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เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าขอกล่าว 

สวัสดผู้ีเขียนและผูอ่้านทกุท่าน เนือ่งจากรอบการออกวารสารฉบบันีต้รงกบัเดอืนสิงหาคม ซึง่ วนัแม่แห่งชาตปีิ 2559 นี้  

และเป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา โดยในการด�าเนินงาน 

วารสารฉบับนี้เข้าสู่ปีที่หกแล้ว ซึ่งก�าลังพัฒนาด้านคุณภาพและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อก้าวขึ้นสู่กลุ่ม

วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ภายใต้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารและกองบรรณาธกิารท่ีมุง่เน้นเรือ่งคณุภาพเป็นหลัก และได้รบั 

ความร่วมมือจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความให้มีคุณภาพอย่างเข้มข้น อนึ่งทางกองบรรณาธิการ

ได้ริเริ่มการถอดรายการเอกสารอ้างอิงอักษรไทยเทียบเคียงเป็นอักษรโรมัน (Romanization) ในส่วนของเอกสาร 

อ้างอิงท้ายบทความด้วย

บทความที่เผยแพร่ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 นี้ ได้รับการคัดเลือกจากบทความจ�านวนมากที่ส่งมาตีพิมพ์

กับวารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเรา มีเนื้อหาของบทความวิชาการเกี่ยวกับ 

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่…คิดสร้างสรรค์ได้ ใช้เทคโนโลยีเป็น ส่วนอีกหนึ่งบทความคือการศึกษาความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ: แนวทางและวธีิการของแบบจ�าลองเพชร แบบจ�าลองเพชรสองเท่า และแบบจ�าลองเพชรคู ่

สองเท่า บทความวิจัยมีจ�านวน 29 เรื่อง เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีบทความ 

จากผู้เขียนภายนอกมากถึงจ�านวน 19 เรื่อง 

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาพิจารณาและให้ค�าแนะน�า 

ในการประเมนิบทความเพือ่ปรบัปรงุบทความให้มคีณุภาพทางวชิาการยิง่ขึน้ ขอขอบคณุอาจารย์ Bob D. Butterfield,  

อาจารย์ Neil Groves, และ Associate Professor Dr. Sushama Kasbekar ท่ีได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน 

ภาษา คณะผู้จัดท�าวารสารมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะท�าให้วารสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีคุณภาพดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป 

ท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ 

ท่านผู้เขียน ท่านผู้อ่าน และท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เราได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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บทคัดย่อ 

 รูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัค่อนขา้งไม่ย ัง่ยืนและยงัไม่มีประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั ดงันั้น

เราจึงตอ้งเปล่ียนวิธีการของเราและพฒันาเทคนิครวมถึงวิธีการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดความยัง่ยืน การพฒันาทุนนิยมโลก

ในปัจจุบนัไม่สามารถนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อาเซียนไดมุ่้งไปท่ีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประเทศกาํลงัพฒันา

ประสบความสาํเร็จในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยงัตอ้งใหเ้กิดความแน่ใจวา่สภาวะแวดลอ้มไดรั้บการปกป้อง 

ความมัน่คงของมนุษยส์าํหรับประชาชนทุกคนจึงเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพและการเมือง

เช่นเดียวกบัความมัน่คงส่วนบุคคล ความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นส่ิงสาํคญัยิ่ง แต่จะตอ้งมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางโดยให้

ความสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยแ์ละจะตอ้งไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติท่ีอยู่

รอบๆ เราจะตอ้งมีจิตสาํนึกต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะตอ้งถูกทาํใหมี้ประโยชนเ์พ่ือให้

เอ้ือต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งหมดน้ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงทางจิตใจและวฒันธรรมของเผา่พนัธ์ุมนุษย ์อุปสรรค

สาํคญัต่อความกา้วหนา้คือความชัว่ร้ายของมนุษยเ์ช่นความเห็นแก่ตวัความโลภและความเฉยเมยไม่แยแส เราจะ

ปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ไดถ้า้เราสามารถเอาชนะนิสยัต่าง ๆ เหล่าน้ีได ้

 

คําสําคัญ: ทุนนิยม, เศรษฐกิจ, การพฒันา 

 

Abstract 

 Most current economic growth patterns are quite unsustainable and also deeply inefficient. Therefore, we 

have to change our ways and develop techniques and methods that foster sustainability. Current global capitalist 

development does not lead to sustainable development. ASEAN has focused upon sustainable development. 

Developing countries have to achieve economic growth but must also ensure that the environment is protected. 

Human security for all citizens is thus crucial. This includes economic, food, health, and political as well as personal 
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security. Human security is paramount but must be people-centred, concentrating on meeting basic human needs, but 

not at the cost of degrading our natural surroundings. We must be environmentally conscious at all times. Economic 

growth must be profitable, in order to provide sustainability.  All this requires a spiritual and cultural transformation 

of the human race. The chief obstacles to progress are human vices, such as selfishness, greed and apathy. We will 

only improve things if we can overcome these tendencies. 

 

Keywords:  social capital, sustainability development 

 

Introduction 

 Does Human Security Strategy Matter for 

Sustainability and Sustainable Development? 

 As recognized, most current growth patterns 

are not just unsustainable and but also deeply 

inefficient. Also, the literatures on human development 

and sustainable development have long been separate. 

Yet, all countries and industries have opportunities to 

make a better growth with more inclusive sustainability. 

Very ironically, the policies or trends of globalization, 

technological innovation, market reform, structural 

adjustment, trade liberalization, and privatization are 

conducive to exceptional economic growth and are also 

blamed by civil society groups as having exacerbated. 

This observation brings us a strong message that global 

capitalist development does not lead human society into 

sustainable development with sustainability. 

Faced these challenges, the Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) have paid much attention on 

inclusive sustainability against the backdrop of an 

impending economic integration. The planned economic 

integration of the regional bloc, known as ASEAN 

Economic Community (AEC), will indeed have an 

impact on the estimated 620 million total population of 

ASEAN, about 9% of the world’s total population. The 

AEC becomes a single market production base that will 

facilitate freer flow and exchange of goods, services, 

skilled labor, investments and capital through the 

creation of mutual recognition agreements. But despite 

these, the first priority goal for ASEAN leaders is to 

ensure the planned economic integration leading to 

inclusive and sustainable growth, especially promoting 

agro-ecology and sustainable ecosystems. Undoubtedly, 

ASEAN states and societies will seek a better economic 

development with sustainability. 

It is clear that there is a big gap and controversial 

between capitalist development and SD in current 

world, especially for Third World Countries and even in 

ASEAN societies. This always becomes a dilemma for 

a developing country to pursue economic growth or 

protect environment. For instant, China has enjoyed 

decades of economic growth but at the expense of 

environment cost. Surely, this is not a case for SD. 

Unfortunately, so many countries are still on the same 

way of development pattern and direction like China. 

Of course, development is multi-dimensional, not just 

economic, but also social, cultural, environmental, and 

political. Development policy-making must also 

consider multi-dimensional expectation. Facing the 

conflict of economic development and environment 

issue, an inclusive and comprehensive framework of 

policy concepts for sustainable development will be 
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constructed in this paper.  Hereby, I would like to bring 

the human security framework into my sustainable 

development concept. Let human security policies 

provide a good supporting system to link economic 

growth and environment protection and further 

sustainable development concept.  

Human security framework is not only a development 

strategy, but also an important development mechanism 

to pursue sustainability. The guarantee of implemented 

human security would also go closely with inclusive 

sustainable development. As human security framework 

goes together with sustainability, it is important to 

check policies whether fostering inclusive growth, 

dismantling inequality, improving resilience, creating 

social welfare and wellbeing, and promoting sustainable 

development. Those will be the critical keys toward the 

success of regional sustainable development and even 

for an AEC (Alegado, 2016). 

Nowadays, what does human society face between 

development and environment? That is a serious 

question: what is to be sustained and what is to be 

developed? The former includes climate, clean air, land 

productivity, ocean productivity, fresh water, food 

supply, ecosystem supporting, and biodiversity while 

the latter includes equity, health, education, housing, 

security, welfare, justice, economic performance, and 

stabilized population. In so doing, dealing with this 

issue in the paper, four parts will be focused. The first is 

to discuss how is human security strategy framework 

related to sustainable development? The second is to 

analyze human security framework as inclusive 

sustainability, core policy and goal of human 

development. The third is to examine: how to 

manipulate human security strategies toward 

sustainability development. The last, a final conclusion, 

is to construct an integrated scheme for an inclusive 

sustainable development framework on the basis of 

human security.  

 

Why Is Human Security Framework Related to 

Sustainability Development? 

 In order to show the importance of human 

security, it is necessary to sketch the concepts of 

sustainability, sustainable development, and inclusive 

sustainability, even though they are so similar. 

Normally, three terms will be treated as synonym that is 

sustainable and inclusive development or inclusive 

sustainability.  

 The emergence of sustainable development as 

a political and social project of humanity has 

implemented for finding ways of sustainable societies. 

With a growing interest in sustainable development and 

sustainability, it develops approaches in regard to 

strategies, cleaner production, pollution control, green 

economy, reuse, eco-efficiency, sustainable 

management, zero waste, social responsibility, and 

sustainable consumption. These approaches have 

elaborated different fields of application, such as 

engineering, economics, politics, ecology, management, 

environment, etc. (Chichilnisky, pp. 231-257). 

According to Dovers and Handmer, sustainability is the 

ability of a human system, natural or mixed, to resist or 

adapt to endogenous or exogenous change, while 

sustainable development is a way of intentional change 

and improvement in order to meet the needs of the 

population. In this sense, sustainable development 

would be the way to achieve sustainability. 

Sustainability becomes the long-term goal of 
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sustainable development (Dovers & Handmer, 2011). 

Yet, there is a different view on sustainability, that is, 

sustainability is the balance among three pillars: 

environmental, economic and social. Sustainability 

would be arisen from technical, financial and 

management skills in order to a transition towards 

sustainable development. In this sense, sustainable 

development will be the goal, and sustainability is the 

process to achieve sustainable development (Elkington, 

1994).  

 In reality, economic growth is a necessary, 

legitimate, and appropriate pursuit for the developing 

world, but must be a clean and safe environment. 

Without right policies, growth will continue to degrade 

environment and deplete resources that are critical to 

the welfare of current and future generations. Therefore, 

in pursuit of sustainable development is not only an 

economic issue, but also serious political and social 

ones, and more or less a moral one. 

The global community has realized that environmental 

problems are closed to the economic, social, and 

political conditions as well. This justifies that the social, 

environment, political, and economic needs must be 

fulfilled in a balanced manner so that the achievement 

would be enjoyed by future generations.  

Sustainable development would be treated as approach, 

as policy, as instrument, as welfare, as method, as goal, 

as environment protection, as poverty reduction, as 

sustainability, as green society, as ecology, and so on. 

Sustainable development is not simple unilateral but 

multilateral values of societies. Sustainable 

development has also many effects on economic, social, 

political, and ecological effects. Clearly, since 

sustainable development initially starts with ecological 

problems, it has now become the concept of inclusive 

sustainability, as shown on Figure 1. 

The new scheme of sustainable development can be 

pursued by different dimension and perspective, such as 

social-cultural, ecological, economic, and political. In 

other words, sustainable development is also built up 

upon four major pillars as supporting bases, i.e., social-

cultural, political, ecological, and economic 

groundwork.  

 Socio-cultural perspective will emphasize the 

importance of social equity and justice, cultural 

diversity, respect and trust, welfare, wellbeing, life 

opportunity, providing education and knowledge, and 

individual security. Ecological perspective will 

concentrate on the utility of natural resources in 

balanced manner with future generation’s needs, 

climate change, change in the natural environment, 

disaster prevention, forest exploitation, Carbon Dioxide 

emission control, the usage of more eco-friendly 

technology, and minimizing environmental damage. 

Political perspective will pursue human rights, 

democratization, political stability, communication, 

policy implementation, national defense, political 

equality, freedom, participation and integrity, ant-

corruption, and environment justice.  

Economic perspective will attempt to reduce poverty, 

improve welfare and wellbeing, achieve sustainable 

economic growth, create employment, pursue green 

economy, increase national competitiveness, ensure 

green energy, guarantee food supply and stable market 

mechanism.  
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Figure 1. From Exclusive to Inclusive Sustainability Development Scheme 

 

 Sustainable development can be treated as 

green policies in order to minimize environmental 

consumption and to maximize green economy. Green 

policies can also contribute to welfare through direct 

environmental benefits, through distributional effects 

(including poverty reduction and job creation), and 

through increased resilience to shocks (including 

natural disasters and commodity price volatility). 

Welfare impacts will be greater if efforts are made to 

make green policies inclusive. Thus, sustainable 

development in “Figure 1: From Exclusive to 

Inclusive Sustainability Development Scheme”  is not 

alone for environmental protection and justice but 

also for poverty reduction and human welfare 

enhancement.  

 In doing so, inclusive green policies towards 

sustainable development can be simply indicated on 

the concept of human security development. The 

implementation of sustainable development will be 

aware of promoting human security development.  

The concept of human security is defined by the 

Commission on Human Security (CHS), which was 

established in January 2001, in response to the UN 

Secretary-General’s call at the 2000 Millennium 

Summit for a world “freedom from want” and 

“freedom from fear” for all persons, the best path to 

tackle the problem of global insecurity – CHS 

consisted of 12 prominent international figures, 

including Mrs. Sadako Ogata, former UN High H 

Commissioner for Refugees, and Professor Amarta 

Sen, 1998 Nobel Economics prize Laureate(UNDP, 

1994 ). Actually, according to the United Nations 

Development Programmes (UNDP), human security 

holds a people-centered, multi-disciplinary 
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consideration on security involving different 

perspectives and fields, such as development studies, 

international relations, and human rights. This was 

considered a milestone publication in the field of 

human security. In short, human security can be 

defined as to protect the vital core of all human lives 

in ways that enhance human freedoms and human 

fulfillment. Furthermore, human security means 

protecting fundamental freedoms – freedoms that are 

the essence of life (UN Trust Fund for Human 

Security, 2003, p. 4). It is quite similar to Amartya 

Sen’s advocacy: development as freedom (Sen, 1999). 

Overall, three important essences are emphasized 

from human security in a fundamental way by: (1) 

moving away from traditional, state-centric to non-

traditional and comprehensive one that concentrates 

on the security of the individuals, their protection and 

empowerment; (2) highlighting the interface between 

security, development and human rights; and (3) 

promoting a new integrated, coordinated and people-

centered approach to advancing peace, security and 

development within and across nations. 

According to the UNDP’s 1994 Human Development 

Report, content of human security is simply and 

concretely defines as the following seven aspects, as 

Figure 2 shown (UNDP, 1994). It is implied that there 

is no tension between human development and 

sustainability, because both are essential components 

of the universality of life claims. Moreover, the 

UNDP 2011 Human Development Report focused on 

the integral links between sustainability and equity. It 

also highlights the integral links between the closely 

related challenges of environmental sustainability and 

equity. It will be remarked that the goals of 

sustainable human development should be informed 

by framework that consists of enhancing capabilities 

as well as constraining the functions (UNDP, 2011, p. 

13; Peters, Dirix, Sterckx, 2013). This means, since 

human being’s lives and capabilities are highly 

dependent on the environment, sustainable human 

development should also include constraining human 

activities in order to prevent losses in future human 

generation’s well-being (Nussbaum, M., 2011). This 

concept of sustainable development is quite closely to 

the most accepted definition that is creatively 

ambiguous: humanity has the ability to make 

development sustainable -- to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability 

of future generations (Kates, Paris, & Leiserowitz, 

2005, pp. 8-22).  

