหมดรวม 721 
ร้าน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2559) และยังมีธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้า
ของช าต่าง ๆ ที่ไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ประกอบการของช า 
เกิดขึ้นทุกซอกซอยอาจเนื่องมาจากเป็นการจัดตั้งที่ง่าย และภาครัฐยืดหยุ่นใน
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การประกอบการ ดังนั้นในชุมชนจึงมีคู่แข่งขันมากราย นอกจากนี้ยังมีร้าน
สะดวกซ้ือที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีศักยภาพอย่าง เซเว่นอิเลฟเว่น หรือ 
7-11 ซ่ึงก่อนหน้านี้มีร้านสะดวกซ้ือที่พอจะมีศักยภาพเท่าเทียมกันอย่างเช่น 
โลตัสเอ็กเพรส ท็อปเดลี่ หรือแฟมิลี่มาร์ท แต่ร้านสะดวกซ้ืออย่างท็อปเดลี่
และแฟมิลี่มาร์ทบางแห่งก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันกับร้านสะดวก
ซ้ืออย่าง 7-11 ที่มีสาขากระจุกตัวอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และเขตใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น สาขาตลาดหัวอิฐ สาขาตลาดแม่สม
จิตต์ สาขาถนนศรีปราชญ์ สาขาตลาดท่าม้า สาขาท่าวัง สาขาโรงพยาบาล
มหาราช สาขาราชพฤกษ์  สาขาหัวถนน  สาขาหัวถนน 2 สาขาตลาดหัวอิฐ 2  
สาขาปตท.ประกอบกิจออลย์  สาขาปตท.ศิรินคร สาขาปตท.สันทัด  สาขาหน้า
พระมหาธาตุ  สาขาบวรพลาซ่า เป็นต้น อีกท้ังยังมีห้างสรรพสินค้าและ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ สามารถเลือกซ้ือได้อีกมาก อาทิเช่น ห้าง
แม็คโคร ห้างโลตัส ห้างสหไทย และนอกจากนี้พื้นที่ค้าปลีกประมาณ 210,000 
ตารางเมตรถูกเพิ่มเข้าสู่ตลาดในปี 2559 ส่งผลให้อุปทานพื้นที่ค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.3 ล้านตารางเมตร โดย
ศูนย์การค้ามีสัดส่วนมากที่สุดในตลาดค้าปลีกมีพื้นท่ีรวมประมาณ 4.5 ล้าน
ตารางเมตร ตามด้วยห้างค้าปลีกใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 1.3 ล้านตาราง
เมตร และศูนย์การค้าขนาดย่อมหรือคอมมูนิตี้มอลล์ 1 ล้านตารางเมตร 
ภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ค้าปลีก อยู่ที่ร้อยละ 93.1 โดยผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในตลาด ท าให้อัตราการเช่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในปี 
2559 CPN ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดหลักในอุตสาหกรรมนี้ได้เปิดศูนย์การค้า
ใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท, 2559) 
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          ที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของ
ช า มีคู่แข่งขันมากรายทั้งทางตรงและทางอ้อม  แต่ละรายล้วนมีศักยภาพสูงซ่ึง
เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า ส่งผลให้
ร้านค้าของช าต่าง ๆ ในชุมชนต้องปรับตัวในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอดน้ัน จึงควรมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอันจะเป็นวิธีการด าเนินงานให้กิจการสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ อีกทั้ง
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแต่ละแห่งต่างใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงหรือรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์ที่นิยมใช้และสามารถช่วงชิงตลาดอย่างได้ผล 
คือ   กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย การสร้าง
ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Kotler, 1997) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถน ากลยุทธ์ดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

นอกจากนี้ปัญหาการคุกคามของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่เข้าสู่
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนี้ยัง
เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแข่งขันที่รุนแรงระหว่างธุรกิจสูงขึ้น 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราชจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ทันต่อ
สภาพการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างกลยุทธ์การตลาด
เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าและสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจ
อยู่รอดได้ในสภาวะของเศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น 
(สุรกิจ จันทร์แสงศรี, 2550)  
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 จากปัญหาด้านการแข่งขันที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มประสิทธิผลการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
แข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน 
และน าผลที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของ
ช าประกอบกับน าสิ่ งที่ วิ เคราะห์ ได้นั้นมาสรุปเป็นแนวทางการสร้าง
ประสิทธิภาพให้สอดรับกับการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทั้งนี้เพื่อให้ธุรกจิอยูร่อดและเจริญกา้วหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4 ด้าน ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาระดับสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้า
ของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้า
ปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีหนังสือ
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รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจ านวนทั้งสิ้น 
721 ร้านค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) วิธีการในเลือกกลุ่มตัวอย่างจะ
เป็นการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1970 อ้างถึงในประคอง กรรณสูตร, 2542 
และธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  
   ขอบเขตด้านเนื้อหา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชโดยผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช าเท่านั้น ซ่ึงเนื้อหาที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดค าถาม
พื้นฐานของทฤษฏีการวิเคราะห์การแข่งขัน (Porter, 1980) แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นใช้หลักของ LikertScale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
          ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ที่ตั้งของร้าน รายได้ของกิจการโดยประมาณต่อวัน ประสบการณ์ในการท างาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการ ลักษณะของร้าน จ านวนลูกจ้าง และ
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และตัวแปร
ตาม ได้แก่ สภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  อันประกอบไปด้วย 1) อุปสรรคจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่      
2) ระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ 3) อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 
4) อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 5) อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ข้อสมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของ
ช าอย่างน้อย 1 ปัจจัย  ที่สามารถท านายสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ 

ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ 
1. เพศ    2. อายุ   3. ระดับการศึกษา  
4. ที่ต้ังร้าน  5. รายได้ของกิจการ
โดยประมาณต่อวัน  6. ประสบการณ์
ในการท างาน  7. ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจการ    8. ลักษณะของร้าน   
9. จ านวนลูกจ้าง 

สภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช าในเขต เทศบาล
นครนครศรีธรรมราชแรงกระทบท้ัง 5 
ในการท าธุรกิจ Five Forces 
1. อุปสรรคจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ 
2. ระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ 
3. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต 
4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ  
5. อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทดแทน 
  
 

 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (product)    
2. ด้านการบริการ (service) 
3. ด้านบุคลากร (personal)  
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(channel) 
 

266 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



267 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงประเภทร้านค้าของช าที่มีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง
สถานที่สะสมอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 
เฉพาะในเขตชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของยามาเน่  (Yamane, 1970 อ้างถึงในประคอง กรรณสูตร , 2542 และ
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

     n =  

 เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บส ารวจข้อมูล 
       N = จ านวนประชากร 
       e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 
แทนค่าเพื่อหาค่า n จ านวนตวัอย่างที่จะท าการเกบ็ส ารวจข้อมูลจะได้ค่า 
 n = 721

1+721(.05)2
 

  = 721
2.80

 
  =  257.27    

 n =    257 (ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05) 
 
 ส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 721 ร้านค้า โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) คือผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ค านวณสุ่มตัวอย่างตามสูตรได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 257 ร้านค้า 

2)(1 eN
N
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ท่ี 
ประชากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
ประชากร 
(ร้าน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

ร้าน ร้อยละ 

1. ต าบลในเมือง 283 101 39.00 
2. ต าบลคลัง 131 47 18.00 
3. ต าบลท่าวัง 128 46 18.00 
4. ต าบลโพธิ์เสด็จ/ต าบลนาเคียน 179 64 25.00 