 
Figure 2. Realms of Human Security Framework 

Note. From United Nations, Development Programmes, UNDP 1994. 
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 Economic security is mainly threatened by 

persistent poverty and unemployment that require an 

assured basic income for individuals, usually from 

productive work or from a publicly financed safety 

net. In this sense, only about a quarter of the world’s 

people are presently economically secure. 

Unemployment problems constitute an important 

factor underlying political tensions 

and ethnic violence. 

 Food security is threatened by hunger and 

famine that require both physical and economic 

access to basic food. The real problem often is the 

poor distribution of food and a lack of purchasing 

power. Food security problems have been dealt with 

at both national and global levels. Yet, the key is to 

tackle the problems always relating to access to 

assets, work and assured income, related to economic 

security. 

 Health security is threatened by deadly 

infectious diseases, unsafe food, malnutrition, lack of 

access to basic health care. It aims to guarantee a 

minimum protection from diseases and unhealthy 

lifestyles.  Threats to health security are usually 

greater for poor people in rural areas, particularly 

children. This is due to malnutrition and insufficient 

access to health services, clean water, and other basic 

necessities. 

 Environmental security is threatened by 

environmental degradation, resource depletion, 

natural disasters, and pollution. It aims to protect 

people from the short- and long-term ravages of 

nature, man-made threats in nature, and deterioration 

of the natural environment. In developing countries, 

lack of access to clean water resources is one of the 

greatest environmental threats. In industrial countries, 

one of the major threats is air pollution. Global 

warming, caused by the emission of greenhouse 

gases, is another serious environmental issue. 

 Personal security is always threatened by 

physical violence, crime, terrorism, domestic 

violence, and child labor. It aims to protect people 

from physical violence, whether from the state or 

external states, from violent individuals and sub-state 

actors, from domestic abuse, or from predatory adults. 

For many people, the greatest source of anxiety 

is crime, particularly violent crime. 

 Community security is threatened by inter-

ethnic, religious and other identity based tensions. It 

aims to protect people from the loss of 

traditional relationships and values and from sectarian 

and ethnic violence. Traditional communities, 

particularly minority ethnic groups are often 

threatened.  

 Political security is threatened by political 

repression and human rights abuses. It is concerned 

with people’s basic human rights. Human rights 

violations are most frequent during periods of 

political unrest. Along with repressing individuals and 

groups, governments may try to exercise control over 

ideas and information. 

Obviously, human security brings together the 

“human elements” of security, rights and 

development. It displays that human security is 

people-centered, multi-sectoral comprehensive, and 

context-specific prevention-oriented. Human security 

always places the individual at the “centre of 

analysis” and considers a broad range of conditions 

which threaten survival, livelihood and dignity. 
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Human security also entails a broadened 

understanding of threats and includes causes of 

insecurity relating economic, food, health, 

environmental, personal, community and political 

security (Paris, 2001). 

 Moreover, human security deals with threats 

and responses on insecurities. Threats to human 

security are mutually reinforcing and interconnected.  

Threats are interlinked in a domino effect in the sense 

that each threat feeds on the other. For example, 

violent conflicts can lead to deprivation and poverty 

which in turn could lead to resource depletion, 

infectious diseases, and education deficits.  

All these discussed above can be clearly understood 

that the development of human security can ensure the 

inclusive development on sustainability, not only SD 

on environment but also on humanity. The 

implementation of human security development can 

fully satisfy inclusive sustainability in terms of 

ecological, economic, political, and social needs, as 

figure 3 shown. 

 

 
Figure 3. Implementing Human Security Policies toward Inclusive Sustainability 

 

 As shown on Figure 3, there are two 

important purposes for implementing human security 

development policy. On the one hand, human security 

policy can be used to properly treat the challenges 
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information-ization. All these will cause ecological 

policy/quality, political reform, economic 

Democratization 

Globalization 

Capitalization 

Liberalization 

Informationalization 

Marketization 

Political Reform 

Ecological 

 

Social Equality / 

Welfare 

Economic 

 

Sustainability 

& 

Sustainable 

Development 

Implementing Human 

Security Policies 

8 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



improvement, and social welfare and progress. One 

the other hand, the human security policy can 

effectively handle the issues of sustainability and 

sustain development and then to approach ecological, 

political, economic, and social development. It is 

quite for sure that human security development or 

policy can be treated an inclusive sustainability, not 

only as a cause factor but also as a base or effect 

factor and furthermore as two-way solution methods 

in corporation with sustainability development and 

comprehensive, outer development challenges. 

 

Strategic Framework of Human Security as 

Inclusive Sustainability: Core Policies for 

Sustainable Development 

 According to UNDP, promoting inclusive 

and sustainable development would work poverty 

reduction in all countries. As realized, economic 

growth will not reduce poverty, improve equality, 

generate jobs and secure livelihoods, unless it is 

inclusive and sustainable. Indeed, many people are 

excluded from mainstream development of capitalism 

because of their gender, ethnicity, age, class, sexual 

orientation, disability or poverty. Thus, development 

can be inclusive and reduce poverty, only if all groups 

of people contribute to creating social opportunities, 

share the benefits of economic development and 

participate in decision-making on political 

democratization (Sen, 1999).  

 Furthermore, UNDP has worked with 

countries to improve how inclusive development 

policies and programmes are designed and 

implemented by several measures: One is assisting 

governments in the formulation of development 

planning strategies and plans in order to ensure and 

incorporate interventions to promote inclusive 

sustainable development and poverty reduction. Two 

is providing policy advice and tools to fight exclusion 

and marginalization in areas, such as social welfare 

strategies, job creation, sustainable urbanization, and 

financial/fiscal policies, in order to stimulate inclusive 

economic growth (Chibba, 2009, pp. 105-110). Three 

is helping governments to set up comprehensive 

poverty monitoring and assessment systems in order 

to target effective poverty reduction and policies. Four 

is advocating for an enhanced public investment and 

economic governance to ensure access to vital public 

services and to eliminate exclusion and 

marginalization. Five is advocating for a new global 

partnership for development, a more favorable 

international policy environment in areas, such as 

international trade, foreign direct investment (FDI), 

intellectual property rights, technology transfer and 

migration. The last is enhancing developing country 

productive capacities, sustainable consumption and 

production patterns, to better integrate into the global 

economic system in a way that prioritizes human 

development and reduces poverty and inequality 

(UNDP, nd.); Chibba, 2008, pp. 145-156). 

Basically, my theoretical statement is stemmed from 

the view of political economy to solve the external 

development challenges and problems. The view of 

political economy in relation to inclusive 

sustainability has two meaningful points: One, it may 

be said political economy as implementing human 

security essentially. The other view is that political 

economy as governance and policy-oriented issues. 

Therefore, human security has much to do with good 
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governance and good policy for sustainability. 

Closely look, it is clear that human security can 

provide a sound base for accessing sustainability. 

Surely, to carry out human security policy with good 

governance would lead to inclusive sustainability, by 

way of enriching green capital, upgrading political 

trust, as well as empowering social capital. 

Indeed, sustainable and inclusive development is a 

complex concept with many dimensions that go far 

beyond economic growth captured by the GDP 

statistics. Sustainable development on its own has 

been defined as two essential and concrete criteria: 

one, sustainable development ensures needs of the 

present generation without compromising future 

availability of resources. The other, the significance 

of economic growth, equity and inclusive citizen 

participation for meeting basic human needs (World 

Commission on Environment and Development, 

1987). Furthermore, this concept of sustainable and 

inclusive development with inclusivity has achieved 

highest global socio-political concern at the World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) in 

2002 and 2003.  

 The concept of “inclusivity” explicitly means 

“equality of opportunity” and “equitable access and 

availability of natural resources.” Sustainable and 

inclusive development as an integrated system, 

therefore, can be referred to as, sustainable economic 

growth with a focus on equal participation and 

equitable access to resources. Basically, this implicit 

inclusivity somehow implies and reflects the concept 

of human right with social justice for using natural 

resources in different individuals, classes, ethnicities, 

religions, and nations. Obviously, looking at the 

content of inclusive sustainability, the implementation 

of human security will be taken as the core and even 

policy for inclusive sustainable development. 

As known and discussed above, the human security 

approach was introduced in the 1994 global Human 

Development Report (HDR). In 2012 United Nations 

General Assembly adopted a common definition of 

concept in its resolution on “Follow-up to paragraph 

143 on human security of the 2005 World summit 

Outcome,” (UNGA RES.A/ReS/66/290) 25 October 

2012). That is, the human security approach broadens 

the scope of security analysis and policy from 

territorial security to the security of people. It stresses 

the role of member states in identifying survival, 

livelihood and dignity of their people. The 1994 HDR 

highlighted two major components of human security: 

‘freedom from fear’ and ‘freedom from want.’  

The term human security framework emerged in the 

post-Cold War era as a way to link various 

humanitarian, economic, and social issues in order to 

alleviate human suffering and assure security. The 

1994 HDR was more specific, listing seven essential 

dimensions of human security: those are economic, 

food, health, environmental, personal, community and 

political, as discussed above. All these seven aspects 

of security can be treated as core policies of 

development for a nation. 

 On the other side, looking at sustainable 

development, three basic elements or pillars will be 

emphasized as environmental aspect, economic 

aspect, and social aspect. Indeed, inclusive sustainable 

development is not simply equal to environmental 

protection or ecological measures but an integration 

of environment, society, and economy, basically, 
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shown as Figure 4. As seen on Figure 4, the 

overlapped part of society, environment, and economy 

is sustainable, compared to bearable, viable, equitable 

features. This means inclusive sustainable 

development must contain bearable, viable, and 

equitable traits in order for social, economic, and 

ecological development. The three pillars are 

interdependent and in the long run none can exist 

without the others. 

 

 
 

Figure 4.  Inclusive Sustainability and Development 

Note. From W. M. Adams, The Future of Sustainability: Rethinking Environment and Development in the Twenty-

first Century, Report of the IUCN Renowned Thinker Meeting, 29-31 January, 2016 

 

 According to UNWCED (World Committee 

on Environment and Development) report in 1987, its 

definition on sustainable development is 

“development which satisfies the current needs of 

society without compromising the needs of future 

generations.” Basically, sustainable development 

consists of three major principles, i.e., fairness, 

sustainability, and commonality. These three 

principles would be transformed in sustainable 

development in different aspect. As for social level, it 

advocates equal distribution that can satisfy basic 

needs for all the people. As for economic level, it 

pursues sustainable economic growth based upon 

protecting global natural system. As for ecological 

level, it stresses the harmonious interaction between 

human and nature. Eventually, these three principles 

into societal, political and ecological development 

will lead to a new development paradigm for inclusive 

sustainability development.  

 In reality, on Figure 4, concerning the 

environmental aspect, it indicates reduction on 

environmental impacts due to human scientific 

limitation, such as anti-nuclear, nuclear waste, and 

radiation pollution. On the social aspect, it must be 

satisfied for human demand that is the purpose for 

development. Sustainable development does not mean 

back to the natural and primitive society but to be 

minimalist harm to the environment. As for economic 

Environment Economy 
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aspect, its principle must be profitable for 

implementation so that enable to maintain 

sustainability. Yet it may create a severe cost for 

environment damage. Obviously, human society still 

stays in a conflict situation for sustainability 

development. 

 Why human and social security sphere could 

be taken as the core policies for inclusive sustainable 

development? As discussed above, the development 

of sustainable society has faced some controversial 

challenges and opportunities. Therefore, it is worth to 

check with human security influences in relation to 

sustainability, shown as Figure 5 as an integrated 

system. It is quite clear that sustainable development 

encompasses four distinct perspectives: economic, 

ecological, social, and institutional which can be seen 

as political. These four perspectives are highly 

interrelated and complementary. With their 

interrelatedness, it is even more intense for human 

sustainability development with the effects of job 

creation, entrepreneurship, resource-use, networking, 

and building good governance. These effects are all 

systematically intertwined (Bardy, Rubens, & 

Massaro, 2015, pp. 22-41). Figure 5 shows, 

sustainable development grounded on human security 

framework is not based on any of the ecological, 

social, economic, or political/institutional 

components, but rather on a system as integrated 

whole 

 Ten principles will be adopted for taking 

human security as the core of policy consideration. 

First, it must emphasize the inter-generation and intra-

generation justice for equal share global resource. 

This means some people development should not 

harm the other people interests. Second, economic 

and social development must follow the ecological 

equilibrium in order for sustainable development. 

Third, it must change the way of irrational energy 

consumption. Fourth, it is important to solve global 

poverty problem in order to rise up the living quality 

of the poor. Fifth, it must pay much attention on 

individual/person security and enough food supply. 

Sixth, governance on society, politics, and economy is 

very crucial for sustainable development. Seventh, 

both democratization and human right would provide 

the sound base for pursuing sustainable development. 

Eighth, political equality and social welfare may pave 

a right path to sustainability. Ninth, empowering 

community-base may guarantee human security. 

Tenth, human security may create an environment-

friendly development. 
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Figure 5. Influences of Human Security Framework  

 

 From Figure 5(adapted by author), two 

important messages would be realized. One is public 

participation would be the key element and dynamics 

in order to obtain rapid growth and sustainability thru 

political, economic, environmental and social 

governance in terms of implementing human rights, 

equality, justice, and demand. The other is human 

security framework based on the above governances 

as a core policy to pursue individual freedom, welfare, 

equality, and opportunity. This integrated framework 

of human security will be demonstrated later on with 

an entire workable strategic thinking model. 

 

How to Manipulate Human Security Strategies 

toward Sustainability Development: Two levels 

Evaluation and Implementation of State-Society 

 

    First of all, it is important to construct a framework 

of sustainable human security in order for 

sustainability development. Upon brining human 

security back in inclusive sustainability, a new 

concept comes to our mind is “sustainable human 

security.” How to put human security, sustainability, 

human development, and national development 

together is very important to formulate a new 

framework for a development strategy. As Figure 6 

shown, there are four aspects for sustainable human 

security, i.e., human survival freedom from fear, 

human development freedom from want, human 

sustainability freedom from vulnerability, and human 

dignity freedom from shame. All these developments 

are guaranteed by the mechanisms of personal, 

economic, political, food, environment, health, 

education, and community, mainly based on so-called 

good governance. 
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Figure 6. Frameworks of Sustainable Human Security 

Note. From  M. Tawanti. 2013. Retrieved from https://tw.search.yahoo.com/search?fr=yfp-t-403-

tw&p=human+security  

 

 Human security is interdisciplinary in nature. 

Dealing with human security and inclusive 

sustainability, the government is still seen as the 

prime provider of security to the individuals and 

collectivities (Paris, 2001, p. 98). Yet, alternative 

human security seeking to encompass a larger sphere 

apart from the government is also important that are 

non-governmental agents or societal entities. In other 

words, the lack of appreciation for the necessary 

involvement of civil society may partially account for 

the failure of an effective mechanism on the 

implementation of human security towards inclusive 

sustainability. In enlarging the participation of the 

civil society, the emerging role of non-government 

organizations (NGOs) and its potential contribution 

on human security and inclusive sustainability will be 

paid much attention. Thus, simplifying human 

security strategy can be accessed and exerted by 

upgrading several subjects, such as food, ecology, 

human rights, autonomy, health, welfare, equality and 

justice, safety, and profit. Furthermore, green policies 

can be fulfilled for sustainability  

 Green policies can also contribute to welfare, 

food, justice, and health through direct environmental 

benefits, through distributional effects (including 

poverty reduction and job creation), and through 

increased resilience to shocks (including natural 

disasters and commodity price volatility). Welfare and 

security impacts will be greater if efforts are made to 

make green policies inclusive on the basis of human 

security strategy. 
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     To deal with sustainable human security, two 

aspects of development strategies can be considered, 

one is from the state and the other is from society, as 

shown on Figure 7. Thru state governance can enrich 

green capital and infrastructure while via community-

driven can empower social capital and security. Most 

important point is the interaction of state-society on 

human security policy implementation toward 

sustainability.  

 

 
Figure 7. State-Society and Human Security toward Sustainability 

 

 Closely speaking, the development of human 

security will be directly influenced by the interactive 

relation between the state and society and in turn will 

affect the sustainability development. Of course, the 

high demand of sustainability will in turn affect the 

need for implementing human security. Subsequently, 

it will request higher degree of state governance and 

community-driven development that provide a sound 

ground for lifting sustainability development. 

 As shown on Figure 8, based on the level of 

state governance and human security toward 

sustainability, several aspects will be emphasized as 

major tasks for enriching green capital and 

empowering social capital. One, the stress of 

democratization and human right deepening will 

basically enhance green capital and social engineer. 

Two, under globalization, the main target of the state 

governance is to handle global competitiveness and 

challenges in order to protect human security. Three, 

liberalization and privatization under good state 

governance may maximize profits and win market 

competitiveness. Four, how to efficiently use 

technology and information progress become an 

importance factor to increase state governance on 

sustainability. Five, facing global warming and 

climate change, the state governance will be stressful 

for balancing economic growth and environment 

consumption. Six, over development of capitalization 

and commercialization will be harmful for 

environmental maintenance and protection. However, 

under global capitalism development, capitalization 

and commercialization will become intense and keen 
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on market competitiveness. All these challenges, 

opportunities, and trends will give state governance a 

heavy burden to achieve sustainability. 

 

 

 
Figure 8. State Governance and Human Security Ecology 

 

 As shown on Figure 9, on the society-entity 

level, it will be based on community development that 

is emphasizing people-centered interaction and 

relation-building.  In contrast to state governance on 

human security ecology, the concept of community 

network and governance is good to be used to refer 

green development and sustainability. Local or 

community governance and network seem to be the 

preferred terms in local government, community and 

social governance in the community sector. 

Community networks are an intrinsic part of social 

capital and community governance, and even green 

sustainability. The community governance process 

requires collaboration and marshalling by the social 

capital resources of networks and stakeholders. 

Successfully networking and community governance 

leads to improve social capital and community well-

being. It may be concluded that community 

governance and development is about community 

management and decision making on community 

needs and building community capacities, fitness, 

resilience, diversity, balance, and well-being. Only the 

people inside the community can make their own 

decision to cope with urban development challenges 

more closely. Under the local democratic participation 

and keen surveillance, community residents can 

efficiently improve the development of human 

security with sustainability. 
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Figure 9 Community Governance and Societal Capital 

 

Conclusion: Constructing Human Security 

Strategy Framework on Inclusive Sustainability 

Development as Priority Policies 

 In sum, human security must be people-

centered and society-centered under high state-driven 

governance on sustainability. Its focus shifts to 

protecting individuals. The important dimensions are 

to entail the well-being of individuals and respond to 

ordinary people's needs in dealing with sources of 

threats that will be conducive to sustainability 

development. In addition to protecting the state from 

external aggression and globalization impact, human 

security would expand the scope of protection to 

include a broader range of threats, including 

environmental pollution, infectious diseases, food 

shortage, social injustice and inequality, exclusive 

political participation, and economic deprivation. The 

realization of human security strategy involves not 

only governments, but a broader participation of 

different actors and societies, viz. regional and 

international organizations, non-governmental 

organizations, and local communities. 

 Human security strategy not only protects, 

but also empowers people and societies as a means of 

security to approach sustainability. People contribute 

by identifying and implementing solutions to 

insecurity in food, health, politics, welfare, economy, 

environment, and individual. 

 As Hobbes, Locke, Rousseau and Hume’s 

wisdom, human security is the primary purpose of 

organizing a state in the beginning which is revived 

by the 1994 Human Development Report. It must 

ensure that its human security fulfillment with 

community building is geared toward low-carbon 

development anchored on sustainability and inclusive 

growth. The whole inclusive sustainability 
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development framework can be drawn as figure 10.  

Sustainable development on the basis of human 

security consists of balancing local and global, state 

and society efforts to meet basic human needs without 

destroying or degrading the natural environment.  

Figure 10 can be also considered as the final 

conclusion for this research. Taking “human security” 

as core policies for inclusive sustainability 

development to cope with internal challenges, on the 

one hand, and pursue external goals, on the other 

hand. Dealing with the internal challenges, the 

inclusive sustainability development must face the 

severe impacts from the mechanisms of 

democratization, capitalization, globalization, 

liberalization and informationization. Regarding to the 

external goals, inclusive sustainability development 

must achieve and ensure social welfare and justice, 

ecological development, political equality, and 

economic growth. Moreover, encouraging the 

allocation of sufficient resources for community-

driven ecological adaptation must work with 

communities and peoples’ organizations on 

knowledge- and information-sharing and learning best 

practices for human sustainability. 

 

 

 
Figure 10  Human Security as Core of Inclusive Sustainability Development 

 

Inclusive Sustainability Development: State-

Society Governance 

 

Human Security 

Political Security 

Economic Security 

Food 

Security 

Community Security 

Environmental 

Security 

Personal Security 

Health Security 

Democratization 

Social Welfare & 

Justice 

Ecological 

Development 

Economic 

Growth 

Political Equality 

Liberalization & Information Technology 

R l ti  

C
apitalization 

G
lobalization 

18 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 In addition, the simple concept of 

sustainability supporting by human security 

framework is improving the quality of human life and 

living with the carrying capacity of supporting eco-

systems. Facing with the quantifiable limits, 

sustainability calls for an action and task on social, 

economic, ecological, and political process to set out a 

common goals and values. Just as the Earth Charter 

advocacy, a sustainable global society will be founded 

on respect for nature, universal human rights, 

economic justice, a culture of peace, and the 

importance of the domain of politics (Milne, Kearins, 

& Walton, 2006, pp. 801-839). Moreover, 

sustainability implies responsible and proactive 

decision-making and innovation that minimizes 

negative impact and maintains balance between 

ecological resilience, economic prosperity, political 

justice and cultural vibrancy to ensure nature in the 

future. 

 At last, I would like to quote words from 

famous environment lawyer and senior Professor’s 

Gus Speth broadcasting on 2CHSydneyon 27 

October, 2013 “I use to think the top environmental 

problems were biodiversity loss, ecosystem collapse 

and climate change. But I was wrong. The top 

environmental problems are selfishness, greed and 

apathy… and to deal with those we need a spiritual 

and cultural transformation.”  “…and we scientists do 

not know how to do.” Let’s keep in mind and we can 

start with strategic framework of human security for 

sustainable development.   
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 เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศมีความสาํคญัต่อบรรษทัขา้มชาติท่ีประสบความสาํเร็จใน

การแข่งขนัระดบัโลก  ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงนาํเสนอประเดน็ดา้นความสามารถในการแข่งขนัของประเทศผา่น

แบบจาํลองเพชรของพอร์ทเตอร์ซ่ึงมี 4 ปัจจยัในการแข่งขนัของประเทศและแบบจาํลองน้ียงัไดศึ้กษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

บริษทัธุรกิจขา้มชาติเพ่ือท่ีจะอธิบายและวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบของประเทศขนาดเลก็ นอกจากน้ีการขยายตวัของการ

ลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศในระดบัโลกนั้นยงัตอ้งการตวัช้ีวดัในการแข่งขนัระดบัประเทศเพ่ือการตดัสินใจดา้น

ท่ีตั้งท่ีไดเ้ปรียบและความไดเ้ปรียบเฉพาะของประเทศ ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงไดน้าํเสนอแนวทางและวิธีการท่ีถกูนาํมา

ขยายต่อจากแบบจาํลองเพชรดั้งเดิมของพอร์ทเตอร์ โดยใชแ้บบจาํลองเพชรสองเท่าและแบบจาํลองเพชรคู่สองเท่าใน

แง่มุมของขีดความสามารท่ีกวา้งข้ึนและการวิเคราะห์รวบยอดเพ่ือการประเมินความไดเ้ปรียบของประเทศ 
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Abstract 

 The concept of national competitiveness   dominates the thinking of those multinational corporations 

(MNC’S) which thrive in the global market place. The study of this concept is derived from Porter’s National 

Diamond model (1990) ,which identifies the four determinants of  a country’s  competitiveness. Other studies have 

pointed out the shortcomings of Porter’s model, extending it to cover multinational corporations (MNC’s), in order to 

account for and analyze the competitiveness of the economies of small countries. The expansion of Foreign Direct 

Investment (FDI) on a global scale also requires extensive measurements of national competitiveness, in order to 

make location decisions and to gauge a country’s specific economic advantages. This paper presents the various 

approaches, starting with Porter’s original National Diamond, then dealing with the Generalized Double Diamond 

Model, and the Dual Double Diamond Model, in terms of their respective capacities. The research is a comprehensive 

analysis of the problems of assessing national competitiveness. 
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Keywords: single diamond, generalized double diamond model, dual double model, national competitiveness, 

multinational corporations (MNCs)  

 

Introduction 

 The comprehensive understanding of national 

competitiveness requires various aspects of country 

differences in representing key roles of being home and 

host country for MNCs.  Determinants on business 

environment, size, economic status, resources and scope 

of competitiveness describe level of degrees and 

differences how country specific advantages (CSAs) 

differ from one country to another.  According to Cho, 

Moon, Kim (2008), the study of country differences in 

terms of national competitiveness and country specific 

advantages should be in unified and structured for 

worldwide assessment from large developed countries 

to small open economic countries.  

 Moon, Rugman, and Verbeke (1998) suggested 

the important focus of international activities 

emphasizing nation’s global competitiveness was not 

included in Porter’s single diamond model but 

incorporated in the extended approach of generalized 

double diamond model.  Nonethe- less, the attempts to 

invigorate the model was delivered in nine-factor model 

(Cho & Moon 2000) and the most remarkable 

implications of dual double diamond (DDD) delivered 

comprehensive model describing not only firm-specific 

factors, but with better understanding on classification 

of country groups.  

 This paper outlines literature on national 

competitiveness, analysis and comparison of  Porter’s 

single diamond model, generalized double diamond 

(GDD) and dual double diamond model (DDD), and 

lastly the discussion of measures in sources, scopes, 

international connectivity, human factor dependency 

that explain assessment of national competitiveness. 

 

Literature Review on National Competitiveness 

 Traditional trade theories regarded capital, 

labor, country resources to determine sources of 

national competitiveness.  Momaya (2008) discussed 

the changing global situation back in few decades and 

investment landscape of multiple industrial clusters 

across countries requires insight understanding of 

competitive dynamics. Many researchers presented 

various dimensions of competitiveness across country, 

industry, and firm levels.  Realizing conventional trade-

based model of Adam Smith and David Ricardo, the 

Competitive Advantage of Nations by Porter (1990) 

introduced a comprehensive development and 

revolutionary approach in explaining endogenous 

variables of Factor Conditions, Demand Conditions, 

Firm Strategy, Structure and Rivalry, Related and 

Supporting Industries, as well as, Government and 

Chances for exogenous variables. 

 Despite the basis of 4 year study in 10 

countries, Porter’s diamond model was put under 

criticism on local emphasis, scopes and sources of 

national competitiveness, the generalized double 

diamond later emerged and combine international 

context of MNCs multinational activities into Porter’s 

diamond model (Rugman & D’Cruz, 1993) Preliminary 

works on competitiveness were studied by researchers 

in Asia introducing prominent concepts and strategies.  

A study by Ketels (2006) discussed research priorities 
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of Porter’s competitiveness framework and Ketels 

(2007) presented significance of country’s competitive 

advantages initiated by long term visions of incentive 

policies and human factor approaches. 

According to Cho and Moon (2005), nation’s 

competitiveness can be classified, firstly, country group 

of small, medium, large population and land size, 

secondly, strong, intermediate and weak classification 

of variables from competitiveness index.  Suggestions 

were also made to compare and assess among similar 

nations of characteristics competing in relevant 

industries. For example, it is more comparable 

characteristics in terms of country’s competitive 

advantages between countries of similar economic 

fundamentals in closer geography than other countries 

outside.  Moreover, country rankings in groups and 

countries world ranking should be considered.  

Cho and Moon (2005) discussed weakness of the two 

most mentioned and referenced reports, The Global 

Competitiveness Report by World Economic Forum and 

World Competitiveness Year Book by International 

Institute for Management Development and later 

initiated nine factors model to clarify stronger 

theoretical base on to dual double diamond model 

incorporating with strong advantages of IPS 

Competitiveness Report.  

The authors further developed Table of Typology of 

Country Groups (Figure1) illustrated strategic choices 

of portfolio which classified countries by size and 

competitiveness. 

 

 
 

Figure1.  Typology of country groups 

Note. From  Adam Smith to Michael Porter, by Cho and Moon (2005), Annual JIBS/AIB/CIBER Invitational 

Conference.  

 The matrix presented facts and evaluation on 

competitiveness based on secondary data, forecast 

techniques to accommodate expert opinions in defining 

analysis of country’s industry and segments.  For 
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instance the key classifications are firm’s capacity and 

industry life cycle from research and development 

process to commercialization which emerging industry 

or countries with intermediary competitiveness need 

detail choices and strategic decision to identify 

competitiveness of industry and segments. 

The Assets-Process-Performance (APP), in addition, 

was developed and extended from diamond model in 

various practices and contexts of North America, India, 

Japan and Korea including emerging industry. 

 

 

 

Competitive Assets

• Factor Costs
• Human Resources
• Financial
• Industry Infrastructure
• Technology
• Demand Conditions

Competitive
Processes

• Strategic Mgmt.
& Implementation

• Operations Mgmt.
• HR Management
• Technovation/R&D
• Synergies

Competitive
Performance

• Productivity
• Human Resources
• Quality
• Cost
• Financial 
• International
• Technology

Learning through
feedback

Facets and Factors of the Generic Assets-Processes 
Performance (APP) Model of Competitiveness

 
Figure 2. Facets and Factors of the Generic Assets-Processes Performance (APP) Model of Competitiveness 

Note. From Journal of International Business and Economy,  9(1), (pp. 37-58 ), by Momaya (2008). 

 

 The model was studied to evaluate 

competitiveness after decisive criteria of critical 

success factors were made. Such factors outline quick 

evaluation of competitiveness by prioritizing most 

relevant factors of APP and available data from 

competitiveness reports (Ambastha & Momaya, 2004) 

According to Porter (1980, 1996), the analysis of 

national competitiveness can also be derived from 

various business models.  The two generic strategies 

on cost and differentiation used at corporate level 

were able to apply to the national level. 
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Figure 3. Competitive Strategies on Nations 

Note. From Research in International Business and Finance, 22(2), (pp. 175-192), by Cho and Moon (2007). 

 

 At national level, the competitive advantage 

of cost strategy is low cost and high efficiency which 

utilize low cost factor conditions and workers during 

less developed process.  In contrast, differentiation 

strategy of high cost and high value focus on highly 

developed stages of business and demand condition. 