รวม 721 257 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช, 2559 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สร้างโดยค้นคว้าจาก
ต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิด
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย น าผลที่ได้มาสร้างเครื่องมือโดย
แบ่งค าถามออกเป็น 4 ตอน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.90 อายุ
ตั้งแต่ 41-50 ปี ร้อยละ 39.70 มีที่ตั้งของร้านค้าอยู่ใกล้ตลาด ร้อยละ 30.40 
ระดับการศึกษาของผู้ประกอบจะต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.90 โดยมี
รายได้เฉลี่ย 1,001-3,000 บาท/วัน ร้อยละ 37.00 มีประสบการณ์ท างานอยู่ที่  
1 ปี ร้อยละ 27.20 ระยะเวลาในการด าเนินงานอยู่ที่ 5-10 ปี ร้อยละ 47.10 
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ซ่ึงลักษณะทั่วไปของร้านจะเป็นแบบไม่มีแอร์ เปิดโล่ง ร้อยละ 61.10 ภายใน
ร้านจะไม่มีการจ้างลูกจ้าง ร้อยละ 55.60 
 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกและสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อ
แปลผลระดับปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจค้า
ปลีกและสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยกลยุทธก์ารสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชโดยรวม 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.30 .54 มากที่สุด 
2. ด้านการบรกิาร (Service) 4.20 .42 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลากร (Personal) 4.37 .55 มากที่สุด 
4. ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย (Channel) 3.81 .62 มาก 

รวม 4.17 .44 มาก 
          

จากตารางที่ 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยกลยุทธ์การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า เมื่อพิจารณารายประเด็นด้านผลิตภัณฑ์ 
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(Product) อยู่ในระดับมากที่สุดคิด เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 4.30) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยจาก
ประเด็นโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยคือ มีทั้งของสดและ
ของแห้ง จัดแสดงสินค้าให้ลูกค้าสามารถทดสอบ ทดลองก่อนซ้ือได้ มีสินค้า
ตราของร้านขายในราคาถูก  ประเด็นด้านการบริการ (Service) อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 4.20) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(S.D. = .42) มีการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซ้ือทางเฟสบุ้กแฟนเพจ ทางเฟสบุ้ก 
ทางไลน์ สินค้ารับประกันหากพกพบข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืน
สินค้าได้  ใช้บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าได้   รายประเด็นด้านบุคลากร 
(Personal) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 4.37) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .55) พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและ
มีน้ าใจในการบริการ  สร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า/มีมนุษยสัมพันธ์ พนักงาน
ขายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม รายประเด็นด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Channel) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.81) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .62) ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย /ที่
ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ความสะอาดของร้านที่ดีเข้าถึงได้ง่าย มีที่จอด
รถสะดวก และจากระดับความคิดเห็นในปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 4.17) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .44) โดยค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ ด้าน
บุคลากร รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และน้อยที่สุดคือ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยรวม  

ปจัจัยด้านสภาพการแข่งขัน ระดับความคิดเห็น 
𝒙𝒙 S.D. แปลผล 

1. ด้านอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ 3.69 .71 มาก 
2. ด้านระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ 3.61 .75 มาก 
3. ด้านอ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 3.64 .99 มาก 
4. ด้านอ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 3.60 .74 มาก 
5. ด้านอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทดแทน 3.72 .75 มาก 

รวม 3.64 .75 มาก 
 
จากตารางที่ 3 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า 
รายประเด็นด้านอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ อยู่ ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.69) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยลงมาโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ ธุรกิจใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน สินค้า
ได้รับการยอมรับท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ธุรกิจใช้ต้นทุนในการเปิดกิจการ
ร้านค้าต่ าท าให้มีคู่แข่งขันมาก  ประเด็นด้านระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.61) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .75) การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า การแข่งขันด้านราคา 
อาทิเช่น มีการลดราคาสินค้า ความแตกต่างของสินค้า เช่นผลิตน้ าส้มขายเอง  
ประเด็นด้านอ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .99) ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ขายวัตถุดิบ วัตถุดิบของผู้ขายเป็น
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สิ่งจ าเป็นต่อการผลิต ผู้ขายวัตถุดิบสามารถก าหนดราคาต้นทุนให้เพิ่มหรือ
ลดลงได้  ประเด็นด้านอ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.60) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .74)  ปริมาณการ
ซ้ือสินค้าหากลูกค้าซ้ือมากส่งผลให้มีอ านาจการต่อรองสูง สินค้าไม่แตกต่างกัน
ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้ากับผู้ขายรายใดก็ได้ ลูกค้ามีข้อมูลต่าง  ๆ
เกี่ยวกับสินค้า ราคา ต้นทุน เพื่อใช้ในการต่อรองราคาได้ ประเด็นด้านอุปสรรค
จากผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 
= 3.72) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .75)  การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า เช่น การให้บริการเสริมต่าง ๆ 
มีผู้นิยมใช้สินค้าทดแทนจากแหล่งต่าง ๆ มากกว่าการซ้ือตามร้านค้าปลีก 
สินค้าทดแทนจากแหล่งต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ระดับสภาพการ
แข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝒙𝒙 = 3.64) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .75) โดยค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดคือ ด้านอุปสรรคจาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน รองลงมาคือ ด้านอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามา
ใหม่ ด้านอ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต และด้านระดับการแข่งขัน
ระหว่างธุรกิจ ส่วนน้อยที่สุด คืออ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจ
ค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวม 

 
ตัวแปรท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(ค่าคงที่) 2.829 .108  26.13 .00** 
กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบ 