International Competitiveness Traditionally when 

analyzing the level of country level competitiveness, 

there are two schools of thought:  the economic 

school, which rejects Porter’s notion of country 

competitiveness, and the management school, which 

supports the notion of competitiveness at the country 

level.  From, The competitive advantage of nations:  

is Porter’s Diamond Framework a new theory the 

explains the international competitiveness of 

countries?, Smit (2010) aimed to clarify the meaning 

of international competitiveness at the country level in 

the context of Porter’s National Diamond Framework 

(1990).  

 Smit (2010) reviewed and contrasted the 

theories pertaining to the two schools of thought with 

specific references to trade theories and the theory of 

the competitive advantage of nations originally 

advanced by Porter.  In Smit’s view, countries 

compete in the international market for market share, 

business growth and profits, just like companies, and 

that Porter’s Diamond Framework is not a new theory 

that explains the competitiveness of countries, but 

rather a framework that enhances the understanding of 

the international competitiveness of firms.  To 

facilitate and maintain business and economic growth, 

companies as well as countries compete in the world 
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market, productivity, product quality, prices, and 

images become essential.  Companies and countries 

try to move the business and the economy into high-

value added sectors that attract investments, create 

jobs for present and future, and in order to be more 

competitive and sustainable, they forge a new 

government and private sector partnership.   

The economic school, according to Krugmann (2003), 

where the thinking and principles were popular 

among businessmen, business journals, management 

academics, and even the World Economic Forum’s 

Global Competitiveness Report which ranks countries 

in terms of their international competitiveness, 

Krugmann (2003) believed these statements and 

reports were “meaningless when applied to national 

economies” because countries do not compete 

internationally like firms that compete with rival firms 

in the global market.  Kohler (2006) supports 

Krugmann’s notion that countries do not compete 

internationally because trade is a positive-sum game, 

a country’s growth is determined by its value of 

productivity and not by international competitiveness 

index and ranking. The management school, on the 

other hand, argues that international competitiveness 

of countries is a growing concern for governments, 

businesses and academics in the understanding of its 

meaning, measurement, and policy application (Ketel 

2006).  Many scholars of management theories 

believe that firm competitiveness can be extended to 

country competitiveness as Porter (1990) suggested 

through his Diamond Framework, which is a multi-

level theory that realistically connects firms, 

industries and countries.     

 The basis for analyzing competitiveness at 

the country level becomes more articulated as 

international competiveness at the company level has 

changed over the last decade due to the changing 

patterns of world trade (i.e. increasing regional 

cooperation as well as bilateral trade agreements), 

globalization of  the world economy, rapid innovation 

and information technology advancement, and the rise 

of transnational organizations.  The emphasis on 

company level competitiveness has renewed the 

interest of management scholars on international 

competitiveness at the country level. 

 Porter: The National Diamond Model (Single 

Diamond) Traditional trade theory and the theory of 

comparative advantage are inadequate in explaining 

why some countries are more successful in some 

industries than others, and how location advantages 

are determined.  Porter (1990) introduced a new 

thinking, in contrary to the prevailing economic trade 

theories, to explain national competitive advantage.  

He identified “the national diamond,” four categories 

of country attributes that provide the conditions for 

the determination of national competitiveness of 

nations. Namely, factor conditions including demand 

conditions, company strategy, structure and rivalry, 

and related and support industries.  Two other factors, 

government policy and chance are included as 

external shocks that would not create sustainable 

competitive advantages. 

Factor Conditions:  Traditional economic trade 

theories define factor conditions as land, labor and 

capital.  Porter (1990) categorized the differences 

between human resources, physical resources, 

knowledge resources, capital resources and 
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infrastructure.  These are also subdivided into basic 

and advanced factors that can be either general or 

specialized.  The advanced factor conditions can be 

created and upgraded through investment and 

innovation to achieve specialization, which form a 

basis for sustainable competitive advantage of a 

country. 

 Demand Conditions:  Porter emphasized 

demand differences more than demand similarities in 

order to explain country’s competitiveness.  It is not 

only the size of home demand that matters, but also 

the sophistication of the home country buyers 

preferences that companies interpret, consider, and 

respond to.  This forces companies to innovate, to 

specialize, and to upgrade their competitive positions 

to meet the higher standards in terms of product 

quality, durability, and service.  Porter also regarded 

domestic demand as the lead to international demand, 

and it also provides the basis for understanding 

resource-driven location advantage for companies. 

 

Company Strategy, Structure and Rivalry:  

 Company’s strategy and structure depend on 

the national environment, and that the business sectors 

are systematically different from country to country, 

and therefore, competitive advantages of countries are 

different.   Rivalry is identified by Porter (1990) as 

the crucial determinant of competitive advantage of a 

country’s companies.  Domestic rivalry forces 

companies to improve cost efficiency, to improve 

quality and to innovate in order to compete. 

 

 

 

Related and Support Industries: 

  Porter (1997) advanced that specialization leads to 

“staying put” location advantages of companies, and 

that is the important source of sustainable competitive 

advantage of a countries.  The presence of related and 

support industry “clusters” including the network of 

specialized input suppliers, academic and private 

research institutions, and local competitors operate in 

an environment where learning, research and 

development, innovation and improved productivity 

can prevail.  These local clusters are the true sources 

of competitive advantage of a country, which are 

prominent in developed countries, but are lacking in 

developing countries, which substantially limits 

growth in productivity in those countries.  Countries 

wanting to achieve economic growth must build 

clusters to support the main industries, and public 

policies should emphasize removing business 

obstacles to improve productivity and foster 

innovation. 

 Porter (1990), viewed the four determinants 

of the National Diamond as “constituting and 

interactive system”, and this interaction leads to the 

competitiveness of countries.  The National Diamond 

provides rationale that “it is firms that ultimately 

compete internationally, but it is the international 

competitiveness of a country that shapes the 

international competitive advantage of firms” (Smit, 

2010).   

 The Generalized Double Diamond Model 

(GDD) Moon  Rugman & Verbeke (1995 and 1998) 

defined national competitiveness as the capability of 

firms producing value-added products in a specific 

industry in a particular country to continue to sustain 
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value-added activities in the long term in spite of 

international competition.  Revised and further 

expanded from double diamond model, a generalized 

double diamond was accommodated to analyze small 

economies.     

GDD delivers explanation to international context into 

national competitiveness. The model assesses high 

international activities and connectivity to Porter’s 

diamond model.  

 
Figure 4. The Generalized Double Diamond Model 

 

 The outside diamond represents the global  

elements, and the inside diamond represents the 

domestic elements.  The dotted diamond between the 

two is the international diamond, representing the 

country’s competitiveness as determined by domestic 

and international variables. The differences between 

the domestic diamond and the international diamond 

represents the international or multinational activities, 

both inbounds and outbounds.   

 Moon,  Rugman & Verbeke (1995) applied 

the generalized double diamond model to small 

economies such as Korea and Singapore. The result of 

study demonstrated that both countries depended on 

multinational activities to gain foreign capital and 

advance technology, and also access to cheap labour 

and natural resources outside their own countries, 

leading to greater comparative advantages. In this 

regard, domestic and foreign-owned firms may 

contribute to the sustained value-added activities, a 

linkage between domestic diamond and other 

country’s diamond.  Therefore, the international 

diamond represents national competitiveness 

determined by domestic and international parameters.  

Foreign direct investment (FDI) is one such parameter 

that impacts the domestic diamond resulting from 

multinational activities.  FDI enable small open 

economies to advance its modern technologies, R&D 

and innovation, and export orientation to the global 

market to enhance their national competitive 

advantage.  The generalized double diamond 

incorporates the multinational activities into the four 
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determinants of  Porter (1990), which makes effective 

in analyzing small open economies.    

 Moon, Rugman, Verbeke (1998) adopted the 

generalized double diamond approach to analyze the 

competitiveness of Korea and Singapore, the results 

of which validated the findings of Moon Moon  

Rugman & Verbeke (1995; 1998) and extended 

Porter’s original national diamond in three areas.  

First, the GDD openly incorporates multinational 

activities, while Porter’s national diamond mainly 

presented the impact of the home-based firm 

activities.  Second, the GDD provides a basis to 

operationalize the competitiveness of a country – 

especially the sizes and shapes of the domestic and 

international diamonds illustrate strategic differences, 

whereas Porter’s approach is more difficult to do so.  

Third, the GDD incorporates government as an 

important endogenous parameter that can influence 

the four determinants of the national diamond model.  

 The Dual Double Diamond Model 

The study of  Cho, Moon, Kim (2008) introduced dual 

double diamond model (DDD) as a new model 

integrating four factors of national competitiveness in 

one single model.  The DDD model presented 

comprehensive analysis on 4 different attributes of 

national competitiveness regarding physical and 

human factors in domestic and international contexts.   

The Dual Double Diamond Model

DDD Model

Firm Strategy, 
Structure & Rivalry

Physical
Factors

Human
Factors

Demand
Conditions Workers

Related & Supporting 
Industries

Politicians &
Bureaucrats

Entrepreneurs

Domestic Diamond International Diamond

 
Figure 5. The Dual Double Diamond Model 

Note. From  Journal of International Business and Economy, (p. 35), by Cho and Moon (2005). 

 

 The DDD model explains four physical 

factors of factor conditions, firm strategy, structure 

and rivalry, related and supporting industries, and 

demand conditions both in domestic and international 

contexts.  In addition to human factors, the model 

analyzes domestic and international factors of country 
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competitiveness on workers, politicians and 

bureaucrats, entrepreneurs and professionals. 

The model reflects extensive details for better 

understanding of country competitiveness in various 

characteristics.  Firstly, scopes and sources of national 

competiveness are associated in more justify 

perspectives and definitions.  Secondly, the 

environment of business, corporates and globalization 

requires the progressive analysis and thorough 

understanding of competitive roles and international 

capacity on human factors.  Lastly, to obtain 

comprehensive analysis, a highly accountable 

measure should deliver four dimensions of domestic 

physical factors, domestic human factors as well as 

international physical factors and international human 

factors incorporating in one single model. 

 To fully understand transition and changes, 

from and to, the latest model of DDD, this paper 

discussed the study of Mamoya (2008) on Cho et al. 

(2000, 2007, 2008) on the efforts to overcome bias of 

Porter’s single diamond on advanced economies, and 

transformation of limitations from the lack of 

international outreach to domestic and international 

connectivity on physical and human factors to 

describe scopes and sources of national competitive 

diagrams. 

 
Figure 6. Porter’s diamond model and its extension model 

 

 Figure 6 illustrated horizontal axis which 

represented sources of national competitiveness 

whereby the vertical axis presented scope of national 

competitiveness.  The extension of GGD model 

(model 3) was deliberated to impose international 

connectivity to the first single domestic diamond.  

The nine factor model (model 2) introduced human 

factors to the physical factors.  Lastly, the addition of 

international human factors was resulted to dual 
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double diamond model in lower right corner (model 

4). 

Conclusion 

 Modern studies on country competitiveness 

rely much on Porter’s single diamond model.  

However, the model was critique for its incomplete 

analysis and found inapplicable to small country 

economies.  The country diamond focuses on the 

home-base enterprises and does not take into 

consideration the contributions of the home country’s 

largest trading partners.  It also omits the role of 

multinational organizations that have played a 

significant role in influencing the competitiveness 

success of the country (Rugman 1990, Dunning 1992, 

Smit, 2010).   As a result, Porter’s diamond 

framework was discussed widely for not fully 

matching to the context of smaller developing 

economies, but rather it is appropriate for analyzing 

the more advanced developed countries.   

Both the management school and the economic school 

criticized the diamond framework to include key 

attributes of the largest trading partners of home 

country and the activities of multinational 

corporations – MNCs (Dunning, 1992).  These 

suggestions were based on the notion that if a 

company to compete successfully internationally it 

must understand and able to exploit the dynamics of 

foreign companies in order to be globally competitive.  

Porter model could not describe the integration and 

success of export-dependent and resource-based 

industries (Cartwright 1993).  Later Moon, Rugman 

and Verbeke (1995 ; 1998) extended the generalized 

double diamond to facilitate the analysis of smaller 

less-industrialized countries and the influence of 

MNCs activities on national diamond.  

 “An international comparison of empirical 

generalized double diamond model approaches to 

Taiwan and Korea” regards Porter diamond model 

being limited as the analysis of the national 

competitiveness is based on the industries in the 

home-based market and does not consider industries 

located outside the countries, or the MNCs (Liu & 

Hsu, 2009).  Therefore, Porter’s model should take 

into consideration on foreign firms’ activities, trade 

partners’ foreign policies, markets, and resources.  

Moon, Rugman, Verbeke (1995, 1998), additionally, 

concluded generalized double diamond model, with 

MNCs activities as an endogenous variables, not 

exogenous variables as Porter’s. 

 

Despite the fact that generalized double diamond 

model has greater capacity to explain and assess 

national competitiveness and global environment 

competition, dual double diamond model however, 

measures and analyzes more comprehensively than 

other existing models.  It is utmost necessary for 

MNCs competing in global environment to obtain 

comprehensive analysis on country specific 

advantages (CSAs) and heterogeneous attributes for 

survival, profitability, growth.  Moreover, DDD 

model explains deeper on domestic and international 

connectivity of physical factors and human 

dependency factor how counties differ from one 

another in terms of sources and scopes of national 

competitiveness. 
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บทคัดย่อ   

 งานประชาสมัพนัธ์มีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัองคก์รไปยงัคนในองคก์รดว้ยกนัเอง และ

เผยแพร่ไปยงัภายนอกองคก์ร ซ่ึงเป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนใ์นการนาํเสนอ

สินคา้และบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รดว้ย บทบาทหนา้ท่ีของนกัประชาสมัพนัธ์จึงมี

มากมาย ดงันั้นนกัประชาสมัพนัธ์จึงควรเป็นคนท่ีมีความสามารถรอบดา้น ทั้งคิดเก่ง ทาํเก่ง รวมถึงการใชค้วามคิด

สร้างสรรค ์และการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารใหเ้ป็นประโยชนแ์ละคุม้ค่าท่ีสุดดว้ย 

 

คําสําคัญ: นกัประชาสมัพนัธ์, ความคิดสร้างสรรค,์ เทคโนโลยีการส่ือสาร 

 

Abstract  

 Public Relations  perform the tasks of disseminating information, and explaining organizational issues,  not 

only to staff and shareholders but also to target groups, customers and other interested parties. It aims to present the 

organization’s goods and services in a highly favorable   light, and also to create a very positive image of the 

company too.   The public relations practitioner plays many roles and therefore must be multi-skilled, clear –thinking 

and decisive in his actions. He must also be creative and able to use communications technology as efficiently as 

possible. 
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งานประชาสัมพนัธ์หรือส่ือสารองค์กร 

 ในแต่ละองคก์รนั้นนบัวา่การส่ือสารมี

บทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการเพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายองคก์รนั้น ๆ เพราะถือเป็นหน่วย

ประสานงานความเขา้ใจผา่นการส่ือสารท่ามกลาง

บุคลากรท่ีทาํงานอยูภ่ายในองคก์ร รวมถึง

กลุ่มเป้าหมายภายนอก ซ่ึงเป็นคนภายนอกองคก์รดว้ย 

 ดงัความเห็นของ อริสา เหล่าวิชยา และศุภณิช 

จนัทร์สอง (Laowittaya & Chansong, 2013,    p. 33) 

ท่ีวา่การจะเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ ใหไ้ดรั้บการ

ยอมรับนั้น มีความสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับองคก์ร ทั้งน้ี
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เพราะจะช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ พร้อมทั้ง

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รได ้นกั

ประชาสมัพนัธ์จะตอ้งเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารจาก

องคก์รไปสู่ผูรั้บสารเป้าหมายโดยอาศยัส่ือมวลชนเป็น

ส่ือกลาง โดยเฉพาะส่ือหลกัซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร วิทย ุและโทรทศัน ์เป็นช่องทางเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ จากองคก์รไปสู่ผูรั้บสารเป้าหมาย โดย

ทาํใหส่ื้อมวลชนต่าง ๆ เผยแพร่ข่าวใหโ้ดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายดว้ยความเตม็ใจ ในแต่ละวนัจะมีข่าว

ประชาสมัพนัธ์ส่งตรงถึงนกัหนงัสือพิมพเ์ป็นจาํนวน

มาก แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีมีอยา่งจาํกดั ทาํให้

นกัหนงัสือพิมพต์อ้งมีหลกัในการคดัเลือกข่าว

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือตีพิมพ ์ทั้งน้ีข่าวประชาสมัพนัธ์ท่ี

ไม่ไดรั้บการคดัเลือกมกัจะมีเน้ือหาข่าวไม่สมบูรณ์ อาจ

เป็นการใหข้อ้มลูท่ีไม่ครบถว้น เขียนข่าวไม่ถกูตอ้ง

ตามหลกัวิชาการ 

 อริสา เหล่าวิชยา และศุภณิช จนัทร์สอง  

(Laowittaya & Chansong, 2013,  p. 33) เสนอแนะให้

นกัประชาสมัพนัธ์ศึกษาเร่ืองประเดน็ข่าวโดยดูวา่

ประเดน็ข่าวท่ีนกัประชาสมัพนัธ์เขียนส่งไปยงั

ส่ือมวลชนนั้นมีคุณค่าของความเป็นข่าว หรือเป็น

ประเดน็ท่ีส่ือใหค้วามสนใจหรือไม่ เพราะประเดน็ข่าว 

ถือเป็นหลกัเกณฑส์าํคญัท่ีใหค้วามสนใจในการ

พิจารณาคดัเลือกข่าวประชาสมัพนัธ์เพ่ือตีพิมพ ์ 

 การจะคิดประเดน็ข่าวใหน่้าสนใจ นกั

ประชาสมัพนัธ์จะตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคค์ดัเลือก

และนาํเสนอประเดน็ข่าวในองคก์รเผยแพร่สู่ภายนอก 

ตลอดจนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกรูปแบบ

การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการสร้างสรรคภ์าษา 

โดยใชศิ้ลปะการใชภ้าษาและหลกัการโนม้นา้วใจเขา้

มาประกอบดว้ย จึงจะทาํใหช้ิ้นงานข่าวหรือเน้ือหาการ

ประชาสมัพนัธ์คร้ังนั้น ๆ ไดรั้บความสนใจจาก

กลุ่มเป้าหมาย 

 ดงันั้นคาํวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ จึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิ่งในวิชาชีพนกัประชาสมัพนัธ์ 

นบัเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะสาํคญัของนกั

ประชาสมัพนัธ์เลยทีเดียว สมใจ สมคิด (Somkit, 2012, 

p. 55) เห็นวา่ การคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

คือ กระบวนการคิดเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงแปลกใหม่ ไม่ซํ้ า

แบบเดิมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้

ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชอ้ยูอ่ยา่งสะดวกสบาย

ในทุกวนัน้ี เป็นผลมาจากการสร้างสรรคข์องคนรุ่น

ก่อน ๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีกเ็พราะมนุษยชาติไดคิ้ดสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา หลายส่ิงหลายอยา่ง

ท่ีคิดออกมาแลว้ แต่ยงัไม่พอใจในประสิทธิภาพในการ

รับใชม้นุษยข์องส่ิงนั้น มนุษยก์็คิดดดัแปลงใหดี้ยิ่งข้ึน

ต่อไป ดา้น ปราณี สุรสิทธ์ิ  (Surasit, 2014, p. 37) 

แสดงทศันะวา่ ความคิดสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการ

ทางสติปัญญาขั้นสูงของมนุษย ์สงัคมเจริญ กา้วหนา้ได้

เพราะรู้จกัสร้างสรรคต์ลอดมาทุกยคุทุกสมยั เพ่ือ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้ม

ใหดี้ข้ึน ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล 

มากบา้งนอ้ยบา้ง แตกต่างกนัไปตามภูมิหลงัของแต่ละ

คน  

 โสภาพร กลํ่าสกลุ (Klamsakul, 2013, p. 74) 

ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่ เป็น

ความสามารถคิดหาคาํตอบใหม่ ๆ หรือมีคาํตอบ

มากมายใหแ้ต่ละปัญหา รวมถึงความสามารถของคน

ในการท่ีจะนาํไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ อนัรวมหมายถึงความคิด 

ทฤษฎี และผลผลิตท่ีจบัตอ้งไดโ้ดยจะตอ้งเป็น

ประโยชนต่์อมวลมนุษยชาติยิ่งในวงกวา้งเท่าใดกย็ิ่งดี   

    คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรคเ์พ่ือการ

จดัการคุณค่า ศูนยวิ์ชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของ

ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมีลกัษณะอเนก

นยั หรือคิดไดก้วา้งไกล หลายทิศทาง ไดด้งัน้ี (1) 

ความคิดริเร่ิม มีลกัษณะแปลกใหม่แตกต่างจากของเดิม 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คิดดดัแปลงประยกุตเ์ป็นความคิดใหม่ (2) ความคิด

คล่องตวัเป็นความคิดท่ีมีลกัษณะถกูตอ้งแม่นยาํ 

สามารถทาํความเขา้ใจได ้(3) ความคิดดา้นถอ้ยคาํ 

สามารถใชถ้อ้ยคาํจากความคิดไดเ้หมาะสมเขา้ใจ

ถกูตอ้ง (4) ความคิดดา้นความสมัพนัธ์ สามารถแสดง

ความสมัพนัธ์จากส่ิงท่ีริเร่ิมออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(5) ความคิดดา้นการแสดงออก สามารถนาํความคิด

ริเร่ิมนั้นมาแสดงออกใหรั้บรู้หรือเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(6) ความคิดคล่องเชิงสร้างสรรค ์เป็นการสร้างความคิด

ใหม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (7) ความคิดยืดหยุน่ มีความเป็น

อิสระทางความคิด คิดไดห้ลายทางหลายแบบ (8) 

ความคิดสวยงามละเอียดละออ มีความรอบคอบ 

สวยงาม มีคุณภาพ มีความประณีตในความคิด สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพในทุก ๆ ดา้น 

 ความคิดสร้างสรรคน์ั้นประกอบดว้ยขั้นตอน

สาํคญั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) ขั้นกาํหนดเป้าหมายการคิด การคิด

สร้างสรรคเ์ป็นการคิดท่ีมีเป้าหมายการคิดท่ีชดัเจน 

ไม่ใช่จินตนาการไร้จุดหมายหรือไร้ทิศทาง การคิดจึง

ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคข์องปัญหาท่ี

ตอ้งการแกไ้ขดว้ยการคิดสร้างสรรค ์โดยการตั้งคาํถาม

ท่ีชดัเจนเพ่ือใหไ้ดรั้บคาํตอบท่ีตรงประเดน็ เช่น หาก

เราไดรั้บโจทยต์อ้งทาํรายการสาระความรู้สาํหรับวยัรุ่น

ระดบัมหาวิทยาลยั เราตอ้งทาํรายการออกมาอยา่งไรจึง

จะสามารถทาํรายการใหว้ยัรุ่นสนใจและไดรั้บ

ประโยชนม์ากท่ีสุด กรณีน้ีเม่ือโจทยวิ์จยัหรือเป้าหมาย

ของเราชดัเจนกจ็ะนาํไปสู่การหาวิธีการท่ีสร้างสรรค์

ต่อไป 

 2) ขั้นแสวงหาแนวคิดใหม่ เม่ือเรากาํหนด

โจทยท่ี์ชดัเจนไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อมาตอ้งคิดถึงวิธีการท่ี

จะพาไปสู่วตัถุประสงคห์รือตอบโจทยใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่วิธีการหรือ

ความคิดเหล่านั้นจะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ 

จากนั้นใหบ้นัทึกความคิคหรือแนวทางต่าง ๆ ท่ีคิด

ออกมาไดล้งบนกระดาษเพ่ือนาํมาพิจารณาในทาง

ปฏิบติัต่อไป ขั้นตอนน้ีจึงเป็นกระบวนการหาวิธีการ

อยา่งหลากหลายท่ีจะนาํไปสู่ทางออกของปัญหาท่ี

เกิดข้ึน โดยใหค้วามสาํคญักบัการหาแนวคิดท่ีแปลก

ใหม่ออกนอกกรอบท่ีคิดอยู ่โดยไม่ตอ้งดาํเนินตาม

ขั้นตอน กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑต์ามปกติ เพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ ทางเลือกใหม่ ๆ หรือ

จินตนาการใหม่ ๆ ใหอ้อกมาไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี

อุปสรรคของการคิดสร้างสรรคม์กัจะเกิดจากความคิด

ท่ีอยูใ่นกรอบเดิม ๆ และผูคิ้ดมกัจะกงัวลวา่ ความคิด

นั้นอาจจะเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติั จนทาํใหค้วามคิด

ใหม่ ๆ ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ดงันั้น ในขั้นน้ีจึงควร

ปล่อยความคิดออกมาอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งไป

ประเมินวา่ดีหรือไม่ เป็นไปไดห้รือไม่ได ้

 3) ขั้นการประเมินและคดัเลือกแนวคิด 

ความคิดสร้างสรรคจ์ะสามารถผลิตผลงานความคิด

ออกมาอยา่งสมบูรณ์และไม่เพียงจินตนาการ กต่็อเม่ือ

ความคิดแปลกใหม่นั้นไดถ้กูนาํมากลัน่กรองดว้ย

เหตุผลจนเหลือเพียงแนวคิดท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

ดงันั้น เม่ือเราไดค้วามคิดแปลกใหม่จากขั้นตอนก่อน

หนา้น้ีมาในปริมาณท่ีมากพอแลว้ ในขั้นตอนน้ีจึงเป็น

การทบทวนแนวคิดใหม่ ๆ เหล่านั้นวา่สามารถใชไ้ด้

จริงหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ หรือตอบโจทยไ์ดดี้

เพียงใด  ก่อนจะตดัสินใจเลือกความคิดท่ีใชก้ารไดแ้ละ

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด หรืออาจจะไม่เลือกความคิด

ใดความคิดหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ใชวิ้ธีการผสมผสาน

หรือปรับปรุงบางความคิดใหเ้หมาะสม หรืออาจจะใช้

วิธีการสงัเคราะห์โดยการดึงเอาส่วนดีหรือส่วนท่ีใช้

การไดข้องแต่ละความคิดมาใชร่้วมกนั 

 เม่ือเขา้ใจถึงองคป์ระกอบและขั้นตอนของ

ความคิดสร้างสรรคแ์ลว้ นกัประชาสมัพนัธ์ควรหนัมา

สาํรวจตนเองวา่ตนเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
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พร้อมนาํไปปฏิบติัและพฒันางานประชาสมัพนัธ์แลว้

หรือยงั   

 คุณสมบติัของนกัสร้างสรรค ์ควรมีดงัน้ี 

 1. เปิดรับขอ้มลูข่าวสาร การเปิดรับขอ้มลู

ข่าวสารเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัมากสาํหรับนกั

สร้างสรรค ์เพราะการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารกคื็อ การ

เปิดรับขอ้มลู ท่ีไดจ้ากส่ือต่าง ๆ และทาํการเกบ็สะสม

ขอ้มลูท่ีไดเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 

ใหมี้ความแปลกใหม่ และแตกต่างจากส่ิงท่ีไดรั้บและ

สะสมเกบ็ไว ้ซ่ึงจะทาํใหง้านท่ีสร้างสรรคอ์อกมานั้นมี

ความสด ใหม่ และเป็นท่ีสนใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น 

 2. ช่างสงัเกต เป็นการพิจารณาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน

รอบตวั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะนาํมาสะสม 

และนาํออกมาใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

ความกระตือรือร้นทาํใหน้กัสร้างสรรคส์ามารถ

สร้างสรรคง์านท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเอง 

 3. อยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานท่ี

สาํคญัของนกัสร้างสรรค ์เพราะนกัสร้างสรรคจ์ะตอ้ง

เป็นผูท่ี้สนใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัอยูเ่สมอ เพ่ือนาํส่ิง

ท่ีพบเห็นมาพฒันาเป็นช้ินงาน เพ่ือท่ีจะไดส้ร้างสรรค์

ช้ินงานต่าง ๆ ใหเ้กิดความแปลกใหม่ หรือแตกต่างจาก

ส่ิงท่ีไดพ้บเห็น 

 4. มีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้น

เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดการ

รับรู้ส่ิงใหม่ ๆ เกิดแนวทางใหม่ เกิดความสมัพนัธ์  

ใหม่ ๆ ความกระตือรือร้นทาํใหน้กัสร้างสรรคส์ามารถ

สร้างสรรคง์านท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเอง 

 5. เปิดรับแนวทางใหม่ ๆ นกัสร้างสรรค์

จะตอ้งเป็นผูท่ี้ยอมรับความคิดแปลกใหม่ท่ีแตกต่าง

จากความคิดของตนเอง และส่ิงท่ีเคยทาํอยูห่รือความ

เคยชินเก่า ๆ เพ่ือใหง้านท่ีสร้างสรรคอ์อกมาเกิดความ

แปลกใหม่ สด เป็นท่ีตอ้งการและเป็นท่ียอมรับของ

สงัคม 

 6. เขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น เป็นการนาํเอาใจ

ของตนไปรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้

ความรู้สึก ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะ

สร้างสรรคง์านออกมาใหต้รงกบัความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย เพราะนกัสร้างสรรคส่์วนใหญ่มกัจะเป็น

ผูท่ี้สร้างสรรคง์านเพ่ือผูอ่ื้นมากกวา่การคิดเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

 7. คิดท่ีแตกต่าง การคิดท่ีแตกต่างทาํให้

สามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ออกมา ซ่ึงผูท่ี้

สร้างสรรคจ์ะตอ้งพฒันาทกัษะทางการคิดแบบต่าง ๆ 

เช่น การคิดสร้างสรรค ์การคิดแบบมีเหตุผล การคิดเชิง

วิพากษ ์การคิดเชิงประยกุต ์การคิดแบบบูรณาการ เป็น

ตน้ 

 8. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้งาน

สร้างสรรคท่ี์ดีไม่สามารถเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว 

แต่จะเกิดไดก้ต่็อเม่ือร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ไม่วา่งาน

นั้นจะริเร่ิมมาจากนกัสร้างสรรคเ์อง หรือไดรั้บ

มอบหมายจากผูอ่ื้น เพราะวิธีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจะ

เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การนาํเสนอ เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาความคิดและการหาเหตุผลมา

รองรับความคิดของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับ

ความคิดและยอมรับช้ินงานในท่ีสุด 

 9. มองเห็นการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองปกติ ผูท่ี้

เป็นนกัสร้างสรรคจ์ะตอ้งยอมรับในการเปล่ียนแปลงวา่

เป็นเร่ืองปกติ เพราะงานสร้างสรรคจ์ะเป็นงานท่ีเกิด

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และไม่มีท่ีส้ินสุด เพ่ือ

การพฒันางานสร้างสรรคเ์ดิมไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ 

 10. มองไกล เป็นคุณสมบติัของนกัสร้างสรรค ์

ท่ีจะตอ้งมองวา่ในอนาคตขา้งหนา้งานสร้างสรรคค์วร

จะเป็นอยา่งไร งานสร้างสรรคจ์ะพฒันาไปในทิศทาง

ใด เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตวัใหท้นักบัอนาคตท่ีกาํลงัจะ

เกิดข้ึน และเป็นผูน้าํทางดา้นการคิดสร้างสรรค ์เพราะ

งานสร้างสรรคน์ั้นไม่มีท่ีส้ินสุด 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 ในงานประชาสมัพนัธ์ หรือการส่ือสารองคก์ร

กเ็ช่นกนั จาํเป็นจะตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พ่ือสร้าง

ความแตกต่างกบัองคก์รอ่ืน ๆ แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือ

จะไดท้าํการส่ือสารใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร และ

เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไม่วา่

จะเป็น ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ บุคลากรภายในองคก์ร ชุมชน 

เป็นตน้ หากไร้ความคิดสร้างสรรค ์การทาํงานของงาน

ประชาสมัพนัธ์กอ็าจจะถือไดว้่าเป็นการทาํงานในเชิง

รับ คือ ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด ทาํงานตาม

เวลา และภาระหนา้ท่ีท่ีทาํเป็นประจาํในทุก ๆ วนัท่ี

องคก์รไดม้อบหมาย และไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ีเอาไว ้

แต่การทาํงานแบบมีความคิดสร้างสรรค ์จะถือเป็นการ

ทาํงานในเชิงรุก ท่ีใชค้วามคิด สร้างสรรคง์านใหม่ ๆ 

เพ่ือใหง้านออกมา สามารถเป็นท่ียอมรับของคนใน

องคก์รและคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยเฉพาะลกูคา้

หรือผูรั้บบริการในกระแสการแข่งขนัทางธุรกิจและ

การคา้ในภาวะปัจจุบนัน้ี 

 

การนําวธีิกระบวนการและวิธีการพฒันาความคิด

สร้างสรรค์มาใช้ในงานประชาสัมพนัธ์   

 วนาวลัย ์ดาต้ี (  Darty, 2012, pp. 25-26) 

เสนอแนะวา่  นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งถามตวัเองวา่ 

จาํเป็นจะตอ้งคิดและดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัหรือไม่ หากจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ี

แตกต่างสาํหรับวงการวิชาชีพนกัประชาสมัพนัธ์จะได้

หรือไม่หรือจะตอ้งอยู่ในวงจรของวงเกลียวแห่งความ

เงียบเหมือนคนท่ีคิดต่างกลุ่มอ่ืน ๆ นกัประชาสมัพนัธ์

ท่ีแหกกฎวงลอ้มท่ีมีอยูเ่พ่ือตอบโจทยท่ี์วา่ เราตอ้งทาํ

จาํกดัเฉพาะส่ือมวลชนสมัพนัธ์ มวลชนสมัพนัธ์ การ

แถลงข่าว ส่งข่าวแจก ตอ้งจดักิจกรรมพิเศษ ตอ้งมีการ

ใหก้ารอุปถมัภใ์นรูปแบบ  ต่าง ๆ CSR และอ่ืน ๆ 

เท่านั้นหรือไม่ เป็นโอกาสและความทา้ทายนกั

ประชาสมัพนัธ์ท่ีชอบคิดต่าง ควรสามารถท่ีจะเสนอ

แนวทางใหม่ ๆ ในทางประชาสมัพนัธ์ท่ีผา่นส่ือสงัคม

ร่วมกบักลุ่มท่ีมีความคิดต่างกนั ตั้งแต่การพดูคุยกนั

ถกเถียงในประเดน็ท่ีไม่ใช่ความคิดเห็นของนกั

ประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป คิดหรือดาํเนินการร่วมกนัไป

จนถึงการเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหาและแชร์

ประสบการณ์ของสมาชิกในส่ือสงัคม ซ่ึงส่ือสงัคมน้ีมี

ศกัยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถของการเรียนรู้

ร่วมกนัทั้งกบัคนในองคก์รและนอกองคก์รและเป็น

กระบวนการท่ีต่อเน่ืองท่ีสามารถจะปรับปรุงขอ้มลู

ข่าวสารไดต้ลอดเวลารวมไปถึงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ให้

ทนัสมยัได ้24 ชัว่โมง หากมีประเดน็ใหม่หรือความคิด

ใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานท่ี

อีกดว้ย วนาวลัย ์ดาต้ี (Darty, 2012, p. 26) ผลท่ีจะ

ไดรั้บกคื็อ มุมมองใหม่ ๆ ในวงการประชาสมัพนัธ์ท่ี

แตกต่างจากท่ีไดด้าํเนินการมาโดยตลอด ทั้งยงัสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของตนและองคก์ร  ต่าง ๆ 

ไดจ้ริง ซ่ึงจะสร้างมิติใหม่ใหแ้ก่วงการประชาสมัพนัธ์

ของไทย เพียงขอใหน้กัประชาสมัพนัธ์ท่ีคิดต่างตอ้ง

กา้วออกมาจากวงเกลียวแห่งความเงียบเพ่ือร่วมกนัสรร

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นประชาสมัพนัธ์ท่ีเป็นของคน

ไทยและใหน้กัประชาสมัพนัธ์จากท่ีอ่ืน ๆ ทัว่โลก

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ไม่จาํเป็นตอ้งเดินตาม

ความคิดนกัวิชาการหรือนกัประชาสมัพนัธ์

ชาวตะวนัตกแต่เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป ซ่ึงศกัยภาพ

นกัประชาสมัพนัธ์ไทยทาํได ้นัน่สิถึงจะเป็น

ความสาํเร็จบนความทา้ทายของนกัประชาสมัพนัธ์ไทย

ท่ีคิดต่าง ท่ีไม่ยอมจมอยู่กบัวงเกลียวของความเงียบวนั

นั้นอีกต่อไป สอดคลอ้งกบัท่ี นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ 

(Sutthiwattanapan, 2013, pp. 202-203)  แสดงทศันะ

เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ท่ีดีไวซ่ึ้งพอ

สรุปไดด้งัน้ี คือ  มีความรู้ ความเขา้ใจกลไกการ

ประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งดี มีความรับผิดชอบต่องาน 

ไม่หลีกเล่ียงเม่ือเกิดปัญหา มีความสามารถในการ

วางแผนและใหค้าํแนะนาํในดา้นนโยบาย

ประชาสมัพนัธ์แก่ฝ่ายบริหาร มีความคิดริเร่ิม 
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สร้างสรรค ์มีความเขา้ใจในลกัษณะงาน 

สภาพแวดลอ้มและบุคคลทุกระดบัในองคก์าร มี

ความสามารถในการใชเ้ทคนิคการประชาสมัพนัธ์ 

โดยเฉพาะการเขียนข่าว สุนทรพจน ์แถลงข่าว เป็นตน้ 

มีมนุษยสมัพนัธ์ดี จะเห็นวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ เป็น

คุณสมบติัหลกัขอ้หน่ึงของนกัประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 

เช่นเดียวกบัท่ี กองบรรณาธิการนิเทศสาร นงลกัษณ์ 

สุทธิวฒันพนัธ์ (Sutthiwattanapan, 2013, pp. 202-203)  

ไดส้มัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร ต่าง ๆ หลาย

ท่านถึงคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ซ่ึงพอสรุปได้

ดงัน้ี คือ นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งมีบุคลิกดีคล่องแคล่ว 

สามารถพดูจาติดต่อกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความเขา้ใจในกิจการขององคก์รท่ี

ตนกาํลงัทาํอยู ่มีจิตวิทยาไหวพริบดี มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

มีความรู้ทางภาษาดี เป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางในวงการ

ส่ือมวลชน และมีความสามารถในการทาํวิจยั การเขียน

ข่าว และการติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ  

 ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นคุณสมบติัขอ้สาํคญั

ของนกัประชาสมัพนัธ์ในการเผยแพร่ข่าวสาร ตั้งแต่

การคิดริเร่ิมประเดน็เน้ือหา การเลือกรูปแบบการ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสม การเลือกช่องทางการ

เผยแพร่ ตลอดจนการใชศิ้ลปะการใชภ้าษาและภาพ

นาํเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้

ติดตามรับชมข่าวสารนั้น ๆ 

 อยา่งไรกต็าม ในยคุดิจิทลั จะปฏิเสธไม่ไดเ้ลย

วา่ งานประชาสมัพนัธ์นอกจากจะตอ้งอาศยัการคิดท่ี

แตกต่างอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนแ์ละน่าสนใจแก่สาธารณชน

กลุ่มเป้าหมายแลว้ จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคิด

สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีท่ีนาํมาประยกุตใ์ชก้บั

งานประชาสมัพนัธ์ดว้ยสุทธนิภา ศรีไสย ์(Srisai, 2011, 

p. 31) เสนอแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีกบังานประชาสมัพนัธ์กเ็ป็นอีกประเดน็

หน่ึงท่ีถกูกล่าวถึงกนัอยา่งแพร่หลาย (Digital Media) 

เช่น เวบ็ไซต ์หนงัสือพิมพอ์อนไลน ์อีเมลเ์กิดข้ึน

มากมาย นกัวิชาการและวิชาชีพส่วนใหญ่เช่ือในพลงั

ของเทคโนโลยีโดยเห็นวา่ เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงการ

ทาํงานของนกัประชาสมัพนัธ์ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล

และการส่ือสารในองคก์ร มีผลกระทบอยา่งยิ่งต่อ

ปฏิบติังานประชาสมัพนัธ์  

 ในประเทศไทย ส่วนใหญ่นกัประชาสมัพนัธ์

ใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม การติดต่อส่ือสาร

ภายใน (internal communication) งานส่ือมวลชน

สมัพนัธ์ (media relations) การวิจยัและประเมินผลงาน

ประชาสมัพนัธ์ (research and evaluation) การทาํ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม (social contribution) และกิจกรรมซี

เอสอาร์ (CSR) สุทธนิภา ศรีไสย ์(Srisai, 2011,  

p. 31) ซ่ึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัดงักล่าว ยงั

ส่งผลใหน้กัประชาสมัพนัธ์ทาํงานหนกัเพ่ิมมากข้ึนอีก 

3 ประการ คือ การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน

ออนไลน ์(online community relations) การสร้างสรรค์

เน้ือหาและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(content creativity 

and website management) และการใชค้าํปรึกษาดา้น

ไอซีที (ICTs counselling) 

 นอกจากน้ี ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใน

ปัจจุบนัทาํใหก้ารทาํ PR หรือการประชาสมัพนัธ์ผา่น

โลกดิจิทลัสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย รวดเร็ว ตรง

กลุ่มเป้าหมาย และยงัประหยดังบประมาณไดม้าก ท่ี

สาํคญัคือการทาํ Online PR ไม่เพียงช่วยสร้างแบรนด์

แค่ในระดบัประเทศ แต่ยงัสามารถทาํใหแ้บรนดด์งัใน

ระดบัโลกไดด้ว้ย  

 โดยทัว่ไปแลว้การทาํ Online PR จะเป็นการ

ทาํเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างทศันคติท่ีดีแก่สินคา้และตรา

สินคา้ ทาํใหผู้ค้นเห็นและรู้จกัสินคา้และตราสินคา้ของ

เรามากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดผ้า่นช่องทางออนไลน ์อาทิ 

เวบ็ไซต ์Search Engine บลอ็ก ฟอร่ัม เวบ็ไซต ์และ

เคร่ืองมือของ Social Media ต่าง ๆ เป็นตน้  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 39



 กลยทุธ์การทาํประชาสมัพนัธ์ท่ีดีจะทาํให้

ธุรกิจของคุณประสบความสาํเร็จอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ทั้ง

การรับฟังกลุ่มผูบ้ริโภค การทาํวิจยัออนไลน ์การ

สร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีน่าสนใจ การมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผูบ้ริโภคในชุมชนออนไลน ์ฯลฯ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็น

การทาํประชาสมัพนัธ์ท่ีทาํใหธุ้รกิจเจริญเติบโตได้

อยา่งกา้วกระโดด เน่ืองจากทาํประชาสมัพนัธ์ท่ีวางกล

ยทุธ์อยา่งแยบยลนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจในหลาย ๆ 

ดา้น 

1) เพ่ิม Traffic หรือจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

2) เพ่ิมอนัดบัเวบ็ไซตใ์น Search Engine ใหอ้ยูใ่น

ลาํดบัตน้ ๆ 

3) สร้างการรับรู้ตราสินคา้ 

4)ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์าร 

5)สร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อลกูคา้ท่ีมีความสนใจใน

ตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการ 

6) เพ่ิมพ้ืนท่ีในการส่ือสารความรู้ และขอ้มลูเชิงลึก

ของบริษทัแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 การทาํ Online PR ยงัตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษ

ร่วมดว้ยจึงจะทาํใหก้ารทาํ Online PR มีประสิทธิภาพ

และเขา้ถึงใจกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย ๆ ซ่ึงเทคนิคท่ีจะ

กล่าวถึงกไ็ม่ไดซ้บัซอ้นวุน่วายอะไร รู้จกักลุ่มเป้าหมาย 

รู้จกัในท่ีน้ีไม่ใช่แค่รู้จกัเพศและวยั แต่ยงัรวมถึงรสนิยม 

ไลฟ์สไตล ์ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

ใชเ้วบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดียเป็นอาวธุ ไม่เช่ือกต็อ้งเช่ือวา่

องคก์รหลาย ๆ แห่งทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ท่ีเนน้

การทาํประชาสมัพนัธ์ผา่นโลกโซเชียลมีเดียต่าง

ประสบความสาํเร็จกบัการทาํ Online PR บน 

Facebook และ Twitter อยา่งไรกต็าม นกั

ประชาสมัพนัธ์ไทยส่วนใหญ่ ยงัมีความเห็นตรงกนัวา่ 

ส่ือดิจิทลันั้นมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่องาน

ประชาสมัพนัธ์ หากแต่นกัประชาสมัพนัธ์ ยงัใชส่ื้อ

ดิจิทลัไม่เตม็ศกัยภาพ เพราะนกัประชาสมัพนัธ์และ

ผูบ้ริหารองคก์ารส่วนใหญ่ ยงัคงเห็นส่ือดิจิทลัเป็นเพียง

ช่องทางเสริมในการเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้น  และบาง

องคก์รไม่ใหค้วามสาํคญักบัข่าวท่ีไดล้งบนส่ือดิจิทลั 

ตลอดจนไม่ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรใน

ดา้นไอที  สุทธนิภา ศรีไสย ์(Srisai, 2011, p. 32) ดงันั้น

อาจกล่าวไดว้า่ ส่ือดิจิทลั ไม่ไดมี้อิทธิพลมากเพียง

พอท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงทุกอยา่งในโลกการ

ทาํงานของนกัประชาสมัพนัธ์  

 นกัประชาสมัพนัธ์ยงัคงใชเ้ทคโนโลยีอยูใ่น

ระดบันอ้ย เพราะแกนหลกัของงานประชาสมัพนัธ์

ไม่ไดอ้ยูท่ี่การใชส่ื้อใหม่ล่าสุด หากแต่อยูท่ี่เทคนิคการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล การสร้างเครือข่าย

และการสร้างความประทบัใจใหเ้กิดกบักลุ่มเป้าหมาย    

 

สรุป  

 นกัประชาสมัพนัธ์ในหน่วยงานหรือองคก์ร

ต่าง ๆ มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชค้วามคิด

สร้างสรรคใ์นการคิดประเดน็การนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีอยู่

ภายในองคก์ร คดัเลือกรูปแบบการนาํเสนอ และ

ช่องทางนาํไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหบ้รรลุ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนและรวดเร็ว อีกทั้งการคิด

สร้างสรรคจ์ะทาํใหเ้กิดความแตกต่าง มีจินตนาการ 

เหนือการคาดการณ์ เกิดความน่าสนใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น 

ไม่มีความรู้สึกซํ้าซาก จาํเจ จนทาํใหเ้กิดความเบ่ือ

หน่ายในการติดตามรับข่าวสารของหน่วยงานหรือ

องคก์รนั้น ๆ อยา่งไรกต็าม นกัประชาสมัพนัธ์จะตอ้ง

สาํรวจตนเองเสียก่อนวา่ตนเป็นคนมีความคิด

สร้างสรรคห์รือไม่ จากนั้นจึงค่อย ๆ ฝึกทกัษะการคิด 

การสงัเกต การสร้างสรรคท่ี์แปลก แตกต่าง และ

น่าสนใจใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการและความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมายใหไ้ด ้นอกจากน้ี นกัประชาสมัพนัธ์ยงั

จะตอ้งรู้จกัใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัรูปแบบต่าง ๆ มาเป็น

เคร่ืองมือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคใ์นแต่ละคร้ังดว้ย 

เน่ืองจากปัจจุบนั เทคโนโลยีรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว 

ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเปิดรับส่ือจากส่ือมวลชน

40 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



References 

 

Darty, W. (2012). Thai PR: Old alcohol in new bottle.  Bangkok: Association of  Thai public relations. 