.370 .029 .622 12.70 .00** 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม : R = .622, R Square = .387, 
Adjusted R Square = .385 
  จากตารางท่ี 4  สรุปได้ว่า ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คือ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .622a ท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 
38.70  
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สรุปการวิจัย  
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
มีข้อค้นพบที่ส าคัญซ่ึงน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้         
  1. ระดับความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบที่ส่งผล
ต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ทั้งนี้เพราะพนักงานขายมีความกระตือรือร้นและมีน้ าใจในการ
บริการ สร้างความเป็นมิตรกับลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ แต่งกายสุภาพ
เหมาะสม  ส่วนผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยของสดและของแห้ง จัดแสดงสินค้า
ให้ลูกค้าสามารถทดสอบ ทดลองก่อนซื้อได้ มีสินค้าตราของร้านขายในราคาถูก  
และมีการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซ้ือทางเฟสบุ้กแฟนเพจ ทางเฟสบุ้ ก ทางไลน์ 
สินค้ารับประกันหากพบข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ใช้
บัตรเครดิตในการซ้ือสินค้าได้  ประกอบกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ 
ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย / ที่ท างาน/ โรงเรียน / มหาวิทยาลัย  ความ
สะอาดของร้าน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีที่จอดรถสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สงวนลักษณ์ แฝงสะโด (2555) ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของร้าน
โชวห่วยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ประกอบการร้านโชว     
ห่วยส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา/ต่ ากว่าประถม มีระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการ 5-10 ปี มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ราชการ และการใช้แหล่ง
เงินทุนส่วนตัว ส่วนกลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดและ
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การเงิน พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเป็นประจ า มีการเลือกซ้ือเฉพาะสินค้าที่จ าหน่าย
ได้เข้ามาในร้าน มีการเลือกพิจารณาแหล่งสินค้าที่มีราคาถูกกว่าตามแต่ชนิด
ของสินค้าเข้าร้าน มีการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือไม่ให้หมดอายุ และมาก
เกินไป ใช้แรงงานในครอบครัวหรือญาติพี่น้องในการช่วยขายสินค้า และ
ปรับปรุงให้บริการลูกค้า โดยหยิบสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ และอธิบายการใช้
สินค้าบางอย่างด้วย 2) ด้านราคา ผู้ประกอบการจะตั้งราคาสินค้าต่ ากว่าราคา
ฉลาก ใช้ปากกาสีเขียนราคาสินค้าติดไว้ส าหรับราคาสินค้าที่ยังจ าราคาไม่ได้ 
และเขียนใส่กระดาษตั้งไว้บนสินค้าหรือชั้นส าหรับสินค้าที่ต้องการส่งเสริมการ
ขาย และยังมีการให้ส่วนลดราคาเล็กน้อยกับลูกค้าที่ซ้ือสินค้าปริมาณมาก และ
ราคาขายสามารถลดให้ได้ 3) ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการจะตกแต่ง
ร้านด้วยสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาของสินค้าที่มีจ าหน่ายภายในร้าน มีการ
จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่และจัดวางบนสินค้ามีการดูแลรักษาความสะอาด
ของร้านและสินค้าที่มีฝุ่นละอองมาก มีการจัดสินค้าและชั้นวางสินค้าเป็น
ระเบียบ เพื่อให้มีทางเดินส าหรับลูก ค้าในการเลือกซ้ือสินค้า 4) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีการส่งเสริมการขายส าหรับสินค้าบางรายการให้บริการ
ลูกค้าอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า 5 ) ด้านการบริหาร
การเงิน ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยจะวางแผนจัดหาเงินทุนส ารองเพิ่มเติม 
โดยการยืมจากญาติพี่น้องหรือสถาบันการเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ต่างกู้ยืมเงินได้มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบผล
ก าไรขาดทุนของกิจการ 
  2. ระดับความคิดเห็นสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นต่อ
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สภาพการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน ด้านอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ ด้านอ านาจต่อรองของ
ผู้ขายปัจจัยการผลิต ด้านระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ด้านอ านาจต่อรอง
ของผู้ซ้ือ เพราะการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ลูกค้า เช่น การให้บริการเสริมต่าง ๆ มีผู้นิยมใช้สินค้าทดแทนจากแหล่งต่าง ๆ 
มากกว่าการซ้ือตามร้านค้าปลีก สินค้าทดแทนจากแหล่งต่าง  ๆ มีให้เลือก
หลากหลาย และธุรกิจใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขนั 
สินค้าได้รับการยอมรับท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ธุรกิจใช้ต้นทุนในการเปิด
กิจการร้านค้าต่ าท าให้มีคู่แข่งขันมาก อีกทั้งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการของผู้ขายวัตถุดิบ วัตถุดิบของผู้ขายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการผลิต ผู้ขาย
วัตถุดิบสามารถก าหนดราคาต้นทุนให้เพิ่มหรือลดลงได้  ร้านค้ามีการให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้า การแข่งขันด้านราคา  อาทิ มีการลดราคาสินค้า ความแตกต่างของ
สินค้า เช่นผลิตน้ าส้มขายเอง  และหากผู้ซ้ือมีปริมาณการซ้ือสินค้ามากส่งผล
ให้มีอ านาจการต่อรองสูง สินค้าไม่แตกต่างกันท าให้ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือ
สินค้ากับผู้ขายรายใดก็ได้ ลูกค้ามีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า ราคา ต้นทุน 
เพื่อใช้ในการต่อรองราคา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี อาคะจักร์ 
(2555) ศึกษาปัญหาและแนวทางการด าเนินธุรกิจค้าปลีกของไทยภายใต้การ
แข่งขันของธุรกิจค้าปลีกของต่างชาติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค ของผู้บริโภคใน
จังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด 5 ปัจจัยหลัก ในแต่ละปัจจัยนั้นธุรกิจค้าปลีก
ต่างชาติสามารถด าเนินการได้ดีกว่าธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมของไทย (โชวห่วย) 
ซ่ึงปัจจัยแรกได้แก่ ราคาสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่างชาติสามารถตั้งราคาขายปลีก
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สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการได้ต่ ากว่าราคาสินค้าที่ธุรกิจค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมของไทยที่ตั้งไว้เนื่องจากปริมาณการสั่งซ้ือสินค้าธุรกิจค้าปลีกต่างชาติมี
มาก ท าให้สามารถต่อรองราคาสินค้ากับผู้จัดจ าหน่ายและผู้ผลิตได้ อีกประการ
หน่ึง คือ ธุรกิจค้าปลีกต่างชาติได้พยายามสื่อสารกับผู้บริโภคให้กับผู้บริโภค
รับรู้ว่าสินค้าที่จ าหน่ายภายในร้านนั้นราคาถูก จึงส่งผลกระทบด้านจิตวิทยากับ
ผู้บริโภคโดยตรงท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นราคาถูกกว่าจริงซ่ึงบางครั้ง
ราคาสินค้าอาจสูงกว่าราคาสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกไทยก็ตาม อีกปัจจัย
ได้แก่ สินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ และมีทุนสูง สามารถสั่งซ้ือได้
หลาย ๆ ประเภท และสั่งไว้จ านวนมาก มาวางจ าหน่ายในร้านได้ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินค้าหลากหลายประเภทในที่
เดียวกัน ในทางกลับกันในร้าน ร้านค้าปลีกของไทยส่วนใหญ่มีพื้นร้านคับแคบ 
แม้จะมีท าเลที่ตั้งในเมืองก็ตามรวมกับผู้ประกอบการมีทุนน้อย และไม่แน่ใจใน
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถขยายร้านและขายสินค้ามาวาง
จ าหน่ายภายในร้านจ านวนมากได้ ปัจจัยต่อมาคือ ปัจจัยทางด้านการส่งเสริม
การขาย ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อรูปแบบของการส่งเสริมการขายมากขึ้นไม่
ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้า การแจกของแถม และการจัดแสดงสินค้าในร้าน
เป็นต้น ซึ่งธุรกิจค้าปลีกต่างชาติสามารถน าเสนอสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าร้านโชวห่วย 
อันเนื่องมาจากมีอ านาจต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายและผู้ผลิตสูง ปัจจัยที่สี่ คือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกซ่ึงธุรกิจต่างชาติได้พยายาม สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องน้ าที่จอดรถ บันไดเลื่อน ตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งร้านค้าอื่น ที่ผู้บริโภคมี
ความสนใจ เช่น ร้านหนังสือร้านจ าหน่ายโทรศัพท์มือเคลื่อนที่ และร้านอาหาร 
เป็นต้น 
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 3. ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบที่ส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน
โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านบริการและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ปัจจัยต่อสภาพการ
แข่งขันโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ อ านาจต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต ระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจ อ านาจต่อรองผู้ซ้ือ  
  สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R) เท่ากับ .622a ท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้ร้อยละ 38.70 และ
สามารถน ามาแทนค่าในสมการการพยากรณ์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ พบว่า นักวิจัยใช้หลัก Michael 
Porter's Five Forces Model เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
Michael Porter's Five Forces Model สร้างในต้นทศวรรษ ค.ศ. 1980 ของ 
Michael Porter ที่มีผลกระทบกว้างขวางในระดับโลกด้านการก าหนดกลยุทธ์
องค์กร ใช้ส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของลูกค้าสามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Michael Porter's Five 
Forces Model ทั้งหมดวิเคราะห์ห้าด้าน คือ 1) อุปสรรคของคู่แข่งขันที่เข้ามา
ใหม่ 2) ระดับการแข่งขันของธุรกิจเดิม 3) อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ

278 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



279 
ที่ทดแทน 4) อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 5) อ านาจการต่อรอง
ของผู้ชื้อ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้า
ปลีกในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้า
ของช าต่อไป 
  ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่าระดับกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
และระดับสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก ฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านค้าของช าจะต้องเน้นปัจจัยกลยุทธ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างก าไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
เป็นต้น 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้า
ของช าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย ดังนั้นควรมีการท าวิจัยเพื่อหาทางพัฒนาด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจ
ค้าปลีกประเภทร้านค้าของช า ในเขตต่าง ๆ เพื่อจะได้น าผลมาศึกษาและ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าต่อไป  
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าของช าใน
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อทราบถึงศักยภาพทางการแข่งขันที่หลากหลาย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูล 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส:์  
กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสมีา 

Determinants of The e-Auction System Effectiveness:  
A case of Local Administrative Organizations 

in Nakhon Ratchasima Province 
 

กุลจรี เอกวิทโยภาส1  อุษณา แจ้งคลอ้ย2 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ปัจจัยที่ถูกก าหนดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
บุคลากร 2) ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน และ 3) ด้านคุณภาพ
ของระบบ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่วัด
จากคุณภาพของสารสนเทศและหลักธรรมาภิบาล  การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีหน้าที่และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการประมูลด้วย
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์  จ านวน 90 แห่ง  ที่ เคยใช้การประมูลด้วยระบบ

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน kunchari17@gmail.com 
2อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
  ผลการศึกษาด้วยสถิติ เชิงพรรณนา พบว่า มีสองปัจจัยที่มี
ความส าคัญในระดับมากต่อประสิทธิผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ส่วนผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นพบว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ปัจจัย ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของ
ระบบ ปัจจัยทั้งสองนี้ส่งผลไปในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อแยกวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบการวัดประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ และด้านกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  ส่งผลในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อคุณภาพของ
สารสนเทศ ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาล  พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียว 
คือ  ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ส่งผลในทิศทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อหลักธรรมภิบาล  ส่วนปัจจัยด้านบุคลากรนั้นในงานวิจัยนี้
พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน
ภาพรวมรวมและการแยกวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ 

 
ค าส าคัญ: การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักธรรมาภบิาลคุณภาพ 
             ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ กฎระเบยีบและแนวทางการ 
              ปฏิบัติงาน 
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Abstract 

This research examines the factors affecting the 
effectiveness of the e-auction system in Local Administrative 
Organizations (LAO) in Nakhon Ratchasima province. The factors 
include i) personal factor, ii) the regulations and practice guidelines 
and iii) the system quality that affecting to the e-auction system 
effectiveness that measured by the information quality and good 
governance practice. Questionnaires were used to collect data from 
90 LAO officers who have been authorized in e-auction system.  
Descriptive statistics and multiple regression analysis were 
employed in data analysis. 