Darty, W., & Jaichansukkij, P. (2014). Social media and public relations practitioner, opportunity and challenge.  

Communication Change. Association of Thai Public Relations. 

Klamsakul, S. (2013). Creating worth for life with creative thinking. Journal of Management Sciences, 

Petchaburi Rajabhat Univeristy, 5(1), 74. (in thai) 

Laowittaya, A. & Chansong, S. (2013). Publish a press release. Executive Journal, 33(1), 33. 

Productive committees of Advertising Creation Subject, Sukhothai Thammathirat Open University, 

Communication Arts Major. (2012). Teaching document of advertising creation unit 1-7 (6th ed.). 

Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai) 

Rattanasimakul, K. (2012). Principle of radio and television script writing. Bangkok: V.Print (1991). 

Somkit, S. (2012). Thai language for communication (7th ed.). Nakhon Si Thammarat: Walailak University. 

Surasit, P. (2014). Current situation analysis for communication (3rd ed.). Bangkok: Sangdao. 

Sutthiwattanapan, N. (2013). Think speak do…how conduct public relations to achieve receiver. Bangkok: Book 

to You. 

Yaiphairot, N., & Thedthong, C. (2014). Digital marketing: Concept & case study. Bangkok: IDC Premiere. 

 

กระแสหลกั เช่น โทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

เปล่ียนมาเป็นส่ือใหม่ ส่ือออนไลน ์หรือเทคโนโลยี

ดิจิทลัท่ีเรารู้จกักนัดีในขณะน้ี นกัประชาสมัพนัธ์

จะตอ้งเรียนรู้ และใชส่ื้อเทคโนโลยีสมยัเหล่าน้ีใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ละคุม้ค่า โดยเนน้การนาํเสนอขอ้มลู

ข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ เกิดการจดจาํ และเลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน ความคิดสร้างสรรค์

และการใชเ้ทคโนโลยี จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํควบคู่ไป

ดว้ยกนั เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละความคุม้ค่าแก่

องคก์รใหม้ากท่ีสุด

กระแสหลกั เช่น โทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

เปล่ียนมาเป็นส่ือใหม่ ส่ือออนไลน ์หรือเทคโนโลยี

ดิจิทลัท่ีเรารู้จกักนัดีในขณะน้ี นกัประชาสมัพนัธ์

จะตอ้งเรียนรู้ และใชส่ื้อเทคโนโลยีสมยัเหล่าน้ีใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ละคุม้ค่า โดยเนน้การนาํเสนอขอ้มลู

ข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ เกิดการจดจาํ และเลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน ความคิดสร้างสรรค์

และการใชเ้ทคโนโลยี จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํควบคู่ไป

ดว้ยกนั เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละความคุม้ค่าแก่

องคก์รใหม้ากท่ีสุด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นขอ้มลูทัว่ไปของสถาบนั

ลดนํ้าหนกั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั SLIM UP CENTER (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ(3) เพ่ือศึกษาขอ้มลูการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ

ในสถาบนัลดนํ้าหนกั SLIM UP CENTER ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการหรือผูท่ี้เคยเขา้รับ

บริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั SLIM UP CENTER ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดมี้การใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ การทดสอบค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการของสถาบนั

ลดนํ้าหนกั SLIM UP CENTER เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-30,000 บาทต่อเดือน มีเหตุผลเพ่ือตอ้งการดูแลตวัเอง มีการใชโ้ปรแกรม 

Must เป็นการสลายอณูไขมนัและเพ่ิมมวลกลา้มเน้ือเป็นประจาํ เขา้รับบริการโดยเฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน โดยตดัสินใจดว้ย

ตวัเอง ส่วนใหญ่เขา้รับบริการในสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 4,966 บาทต่อเดือน และการรับบริการเป็น

การใชเ้คร่ืองมือในการทาํทรีตเมน้ต ์สาํหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และขอ้มลูการใชบ้ริการของสถาบนัลด

นํ้าหนกัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัขอ้มลูการใชบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั 

 

คําสําคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ, ขอ้มลูการใชบ้ริการ, สถาบนัลดนํ้าหนกั 
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Abstract 

 This is a quantitive piece of research aiming to (1) study the factors affecting services (2) examine relevant 

factors, such as product, price, location, marketing promotion, staffing equipment and service provision. and (3)  

analyse data on the use of services .The people sampled were customers and regular users of the centre. 

Questionnaires were the main instruments used to collect data.  Descriptive statistics, such as Frequency, Percentage, 

Mean and Standard Deviation were used to analyse data. Inferential statistical techniques used, included Independent 

Sample t-test ,One-Way ANOVA  and the Pearson Correlation Coefficent. The research found that the majority of the 

customers were female, aged between 31 and 40.They were single, educated to Bachelor degree level ,and were 

employees of  private companies ,earning between 15,001 to 30,000 baht per month. They attended the centre to 

maintain their good physical health. A Must Program was regularly used to dissolve cholesterol and increase muscle 

mass. They attended fitness sessions and received services three times a month on average , which in most cases was 

based on their own decisions. They mainly attended the Lad Phrao branch ,with average expenses of 4,966 baht per 

month  and that services were rendered using certain treatment instruments. The marketing mix of services and the 

data on their use, account for the high level of use. This data is related to other data regarding the use of the centre.  

    

Keywords:  service marketing mix, data on the use of service, Slim Up Center. 

 

บทนํา  

เม่ือนานมาแลว้ การควบคุม นํ้าหนกัตวัใหอ้ยูใ่น

เกณฑป์กติคือเร่ือง ท่ีทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย ทุกอยา่ง

ตรงไปตรงมาดงัประโยคท่ีวา่ “พลงังานท่ีกินเท่ากบั

พลงังานท่ีใช”้ การลดนํ้าหนกัจึงง่ายเหมือนการบวกลบ

เลข นัน่คือใชไ้ปใหม้ากกวา่ท่ีไดรั้บเขา้ไป แต่ในความ

เป็นจริงแลว้ สาํหรับหลายคนการลดนํ้าหนกัมนัไม่ได้

ง่ายดายเลย เพราะชีวิตคนเรามีความซบัซอ้นมากกวา่การ

ทาํบญัชีหลายเท่า มีงานวิจยัมากมายท่ีพยายามจะไข

ปริศนาอนัสลบัซบัซอ้นเก่ียวกบัไขมนัท่ีสะสมใน 

ร่างกายเรา หากมีการคิดคน้ยาลดความอว้นชนิดใหม่ท่ี

ทรงประสิทธิภาพสาํเร็จกจ็ะเกิดผลดีแก่ผูบ้ริโภค แต่

งานวิจยัหลายฉบบักลบัใหค้าํตอบท่ีตรงขา้มกบัคือการใช้

ยาลดนํ้าหนกัจะส่งผลใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ผลดี นัน่คือ

เราตอ้งปรับเปล่ียนจากวิธีการกินยาลดนํ้าหนกัมาเป็น 

วิธีการควบคุมอาหารใหม่ทั้งหมด จึงเป็นปัญหามากใน

ปัจจุบนั มีหลกัฐานจาํนวนมากท่ียืนยนัวา่คนส่วนใหญ่

สามารถยอมรับการข้ึนลงของนํ้าหนกัตวัในช่วงเจด็ถึง

เกา้กิโลกรัมได ้หากเกินกวา่น้ีจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ

ในรูปร่างของตนเอง จึงทาํใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมา

ควบคุมนํ้าหนกัตวั ดว้ยวิธีการต่างต่าง เช่น วิธีการลด

พลงังานจากสารอาหารท่ีไดรั้บต่อวนัหรือท่ีเรียกวา่การ

ควบคุมอาหาร โดยอยูป่ระมาณท่ี 1,200 แคลอรีต่อวนั วิธี

น้ีเป็นวิธีท่ียงัใชไ้ด ้ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ช่วยใหน้ํ้าหนกั

ลดลง แถมยงัมีสุขภาพดียิ่งข้ึน ช่วยลดความเส่ียงต่อโรค

อนัตราย เช่น โรคหวัใจ มะเร็ง เบาหวาน รวมถึงโรค

เร้ือรังอ่ืน ๆ อยา่งเช่น โรคภูมิแพ ้หอบหืด และโรคติด

เช้ือ แต่ขอ้เสียของวิธีน้ี คือ คุณจะรู้สึกหิวและทุกข์

ทรมานอยูต่ลอดเวลา โดยวิธีน้ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคอยูใ่น

ภาวะก่ึงอดก่ึงอยาก ซ่ึงเป็นการยากมากท่ีผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะปฏิบติัได ้จึงทาํใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาพ่ึง

สถาบนัลดนํ้าหนกั หรือออกกาํลงัการซะมากกวา่ 

ในปัจจุบนัมีวิธีการลดนํ้าหนกัมากมายท่ีเขา้มา

เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิต ไม่วา่จะเป็นการออก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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กาํลงักาย การควบคุมอาหาร การใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีช่วยใน

การลดนํ้าหนกั  และการพบแพทยเ์พ่ือการควบคุม

นํ้าหนกั โดยแพทยเ์หล่านั้นกจ็ะประจาํอยูต่ามสถาบนัลด

นํ้าหนกัต่าง ๆ อาทิเช่น สถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up 

Center และสถาบนัลดนํ้าหนกัอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีเขา้มา

ช่วยทาํใหก้ารลดนํ้าหนกัจากเร่ืองยาก ๆ เป็นเร่ืองท่ีง่าย

ข้ึน โดยการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั ใน

การช่วยสลายไขมนัสะสม พร้อมทั้งสร้างความผอ่นคลาย

ทางดา้นร่างการและจิตใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค Slim Up Center 

สถาบนัลดนํ้าหนกั และกระชบัสดัส่วนจากประเทศอิตาลี 

ซ่ึงในปัจจุบนั Slim Up Center  ถือเป็นสถาบนัลด

นํ้าหนกัและกระชบัสดัส่วน ท่ีมีสาขามากท่ีสุดใน

ประเทศไทย และกาํลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกา้วสู่

ตลาดต่างประเทศขยายสาขาเพ่ือการใหบ้ริการครอบคลุม

แก่ลูกคา้ทัว่ทุกมุมโลก โดย Slim Up Center มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 50% ถือเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ      

สปาร์ช่า  ซ่ึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 30% และ

บอด้ีเชพมีส่วนแบ่งทางการตลาดนอ้ยท่ีสุด ประมาณ 

20% 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดมี้ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา

เก่ียวกบัขอ้มลูการใชบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim 

Up Center ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดสูงท่ีสุด เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเขา้

รับบริการของผูบ้ริโภควา่มีความพึงพอใจในการบริการ

ของสถาบนัลดนํ้าหนกั และรูปแบบการบริการแบบไหน

ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริการ โดย

ขอ้มลูจากการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการใชบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกัในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการปรับปรุง พฒันา รูปแบบการบริการใหท่ี้มีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นขอ้มูลทัว่ไปของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 3. เพ่ือศึกษาขอ้มลูการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ

ในสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการ

ตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลกระทาํเม่ือเขา

ทาํการประเมิน (valuating) ครอบครอง (acquiring)  

การใช ้(using) หรือบริโภค (consume)  สินคา้หรือ

บริการ (Goods and Service) หรือ  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ

บุคคลในการคน้หา (searching) การซ้ือ (purchasing)  

การใช ้การประเมินผล และการดาํเนินการเก่ียวกบัสินคา้

หรือบริการ โดยคาดหวงัวา่ส่ิงเหล่านั้นจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตวัเองได ้หรือ 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการ

ประเมิน การจดัหา การใช ้และการดาํเนินการเก่ียวกบั

สินคา้และบริการ 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (Samurjai, 2013) จากความ

ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้

และการประเมินผลการใชสิ้นคา้และบริการของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต 
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 แนวคิด และทฤษฎีคุณภาพการบริการ 

 ฉตัยาพร เสมอใจ  (Samurjai, 2013) ไดใ้ห้

ความหมายของการบริการ (service) คือ กิจกรรม

ประโยชน ์หรือความพอใจ ซ่ึงไดเ้สนอเพ่ือขาย หรือ

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้

บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมี

การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใช ้

การฝึกอบรมผูบ้ริโภคใหรู้้จกัวิธีใช ้เป็นตน้ 

 คุณภาพของการบริการ (service quality) 

หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศ (excellent service) ตรงกบั

ความตอ้งหรือเกินความตอ้งการของลกูคา้จนทาํใหลู้กคา้

เกิดความพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความ

จงรักภกัดี (customerdloyalty) (Johnston, 1995; Lloyd-

Walker & Cheung, 1998)  

 คาํวา่บริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการ 

หมายถึงส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการ

ตอบสนอง ส่วนบริการท่ีเกินความตอ้งการของลกูคา้ 

หมายถึง ส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการ

ตอบสนองอยา่งเตม็ท่ี จนรู้สึกว่าการบริการนั้นเป็น

บริการท่ีวิเศษมาก ประทบัใจคุม้ค่าแก่การตดัสินใจ

รวมทั้งคุม้ค่าเงิน 

 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการบริการ 

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (Chawprasert, 2013) 

กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของ

สิงคา้นั้นโดยพ้ืนฐานจะมีอยู่ 4 ตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