According to descriptive statistics analysis results, the 
research findings have two essential factors with the effectiveness 
of e-auction system which contain of the regulations and practice 
guidelines, and the system quality.  Additional, the regression results 
reveal the positive significant relationships among the regulations 
and practice guidelines, the system quality and the effectiveness of e-
auction system.  Furthermore, the regulations and practice guidelines 
have positive association with the information quality and the good 
governance practice. However, the system quality positively affects 
the information quality.  Finally, the personal factors have not a 
relationship with the holistic and each dimensions of effectiveness 
of e-auction system.  
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บทน า 
  ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การท างานของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ  การเสริมสร้างระบบราชการให้
ทันสมัยจึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน เรียกว่า 
รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์   คือการให้บริการของภาครัฐผ่ านเครือข่ าย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว นอกจากนี้  ยังเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของภาครัฐ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะของผู้รับบริการและ
ด้านการตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐ โดยในส่วนการบริหารจัดการด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้ก าหนดให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
คือระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) เป็น
ระบบที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส (ศิริพร ยศมูล, 2551) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของภาครัฐอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซ่ึงรัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารให้มีความอิสระในการก าหนดนโยบายในการบริหารงานด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ เป็น
ของตนเอง มีการบริหารงานด้านการคลังและมีการบริหารงานบุคคลเป็นของตนเอง 
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(กชกร เอื้อไพโรจน์ถาวร, 2553)  ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยึดหลักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องด าเนินการ
จัด ซ้ือจัดจ้ างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนดไว้ ซ่ึงวิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริต สร้างความ
โปร่งใสของข้าราชการ ให้ผลการด าเนินการที่รวดเร็วไม่ล่าช้า เพื่อให้ทันยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตามการจัดหาพัสดุด้วยระบบ 
e-Auction นี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการ
ใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน (ปาริชาติ เหมือนเหลา, 2554) 
  อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการให้การด าเนินงานของภาครัฐ
ตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมถึงความพยายามในการยกระดับของประเทศให้เป็น Thailand 
4.0 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผลจากการศึกษาจะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางพัฒนา การปฏิบัติงานใน
ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเนื้อหาของทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้สามารถก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสมจะท าให้เกิดการ
พัฒนาในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวจักรที่
ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของการแข่งขันในระดับสากล หน่วยงานต่าง ๆ จึง
พยายามจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน  ขณะเดียวกัน
ภาครัฐบาลเห็นความส าคัญของข้อมูลข่าวสาร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร และได้ส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดท าแผนและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนา
ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 เกิดแรงกดดันจากนานาประเทศ ท าให้ไทยต้อง
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-Asean) ตาม
ภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกัน หนึ่งในโครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) รัฐบาลไทยจะเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 
พ.ศ. 2550 เป็นกลไกส าคัญในการบูรณาการด้านการบริหารบุคคล  และข้อมูล
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สารสนเทศของภาครัฐ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการบริหารและการบริการ
ภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร มาด าเนินการใน
การให้บริการต่าง ๆ ของรัฐเป็นจ านวนมาก (ศินารถ ศิริจันทพันธุ์, 2552) 
  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้ประสบความส าเร็จ
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการประกอบกันเป็นองค์รวม เริ่มจากการ
วางแผนการด าเนินการที่ดีครบถ้วน ในประเด็นต่าง ๆ การด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม 
การบริหารจัดการที่ดี  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ ใช้ งาน ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา ในองค์กร มีการควบคุมประเมินแผนงานตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร 
และมีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะใหม่ รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ
กันเพื่อให้เกิดการบริหารฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (ศิริพร ยศมูล, 2551) 
  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมถึง การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้าง การ
แข่งขันประมูลงาน เป็นวิธีการบริหารงานของภาครัฐที่ให้ความส าคัญต่อ
ผู้รับบริการคือประชาชน และเป็นการน าเอาการบริหารแบบภาคเอกชนมา
ปรับใช้ โดยเน้นความโปร่งใสและรวดเร็วในการให้บริการ รวมทั้ งการให้
ความส าคัญต่อประสิทธิผลของงาน  ซ่ึงแนวทางส าคัญที่ท าให้เกิดประสิทธิผล
ของงานอีกวิธีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้คือ  การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า “e-Auction” 
  2. แนวคิดการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ เช่น 
การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซ้ือรวมแบบ
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ออนไลน์ รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผู้ค้า และการท างานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดซ้ือที่เป็น Web Based Application  เพื่อท าให้ระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาจัดหา
พัสดุน้อยลง และได้พัสดุที่คุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใส
ของกระบวนการจัดหาและสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการท างานได้ (ส านัก
พัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ, 2545) อาจกล่าวได้ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ต้นแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุลดความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหาร
สามารถติดตามสารสนเทศไดท้ันทีในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ (กลุ่มคลังและพัสดุ, 2556)  
  การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement System : e-GP)  ประกอบด้วย 5 ระบบงาน 
ได้แก่ 1) ระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 2) ระบบบริหาร
จัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) ระบบบริหาร
ทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ  4) ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  5) ระบบ
จัดการและจัดเก็บปัญหาต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถามเข้ามา (กรมบัญชีกลาง, 2552) 
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าว จึงเริ่มต้นจากการจัดท าการประมูลผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสามารถท างานได้ทันทีผ่านการให้บริการตลาด
กลางออนไลน์ 
  ศิริพร ยศมูล (2551) อธิบายว่าระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
คือ ระบบหนึ่งในการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ ซ่ึงเป็นวิธีการจัดซ้ือในรูปแบบการ
ประมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ขายสามารถเสนอราคาได้หลาย
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ครั้งแตกต่างจากการจัดซ้ือแบบเดิมที่ผู้ขายสามารถ    เสนอราคาเป็นเอกสารได้
เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ผู้ขายจะเสนอลดราคาลงเพื่อแข่งขันกับผู้ขายรายอื่น ๆ  
ในตลาดภายในเวลาที่ก าหนด รัฐบาลจะตัดสินใจซ้ือสินค้าจากผู้ขายที่เสนอราคา
ต่ าสุด ณ เวลาที่ปิดตลาดการประมูล ระบบนี้ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยราชการในการจัดซ้ือสินค้าซ่ึงตรงตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการใน
การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังนี้   
  1) เกิดประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยลดความรั่วไหลในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อส่งผลไปถึงการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ หรือเกิดการประหยัด
งบประมาณ   
  2) สร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโดยลดทรัพยากรที่ใช้ไปใน
การปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าเอกสาร การซ้ือสินค้าได้ในราคาไม่แพงจนเกินไป
เมื่อเทียบกับภาคเอกชน เป็นต้น 
  3) เกิดความโปร่งใสในการเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคา
แบบทันที (Real Time) และสามารถประมาณราคาของผู้แข่งขันในขณะการเสนอ
ราคาได้ และเสนอราคาแข่งขันกันภายในเวลาที่ก าหนด 
  จะเห็นได้ว่าการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นั้น หากสามารถท าได้ส าเร็จก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ส่งผลให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างรูปแบบเดิมได้   ท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  3. แนวคิดเกี่ ยวกับประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ในการพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เป็นไปเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูประบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  โดย
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วัตถุประสงค์การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นั้น รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาจากการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในรูปแบบเดิมได้ 
ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ สร้างความคุ้มค่า และเกิดความ
โปร่งใส ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย
วัดผลจากคุณภาพของสารสนเทศและหลักธรรมาภิบาล 
  3.1 คุณภาพของสารสนเทศ สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานขององค์กร เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งสิ่งหนึ่งในการบริหารหรือการจัดการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ  ในการท างาน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน มีผลให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (สุภวัชร์  โทวาสน์, 
2557) 
  Burch and Gurdnitski อ้างถึงในโสภา ตุ้มท่าช้าง (2550) ก าหนด
คุณสมบัติของสารสนเทศไว้ 3 ประการ คือ 1) มีความแม่นย า หมายถึง ความ
ถูกต้องชัดเจน มีโอกาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยไม่ก ากวม 2) 
ทันต่อเหตุการณ์ สนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกโอกาส 3) ตรงประเด็นจะ
ตอบค าถามตามที่ผู้ใช้สารสนเทศต้องการอยากจะทราบ ตรวจสอบที่มาได้และมี
รายละเอียดต่าง ๆ เหมาะสมและชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี้ ศรัณย์ ชูเกียรติ, 
(2557) อธิบายว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้องเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร 
โดยสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีต้องสามารถน ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพและลด
ต้นทุนของสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงคุณภาพในการตัดสินใจ รวมถึงต้องช่วยแบ่งปัน
ความรู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร  
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  ปัจจั ยที่ เป็นองค์ประกอบของการได้มาซ่ึงสารสนเทศที่ ดีนั้ น
ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ (ศรัณย์ ชู
เกียรติ, 2557)  อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ และอุษณา แจ้งคล้อย (2558) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ สรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านคุณภาพของสารสนเทศ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ และปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการ ท าให้สารสนเทศที่ได้มีคุณภาพเพียงพอ มีความเป็นปัจจุบัน
และทันเวลา มีความถูกต้องครบถ้วน มีความเข้าใจได้ รวมทั้งมีความสมบูรณ์
เพียงพอสามารถตรวจสอบได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
  จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพสารสนเทศได้กล่าวไว้   
หลาย ๆ มิติแต่มีองค์ประกอบท่ีสามารถน ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้ 1) สารสนเทศมี
ความทันต่อเวลา 2) สารสนเทศมีความตรงต่อความต้องการ 3) สารสนเทศมี
ความถูกต้อง เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ท าให้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิผล  
  3.2 หลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีความตื่นตัว และ
ให้ความส าคัญต่อการสร้างหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ประเทศชาติของตน ส าหรับประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลหรือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดหลักของการพัฒนาประชารัฐ
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้แก่ การใช้หลักนิติธรรม
ในการบริหารรัฐกิจ การจัดการการพัฒนาและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทุกภาคส่วนของสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ การเพิ่มพูน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการ
พัฒนาประเทศ (กชกร เอื้อไพโรจน์ถาวร, 2553) 
  การใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานได้  อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ  โดยมี
ประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่การบริหารองค์กร เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร  เป็นการ
สร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงานและการท างานในองค์กร การจัดระบบที่
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดย
ค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
  จะเห็นได้ว่า หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล ในกรอบ
การศึกษาวิจัยนี้ ได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1) หลักความโปร่งใส 
2) หลักความมีส่วนร่วม 3) หลักความคุ้มค่า เนื่องจากหลักการเหล่านี้ ผู้ศึกษา
เห็นว่ามีความสอดคล้องที่จะท าให้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มี
ประสิทธิผล 
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ตามภาพที่ 1 และได้
ด าเนินการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
  สมมติฐานที่ 1  H1  : 1) ปัจจัยด้านบุคลากร 2) ด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณภาพของระบบส่งผลในทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  สมมติฐานที่ 2  H2 : 1) ปัจจัยด้านบุคลากร 2) ด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณภาพของระบบส่งผลในทางบวกต่อ
คุณภาพของสารสนเทศ                   
  สมมติฐานที่ 3  H3 : 1) ปัจจัยด้านบุคลากร 2) ด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณภาพของระบบส่งผลในทางบวกต่อหลัก
ธรรมาภิบาล   
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านกฎระเบียบและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 
3. ด้านคุณภาพของระบบ 
 

ประสิทธิผลของการประมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1. คุณภาพของสารสนเทศ 
2. หลักธรรมาภิบาล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน   จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 334 แห่ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558) ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูตรของ 
Yamane (1973) ซ่ึงให้ความเชื่อมั่น 95 % นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยมีการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ท าให้ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 90 แห่ง  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางใน
การออกแบบเนื้อหาในแบบสอบถาม โดยใช้การวัด  แบบมาตรประมาณค่า 5 
อันดับ  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน เป็นต้น 
  ส่วนที่  2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านบุคลากร จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ การได้รับ
ค าแนะน าและการฝึกอบรม ทักษะและความช านาญ รวมไปถึงความพร้อมใน
การใช้งานในระบบ 2) ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ข้อ 
ประกอบด้วยระเบียบขั้นตอนการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความชัดเจน 
รวดเร็ว และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณภาพของระบบ จ านวน 6 ข้อ 
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ประกอบด้วยการเข้าใช้งานในระบบได้ง่าย มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน มีการชี้แจงวิธีการขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน และข้อมูลที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือและถูกต้อง ส่วนตัวแปรตามคือประสิทธิผลของการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์วัดได้จากคุณภาพของสารสนเทศและหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
1) คุณภาพของสารสนเทศ จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูล สินค้าและบริการที่
ได้ตรงตามความต้องการ มีความเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและ
เช่ือถือได้ 2) หลักธรรมาภิบาล จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส  
หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า  (ปาริชาติ เหมือนเหลา, 2554 ;      
วีรวิทย์ อุทร, 2554) 
  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามจ านวน 90 ฉบับ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม   

 
ผลการวิจัย 
  ข้อมูลทั่วไป 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่ 1  โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  ปจัจัยที่มีส่งต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยพหุคูณ  และการทดสอบปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized   
Model Coeffients t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) 1.604 .202  7.922 .000 
1) ด้าน
บุคลากร (PER) 

-.032 .056 -.044 -.580 .564 

2) กฎระเบียบ
และแนวทาง  
   การ
ปฏิบัติงาน  
(ROG) 

.411 .069    .557 5.988 .000 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) ด้านคุณภาพของระบบ 
 

 

ประสิทธิผลของการประมูล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized   

Model Coeffients t Sig. 
 B Std. Error Beta   

3) คุณภาพของ
ระบบ (QOF) 

.219 .067    .321 3.279 .002 

R .796     
R Square (R2) .633     
Adjusted R 
Square 

.621     

Adjusted R 
Square 

.621     

Std. Error .289     
Dependent Variable: ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .557 และ  .321 
ตามล าดับ 
  จากนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่ 2 และ 3 โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกวัดจากคุณภาพสารสนเทศ และหลักธรรมา 
ภิบาล  
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  การทดสอบสมการสมมติฐานงานวิจัยที่ 2 แสดงดังภาพที่ 3 ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3  ปจัจัยที่มีส่งต่อคุณภาพของสารสนเทศ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยพหุคูณ  และการทดสอบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสารสนเทศ 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized    
Model Coeffients t Sig. 

 B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) 1.442 .227  6.358 .000 
1) ด้านบุคลากร 
(PER) 

-.052 .063 -.064 -.836 .406 

2) กฎระเบียบและ
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน  (ROG) 

.298 .077  .360 3.874 .000 

3) คุณภาพของระบบ 
(QOF) 
 
 
 

.405 .075  .531 5.427 .000 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) ด้านคุณภาพของระบบ 
 

 

คุณภาพของสารสนเทศ 
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 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized    

Model Coeffients t Sig. 
 B Std. 

Error 
Beta   

R .796     
R Square (R2) .633     
Adjusted R Square .620     
Std. Error .324     
Dependent Variable: คุณภาพของสารสนเทศ 
 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ มีผลในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในด้าน
คุณภาพของสารสนเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์  การถดถอย
เท่ากับ .360 และ .531 ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่ 3 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านหลักธรรมาภิบาล โดยแสดงดังภาพที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที ่4  ปจัจัยที่ส่งผลต่อหลกัธรรมาภบิาล 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยพหุคูณ และการทดสอบปัจจัยที่
ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาล 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized   
Model Coeffients t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) 1.766 .283  6.230 .000 
1 )  ด้ า น บุ ค ล า ก ร 
(PER) 

-.013 .078 -.015 -.160 .873 

2) กฎระเบียบและ 
 การปฏิบัติงาน  
(ROG) 

.525 .096 .633 5.456 .000 

3) คุณภาพของระบบ  
(QOF) 

.032 .093 .042 .342 .733 

R .656     
R Square (R2) .431     
Adjusted R Square .411     
Std. Error .405     
Dependent Variable: หลักธรรมาภิบาล 

   

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) ด้านคุณภาพของระบบ 

 

 

หลักธรรมาภิบาล 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบ

และแนวทางการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผล
ของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในด้านหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .633        
  จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจัยแสดงผลสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม คือ ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบนั้น 
มีความส า คัญที่ จะท า ให้ เกิดประสิทธิผลของการประมูลด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณภาพของระบบ ผลผลัพธ์ด้านหลัก    
ธรรมาภิบาล  มีองค์ประกอบด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ 

 
สรุปการวิจัย 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 41 – 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี 
  2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีความส าคัญของการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของระบบ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ 3.63 ตามล าดับ ส่วนด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่วนระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีระดับความเห็น
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ด้วยอยู่ระดับมาก โดย  ด้านคุณภาพของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  และ
หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม คือ ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยคุณภาพของระบบ เมื่อแยกการวัดประสิทธิผลของการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็นด้านคุณภาพของสารสนเทศ พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสารสนเทศ คือ ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ในด้านหลักธรรมาภิบาล 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
 จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่า งปัจจั ยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  โดยแยกการวัด
ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จากคุณภาพของ
สารสนเทศและหลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนวทาง 
การปฏิบัติงานมีผลในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมสอดคล้องกับ ศิริพร ยศมูล 
(2551) ที่พบว่าในด้านกฎระเบียบและแนวทาง การปฏิบัตินั้น ความชัดเจนของ
นโยบายมีความส าคัญมากเนื่องจากปัจจัยที่ท าให้การน านโยบายการประมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลในทิศทางบวกท้ังทางคุณภาพของ
สารสนเทศและหลักธรรมาภิบาล ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีผลในทิศ
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และมีผลในทิศทางบวกกับคุณภาพของสารสนเทศ 
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล 
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  ดังนั้น ประสิทธิผลของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภาพรวม ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ  โดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง  ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความง่ายในการใช้
งาน แสดงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนและสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และสารสนเทศที่ได้
จากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียกใช้ได้ตรงตามความ
ต้องการ ได้รับสินค้าและบริการตรงตามวัตถุประสงค์ มีความครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควรพิจารณาให้คุณภาพของระบบมีความเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ในอนาคตหากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยอมรับของผู้ใช้งานด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษา
ปัจจัยอื่น ๆ ร่วมกับปัจจัยที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในอนาคต เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดั งนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและให้ความรู้กับบุคลากรด้านกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานในระบบการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
  2. จากการศึกษาในด้านคุณภาพของสารสนเทศ พบว่า ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบและแนวทาง  การปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบส่งผลต่อ
คุณภาพของสารสนเทศ ดังนั้นจึงควรสร้างแนวทาง การปฏิบัติงานที่ดี และให้
ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ไ ด้
ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
และเป็นปัจจุบัน 
  3. จากการศึกษาในด้านหลักธรรมาภิบาล พบว่า ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นในขั้นตอน
การปฏิบัติงานต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง และ
ตรวจสอบการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย 
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กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณา
จาก ดร.อุษณา แจ้งคล้อย ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แนะน า เอาใจใส่ให้แง่คิดต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้
ก าลังใจเป็นอย่างดียิ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี ผู้วิจัยซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่านและขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.อัจฉรา ชนากลาง  ดร.ศิริลักษณ์ 
จันทร์สว่าง และคุณพุทธิพร พลอยผักแว่น ที่เสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ ยวชาญใน
การตรวจแบบสอบถามตลอดจนขอขอบพระคุณท่านที่ให้ก าลังใจและความ
ช่วยเหลือโดยตลอดจนงานวิจัยส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
  คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ท าให้ผู้วิจัย
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท าหน้าที่ในการท างานต่อไป 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความเพ่ือการพิจารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารการจัดการและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
เปิดรับบทความจากนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับสากล มีก าหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาของบทความที่
พิจารณาตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการ
จัดการ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้ทุกบทความจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้
กลั่นกรองบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพวารสาร ขอให้ผู้ส่งบทความ
จัดพิมพ์ในรูปแบบตามค าแนะน านี้  
 
ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ 
 1. บทความวิจัย (research article) เป็นผลงานที่ได้จากข้อมูลที่ผู้เขียน
ได้ศึกษาวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอบทน า วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
วิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปการวิจัย 
เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 2. บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นการเขียนที่เรียบเรียงจาก
การทบทวนวรรณกรรมในศาสตร์หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยละเอียด มี
การค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการ
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อ้างอิงอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อน าเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการด้วยการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ อภิปรายผล เปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิพากษ์ และให้
ข้อเสนอแนะว่าแนวโน้มควรเป็นไปในทิศทางใด  
 
การเตรียมต้นฉบับบทความ 
 1. บทความต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารอื่น  
 2. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อความรวม 10-15 หน้า 
(รวมเอกสารอ้างอิง) โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (MS word) 
ขนาดกระดาษ A4 แบบคอลัมน์เดียว  
 3. การตั้งหน้ากระดาษ 
      การตั้งหน้ากระดาษมีข้อก าหนดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระยะขอบในการตั้งหน้ากระดาษ 

ขอบกระดาษ ระยะขอบ (นิ้ว) 
ขอบบน 1.5 
ขอบล่าง 1 
ขอบซ้าย 1.5 
ขอบขวา 1 

 
4. หัวข้อหลักในบทความ 
  หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 หัวข้อหลกัในบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ 

หัวข้อหลักในบทความวิจัย หัวข้อหลักในบทความปริทรรศน์ 
ชื่อบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 
บทน า 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
กรอบแนวคิดการวจิัย  
ข้อสมมติฐานการวจิัย (ถ้ามี)  
วิธีด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย  
สรุปการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

  ชื่อบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 
บทน า 
เนื้อหา 
บทสรุป  
กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

 

 5. รูปแบบตัวอกัษรในการพิมพ์บทความ 
      รูปแบบตวัอักษรในการพิมพบ์ทความมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ขนาด ลักษณะ และการจัดต าแหน่งตัวอกัษรในการพิมพ์บทความ 

รายการ 
รูปแบบตัวอักษร 

TH SarabunPSK การจัดต าแหน่ง 
ขนาด ลักษณะ 

ชื่อเรื่อง 18 ตัวหนา กึ่งกลาง 
ชื่อผู้เขียน 16 ตัวธรรมดา ชิดขวา 
ต าแหน่งและทีอ่ยู่
ของผู้เขียน 

14 ตัวธรรมดา เชิงอรรถ ชิดซ้าย 

หัวข้อหลกั 16 ตัวหนา ชิดซ้าย 
เนื้อเรือ่ง 16 ตัวธรรมดา ชิดซ้ายและขวา 

6. การเว้นบรรทัด 
   6.1 การขึ้นหัวข้อหลัก เว้น 1 บรรทัด 
     6.2 ก่อนและหลังการแสดงภาพและตาราง เว้น 1 บรรทัด 
     6.3 หัวข้อรองและการพิมพ์ส่วนเน้ือหาไม่มีการเว้นบรรทัด 
 
ค าอธิบายหัวข้อหลักในบทความ  
1. ชื่อบทความ ควรกะทัดรัด ไม่ใช้ค าย่อ และไม่ควรยาวเกินไป 
2. ชื่อผู้เขียน ให้อยู่ถัดจากชื่อเรื่อง ระบุผู้เขียนทุกคนเฉพาะชื่อและนามสกุล 
โดยชื่อแรกเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author) และใช้ตัวเลขอารบิกตัว
เล็กก ากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลทุกคน เรียงล าดับตัวเลข 
ก าหนดให้เขียนบรรทัดละไม่เกิน 2 คน  
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3. ต าแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียน ระบุไว้ที่เชิงอรรถ จัดชิดซ้าย ระบุข้อมูล
ผู้เขียนทุกคน  
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
คณะบริหารธรุกจิและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
abc@yahoo.com 
2 รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธรุกจิและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างการเขียนต าแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ 
 
 4. บทคัดย่อ และ Abstract ความยาวไม่ควรเกินอย่างละ 10-15 
บรรทัด หรือ 150-200 ค า ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้า และไม่มีหัวข้อย่อย  
  5. ค าส าคัญ และ Keywords ค าส าคัญไม่ควรเกิน 5 ค า ไม่ต้องมีค าว่า 
“และ (and)” หน้าค าสุดท้าย การเขียนค าส าคัญภาษาไทยต่อจากบทคัดย่อ
ภาษาไทย ค าส าคัญภาษาไทยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ ค่ันระหว่างค า ส าหรับ
การเขียนค าส าคัญภาษาอังกฤษต่อจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค าส าคัญ
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) ค่ันระหว่างค า  
 

ค าส าคัญ: การจัดการ แผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม 
Keywords: Management, Community Plan, Social Development 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนค าส าคัญ และ Keywords 
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6. เนื้อเร่ือง  ประกอบดว้ยรายละเอยีดดังนี้ 
 6.1 บทน า คือ ส่วนแสดงข้อมูลครอบคลุมความส าคัญและที่มาของ
ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทน าควร
เขียนรูปแบบเรียงความให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 6.2 วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ข้อความที่ผู้วิจัยก าหนดว่าต้องการค้นหา
ข้อเท็จจริงใดบ้าง 
 6.3 กรอบแนวคิดการวิจัย คือ การสรุปกรอบความคิดในการวิจัยทาง
ทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่างชัดเจน 
 6.4 ข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) คือ ข้อความที่ก าหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นไปในลักษณะใด 
 6.5 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.6 ผลการวิจัย คือ ข้อมูลที่ตอบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 6.7 สรุปการวิจัย ประกอบด้วย สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะทั่วไป 
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 6.8 ข้อเสนอแนะ คือ การข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ต่อไป 
 6.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุแหล่งทุน หรือผู้มีส่วนสนับสนุนใน
การท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ   
 6.10 ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อรูปภาพหลังแสดงรูปภาพ จัด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ ดังตัวอย่าง 
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ภาพที ่1 รายได้บ็อกออฟฟิตเมืองไทย ปี พ.ศ. 2553 
ที่มา: ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, 2556 
 
 6.11 ตาราง (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตารางก่อนแสดงตารางข้อมูล จัดชิดซ้าย 
และในการพิมพ์ตารางก าหนดให้มีมีเส้นตารางในแนวนอนและแนวต้ังภายใน
ตาราง ไม่มีเส้นตารางในแนวตั้งขอบด้านซ้ายและขวาของตาราง ดังตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ 
ประเทศ จังหวัด พ้ืนที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
ลาว สาละวัน ป่าสงวนแห่งชาติพูเชียงทอง 

ป่าสงวนแห่งชาติเซซับ 
กัมพูชา พระวิหาร ป่าสงวนพระวิหาร 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง  
 การอ้างอิงเอกสารจะใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนรายการ
เอกสารอ้ า ง อิ งตามแบบ APA (American Psychological Association) 
เพื่อให้การอ้างอิงถึงผลงานของบุคคลอื่นมีความชัดเจนในการลงรายการอ้างอิง
ในบทความเป็นรูปแบบเดียวกัน มีข้อก าหนดของการเขียนอ้างอิงมีดังนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  
           การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ปรากฏในเนื้อหาบทความ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ค่ันด้วยจุลภาค (,) 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหามี 2 แบบ ดังนี้ 
   1.1 การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง รูปแบบการเขียนคือ  
            (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) ตัวอย่างเช่น           
  (พรรณี สวนเพลง, 2552)  
  (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553)  
  (Kotler & Armstrong, 2010) 
   1.2 การอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุ
ชื่อผู้แต่งไว้ในวงเล็บท้ายข้อความอีก แต่ให้ระบุปีที่พิมพ์ไว้หลังชื่อผู้แต่งที่
อ้างอิง รูปแบบคือ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ตัวอย่างเช่น 
      พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553) ได้กล่าวถึงระบบไอซีที............. 
  Kotler & Armstrong (2010) ได้ศึกษา…….. 
 2. การอ้างอิงท้ายบทความ  
            การอ้างอิงท้ายบทความเป็นการเขียนรายการอ้างอิงแหล่งที่มาที่มี
การอ้างในเนื้อหาบทความ รายการอ้างอิงท้ายบทความจะเขียนเฉพาะรายการ
ที่มีการอ้างในเนื้อหาบทความเท่านั้น  
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  2.1 การอ้างอิงจากหนังสือหรือต ารา มีรูปแบบดังนี้ 
 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) . ชื่อหนังสือหรือต ารา  (พิมพ์ครั้งที่ ) .  สถานที่พิมพ์ : 

ส านักพิมพ์. 
 
  2.1.1 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือต าราโดยตรง ตัวอย่างเช่น 
 
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน๊ต.  
ธีระพล อรุณะกสิกร, นิมล เรืองตื้อ, ปฏนิันท์ สันติเมทนีดล, ไพฑูรย์ นาคฉ่า, 

สถาพร ลิ้มมณี และสุรศักดิ ์วาจาสิทธิ์. (2550). รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือน
ตุลา. 

Harris, M. B. (1995). Basic Statistics for Behavioral Science 
Research. Boston: Allyn and Bacon. 

 

      2.1.2 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือต าราชั้นรอง 
          การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารเดิมมากกว่า 
ให้ขึ้นต้นด้วยรายการอ้างอิงของเอกสารเดิม ใช้ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ 
“กล่าวถึงใน” (“quoted in” หรือ “cited by”) น าหน้ารายการอ้างอิงของ
เอกสารรอง ตัวอย่างเช่น 
 

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรบัการ
จัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, อ้างถึงใน พงษ์ศักดิ์ ผกา
มาศ. (2553). ระบบซีทีและการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ: วิตตี้
กรุ๊ป. 
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  การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า 
ให้ขึ้นต้นด้วยรายการอ้างอิงเอกสารรอง ใช้ค าว่า “อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก” 
(“quoting” หรื อ  “citing”) น าหน้ า รา ยก ารอ้ า งอิ งของ เอกสาร เดิ ม 
ตัวอย่างเช่น 
 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบซีทแีละการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ:  

วิตตี้กรุ๊ป, อา้งจาก พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจดัการความรู้. กรุงเทพฯ: ซี
เอ็ดยูเคชั่น. 

 
2.2 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 
 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 
บุญเลิศ ธีระตระกูล และคณะ. (2555). รายงานผลการวิจยัตลาดแรงงาน ป ี

2554-2555 (รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน. 
ระพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ. (2553). ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (รายงาน

ผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
2.3 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์. ประเภทและระดับ
ปริญญา สถาบันการศึกษา. 
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ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม. (2554). การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม: วดัพระศรี

รัตนศาสดาราม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Zhmei, W. (2008). The Practices of Training Programs of 
Selected Transnational Companies in Chonburi 
Province. Master’s Thesis, Degree of Arts, English for 
Communication, Burapha University. 

 
2.4 การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์(ฉบบัที่), เลขหน้าที่
ปรากฏ. 

 
ภารดี มหาขันธ์. (2555). การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุค

ปรับปรุง ประเทศตามแบบสมัยใหมถ่ึงปัจจุบัน. วารสารวชิาการ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา, 20(34), 
111-132. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 
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    2.5 การอ้างอิงจากเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  มี
รูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชือ่เรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ,  
ชื่อการประชุม (หน้า). สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 

อ าพวัน เอมบัณฑิต. (2559). การจัดการตลาดน้ าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน. ในวันทนีย์ วาสิกะสิน (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สหวิทยาการ 2559 “การกอ่การร้ายในศรวรรษท่ี 21 : 
ภัยคุกคามไร้พรมแดน” (411-439). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 2.6 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรูปแบบและตัวอยา่งดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี 
จาก ชือ่เว็บไซต์. 
 
ชูศักดิ์ คงนานนท์. (2550). เกษตรกรรม. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 จาก 

http://ebook.ram.edu/ebook/g/GE253-9.pdf. 
 
  2.7 การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี ้
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปีที่สัมภาษณ์). ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี). สถานที่

ท างาน (ถ้ามี). สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์. 
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ประกิต จงเจริญ. (2560) . นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ . 

ส านักงานการเกษตร. สัมภาษณ์. 7 สิงหาคม 2560. 
 
การส่งต้นฉบับบทความ  
    ผู้เขียนส่งบทความดว้ยระบบออนไลนข์องวารสารผ่านเวบ็ไซต ์
http://www.bba.ubru.ac.th/JournalBBA/ 
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ขั้นตอนการตีพิมพ ์
 

ส่งคืนเจ้าของบทความ
เพื่อปรับแก้บทความ

กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ 
และส่งผลประเมินกลับมายังวารสาร

เจ้าของบทความส่งบทความมายังวารสาร
พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

ผลการพิจารณาประเมินบทความ

เจ้าของบทความปรับแก้บทความ
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และส่งกลับมาที่วารสาร
ผลประเมินผ่านแบบมีเง่ือนไข

ตีพิมพ์บทความในวารสาร

แจ้งเจ้าของบทความไม่ผ่าน

ปรับแก้

แจ้งผลการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไปยังเจ้าของบทความ

กองบรรณาธิการ
พิจารณาความสมบูรณ์ของบทความ

สมบูรณ์ 

ตรวจสอบการแก้ไข
บทความ

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารการจัดการและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ เศรษฐศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ เศรษฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี การบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อยัรดา พรเจรญิ การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภยัเจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกุต์ สมชอบ การตลาด  
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล การจัดการ  
อาจารย์ ดร.ปิยนุช  วรบุตร วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  แซ่ลี้ การตลาด 
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรต ิสหายรักษ์ การบัญช ี
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสือ่ตระกูล การบัญช ี
อาจารย์ ดร.อโนทยั หาระสาร การจัดการ 
อาจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง การพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะ 
  ของมนุษย ์
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
 การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์  แก้วเทพ 
 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์อนงค์นุช เทียนทอง 
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
 การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง วงศ์ชาชม 
 วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ   
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสขุ 
  ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
 วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพยีรทอง  
 วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ  
 การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชยั  คอนจอหอ  
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  
 การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี  
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  ปานจันทร์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 
      การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต ์
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
อาจารย์ ดร.วินยั  ปัญจขจรศักดิ ์
 วิทยาลยัการบริหารและจัดการ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  ดาดาษ  
 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ภูริศร์  พงษ์เพยีจันทร ์
 การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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อาจารย์ ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ ์
 พัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.อนิรุธ  สืบสิงห ์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.พรพิพัฒน์  แก้วกลา้ 
 การบัญชี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ  
      การบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   
อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์  
      บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกุลนคร 
อาจารย์ ดร.จักรินทร์ วชิรเมธิน  
       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว  
      การบัญช ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
   

อาจารย์ ดร.จักริน วชิรเมธิน 
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ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าวารสารการจดัการและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ฝ่ายประสานงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภยัเจริญ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วกิานดา เกษตรเอี่ยม 

อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร 

อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสือ่ตระกูล 

อาจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร 

อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  แซ่ลี้ 
 

ฝ่ายวารสารออนไลน์ 
อาจารย์เกรียงศักดิ์ รักภักดี 
อาจารย์ไมตรี ริมทอง 
 

ฝ่ายจัดเตรียมต้นฉบับ 
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี ศรีไมตรี 

นางสาววาสนา สิทธิผล 
 

 

 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1306  
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