ช่องทางจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จะมีความ

แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป 

กล่าวคือ จะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังานกระบวนการใน

การใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสาม

ส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการใหแ้ก่  

ผูบ้ริการเพ่ือทาํใหเ้กิดความประทบัใจมากยิ่งข้ึน ดงันั้น 

ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง 

ประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดพนกังาน กระบวนการใน

การใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ี

เขา้รับบริการ หรือเคยเขา้รับบริการจากสถาบนัลด

นํ้าหนกั  Slim Up Center ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

o เพศ 

o อาย ุ

o การศึกษา 

o ระดบัรายได ้

o อาชีพ 

o สถานภาพ 

o เหตผุลท่ีเขา้รับบริการ 

o โปรแกรมท่ีรับบริการประจาํ 

o ความถ่ีในการเขา้รับบริการ 

o ใครมีอิทธิพลในการซ้ือ

บริการ 

o สถานท่ีท่ีเขา้รับบริการ 

o ค่าใชจ่้ายในการรับบริการ 

  

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

o ดา้นผลิตภณัฑ ์

o ดา้นราคา 

o ดา้นสถานท่ีบริการ 

o ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

o ดา้นบุคลากร 

o ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 

 

 

ข้อมูลการใช้บริการของสถาบันลด

นํา้หนัก 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการสถาบนัลด

นํ้าหนกัของของผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

การตลาดบริการของสถาบนัลดนํ้าหนกัเป็นคาํถามท่ีถาม

ถึงระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

จดัจาํหน่าย (ลกัษณะทางกายภาพ) ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย ดา้นบุคลากร ดา้นส่ิงท่ีปรากฏในสายตาลกูคา้

(เคร่ืองมือเคร่ืองใช)้ และดา้นกระบวนการบริการ 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของขอ้มลูการใชบ้ริการของ

ผูรั้บบริการในสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center เป็น

คาํถามท่ีถามถึงระดบัความสาํคญัของขอ้มูลการใช้

บริการของผูรั้บบริการ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทาํ

การวิเคราะห์ โดยมีการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการวิจยัดว้ย

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

 

ตาราง 1  

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและลกัษณะการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 

รายงานข้อมูล มาตรวดั ตวัแปร สถิตทิี่ใช้ 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 

Nominal เพศ อาชีพ สถานภาพ เหตุท่ีเขา้รับบริการ 

โปรแกรมท่ีรับบริการ ใครมีอิทธิพล สถานท่ีท่ีรับ

บริการ รูปแบบของบริการ 

Frequency, Percentage 

 

ขอ้มูลทัว่ไป Ordinal อาย ุการศึกษา ระดบัรายได ้ Frequency, Percentage 

ขอ้มูลทัว่ไป Ratio ความถ่ีในการรับบริการ ค่าใชจ่้ายจากการรับ

บริการ 

Mean, Standard deviation 

ส่วนประสม

การตลาดบริการ 

 

Interval ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

Mean, Standard deviation 

 

ขอ้มูลการใชบ้ริการ

ของผูรั้บบริการ 

Interval ขอ้มูลการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ Mean, Standard deviation 

สมมุตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปท่ีแตกต่าง มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ t-test, f-test 

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง ความถ่ีในการรับบริการ และค่าใชจ่้ายจากการรับบริการมี

ความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ 

Pearson Correlation  

 

3. ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ Pearson Correlation 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ

ของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center ของผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นขอ้มูลทัว่ไปของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center 

 ดา้นเพศ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 29.3 และเพศ

หญิงคิดเป็นร้อนละ 70.7 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 ดา้นอาย ุอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 

อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 17 อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอายุ

มากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วน

ใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี รองลงมามีอาย ุ20-30 ปี และอาย ุ41-

50 ปีตามลาํดบั 

 ดา้นสถานภาพ สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 

55.5 สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 34 สถานภาพหยา่

ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ยคิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยผูเ้ขา้ใช้

บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาสมรส และ

สถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ยตามลาํดบั 

 ดา้นการศึกษา การศึกษาระดบัประถมศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 1.3 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 1.3 การศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.คิดเป็นร้อยละ 2 

การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือปวส.คิดเป็นร้อยละ 8.3 

การศึกษาระดบัปริญญาคิดเป็นร้อยละ 63.1 การศึกษา

ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20 การศึกษาระดบั

ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 4 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่

จะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท 

และระดบัอนุปริญญาหรือปวส.ตามลาํดบั 

 ดา้นระดบัรายได ้ระดบัรายไดต้ํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.3 ระดบัรายได ้

15,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 46.3 ระดบัรายได ้

30,001-45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 28 ระดบัรายได ้

45,001-60,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 15.5 ระดบัรายได ้

60,001-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ระดบัรายได ้

มากกวา่ 75,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยผูเ้ขา้ใช้

บริการส่วนใหญ่จะมีระดบัรายได ้15,001-30,000 บาท 

รองลงมาคือ มีระดบัรายได ้30,001-45,000 บาท และ

ระดบัรายได ้45,001-60,000 บาท ตามลาํดบั 

 ดา้นอาชีพ อาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

คิดเป็นร้อยละ 18 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็น

ร้อยละ 52.7 อาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขายคิดเป็น     

ร้อยละ 25 อาชีพนกัเรียนนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพ

อ่ืน ๆ เช่น อาจารย ์ผูบ้ริหาร พนกังานขาย เป็นตน้คิดเป็น

ร้อนละ 1.3 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ อาชีพ

ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย และอาชีพขา้ราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ ตามลาํดบั 

 ดา้นเหตุผลในการเขา้รับบริการ ลดความเส่ียง

ต่อโรคคิดเป็นร้อยละ 9.6 มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพคิดเป็น

ร้อยละ 14.7 ตอ้งการดูแลตวัเองคิดเป็นร้อยละ 21.1 ไม่

ชอบออกกาํลงักายคิดเป็นร้อยละ 16.1 ทาํใหค้นรอบขา้ง

ยอมรับคิดเป็นร้อยละ 9.1 หนา้ท่ีการงานคิดเป็นร้อยละ 

12.5 การเคล่ือนไหวไม่สะดวกคิดเป็นร้อยละ 15.7 

เหตุผลอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วน

ใหญ่มีเหตุผลตอ้งการดูแลตวัเอง รองลงมาคือ ไม่ชอบ

ออกกาํลงักาย และการเคล่ือนไหวไม่สะดวกตามลาํดบั 

 ดา้นโปรแกรมท่ีเขา้รับบริการ โปรแกรม 

Station (เคร่ืองประมวลผลดิจิตอลอจัฉริยะ) คิดเป็น   

ร้อยละ 15.5 โปรแกรม Must (สลายอณูไขมนัและเพ่ิม

มวลกลา้มเน้ือ) คิดเป็นร้อยละ 28.2 โปรแกรม Drain (ดีท็

อกซ์ของเสียและสลายเซลลไูลท)์ คิดเป็นร้อยละ 24.0 

โปรแกรม Steam (ละอองไอนํ้าอินฟราเรด) คิดเป็น 
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ร้อยละ 18 โปรแกรม Firming Treatment Set (สารอาหาร

ผิวชนิดเขม้ขน้) คิดเป็นร้อยละ 14.3 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

ส่วนใหญ่จะเลือกใชโ้ปรแกรม Must (สลายอณูไขมนั

และเพ่ิมมวลกลา้มเน้ือ) รองลงมาคือ โปรแกรม Drain 

(ดีทอ็กซ์ของเสียและสลายเซลลไูลท)์ และ Steam 

(ละอองไอนํ้าอินฟราเรด) ตามลาํดบั 

 ดา้นความถ่ีในการเขา้รับบริการ ความถ่ีใน

การเขา้ใชบ้ริการต่อสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center 

ประมาณ 3 คร้ังต่อเดือน 

 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ตดัสินใจซ้ือ

โดยตวัเองคิดเป็นร้อยละ 54.5 ตดัสินใจซ้ือโดยเพ่ือนคิด

เป็นร้อยละ 20.4 ตดัสินใจซ้ือโดยครอบครัวคิดเป็นร้อย

ละ 12 ตดัสินใจซ้ือโดยแฟนคิดเป็นร้อยละ 6.3 ตดัสินใจ

ซ้ือโดยพนกังานขายคิดเป็นร้อยละ 6 ตดัสินใจซ้ือโดย

เหตุผลอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ส่วน

ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง รองลงมาคือ ตดัสินใจ

โดยเพ่ือน และตดัสินใจโดยครอบครัวตามลาํดบั 

  ดา้นสถานท่ีในการเขา้รับบริการ สาขา

สยามพารากอนคิดเป็นร้อยละ 2.8 สาขาเซนทรัลเวิลด ์ 

คิดเป็นร้อยละ 3.5 สาขาเซนทรัลลาดพร้าวคิดเป็นร้อยละ 

6.5 สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 คิดเป็นร้อยละ 5.8 สาขา

เซ็นทรัลพระราม 3 คิดเป็นร้อยละ 6 สาขาเซ็นทรัล

พระราม 2 คิดเป็นร้อยละ 4. 5 สาขาเซ็นทรัลชิดลม          

ทาวเวอร์คิดเป็นร้อยละ 6 สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ คิดเป็น

ร้อยละ 5.5 สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ คิดเป็นร้อยละ 5.8 

สาขาเซ็นทรัลบางนาคิดเป็นร้อยละ 4.5 สาขาเมกะบางนา

คิดเป็นร้อยละ 6 สาขาสีลมคอมเพลก็ซ์ คิดเป็นร้อยละ 

4.5 สาขาเดอะคริสตสัพาร์คคิดเป็นร้อยละ 3 สาขาเดอะ

พาซิโออ่อนนุชคิดเป็นร้อยละ 2.8 สาขาเดอะมอลล ์     

บางกะปิคิดเป็นร้อยละ 4.5 สาขาโฮมเพลสทองหล่อคิด

เป็นร้อยละ 3.5 สาขาเอสพรอนาถ รัชดาคิดเป็นร้อยละ 

3.5 สาขาแฟชัน่ไอส์แลนดคิ์ดเป็นร้อยละ 5.8 สาขา

ยไูนเตด็เซนเตอร์สีลมคิดเป็นร้อยละ 3 สาขาอเวนิวแจง้

วฒันะคิดเป็นร้อยละ 2.8 สาขาปัญญาวิลเลจคิดเป็น 

ร้อยละ 2.2 สาขาคิวเฮา้ส์ลุมพินี คิดเป็นร้อยละ 2.5 สาขา

ซีคอน สแควร์คิดเป็นร้อยละ 2.5 สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิวเจอร์

รังสิต เซ็นทรัลหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยผูเ้ขา้ใช้

บริการ ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเขา้รับบริการในสาขา

เซ็นทรัลลาดพร้าว รองลงมาคือ เซ็นทรัลพระราม 3  

เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ และเมกะบางนา ตามลาํดบั 

 ดา้นค่าใชจ่้ายในการในการเขา้รับบริการ 

ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการต่อสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim 

Up Center ประมาณ 4,966 บาทต่อเดือน 

 ดา้นลกัษณะการบริการ บริการโดยการนวด

มือคิดเป็นร้อยละ 30.6 บริการโดยเคร่ืองมือคิดเป็น      

ร้อยละ 37.4 การควบคุมอาหารคิดเป็นร้อยละ 21.2 การ

ออกกาํลงักายคิดเป็นร้อยละ 10.8 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วน

ใหญ่เลือกการบริการโดยใชเ้คร่ืองมือ รองลงมา คือ 

บริการโดยการนวดมือ และการควบคุมอาหารตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด

บริการ 

 ดา้นผลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกั ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.802 

 ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.556 

 ดา้นสถานท่ีบริการ ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้น

สถานท่ีบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.849 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.724 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 ดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.852 

 ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้น

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.825 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.829 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มลูการใชบ้ริการของสถาบนัลด

นํ้าหนกั 

 ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัขอ้มูลการ

ใชบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.899 

 ตอนท่ี 4 ขอ้มลูเชิงอนุมานหรือการทดสอบ

สมมุติฐาน 

 สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไป 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

อาชีพ สถานภาพการสมรส เหตุผลท่ีเขา้รับบริการ 

โปรแกรมท่ีรับบริการประจาํ ใครมีอิทธิพลในการซ้ือ

บริการ และลกัษณะการบริการท่ีแตกต่าง ไม่มีผลต่อ

ขอ้มลูการใชบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั 

 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไป 

ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเขา้รับบริการ และค่าใชจ่้ายในการ

รับบริการไม่มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มลูการใชบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั 

 สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสม

การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีบริการ 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และ

กระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มลูการใช้

บริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของ

สถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร นาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชนานาถ 

พลูผล (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ของลกูคา้สลิมม่ิงพลสัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กล่าววา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อาย ุ30-40 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

ณฐัวดี เกษสมบูรณ์  (Gatsomboon, 2004) ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง การตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนส ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี การศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

เอกชน เน่ืองดว้ยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

วยัทาํงานและมีอาํนาจในการซ้ือหรือใชบ้ริการดงักล่าว 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียท่ี 15,001-

30,000 บาทต่อเดือน มีเหตุผลในการเขา้รับบริการเพ่ือ

ตอ้งการดูแลตวัเอง โปรแกรมท่ีเขา้รับบริการเป็นประจาํ

คือ Must เป็นการสลายอณูไขมนัและเพ่ิมมวลกลา้มเน้ือ 

โดยมีความถ่ีในการเขา้รับบริการโดยเฉล่ียประมาณ 3 

คร้ังต่อเดือน และไดมี้การตดัสินใจดว้ยตวัเองในการเขา้

รับบริการ ส่วนใหญ่เขา้รับบริการในสาขาเซ็นทรัล

ลาดพร้าว ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 4,966 บาทต่อเดือน 

โดยลกัษณะการบริการเป็นการบริการโดยใชเ้คร่ืองมือ 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณฐัวดี เกษสมบูรณ์  

(Gatsomboon, 2004) เน่ืองจากสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim 

Up Center  เป็นการบริการแบบไฮเอน็ด ์ผูเ้ขา้รับบริการ
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จะตอ้งมีรายไดค่้อนขา้งสูง เพราะโปรแกรมในการ

ใหบ้ริการค่อนขา้งมีราคาแพง 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกั 

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก  

ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุภางค ์ 

แกว้ประเสริฐ  (Kaewprasert, 2011) ไดวิ้จยัเร่ือง คุณภาพ

การใหบ้ริการของคลินิกรักษาโรคในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัอ่างทอง กล่าววา่ คุณภาพการใหบ้ริการพบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัขอ้มูลการใชบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up 

Center อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ   

เศรษฐินนัท ์ศิริบุลกิตสกลุ (Siriboonkitsakul, 2009) ได้

ทาํการวิจยัเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของธุรกิจ

ประเภทสปาจงัหวดัปทุมธานี กล่าววา่ คุณภาพการ

ใหบ้ริการของธุรกิจประเภทสปา ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้ดา้น

ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการรับประกนั 

และดา้นความเอาใจใส่ มีการแปรผลอยูใ่นระดบัมาก 

 4. เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบั

รายได ้อาชีพ เหตุผลในการเขา้รับบริการ โปรแกรมท่ีเขา้

รับบริการเป็นประจาํ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเขา้รับ

บริการ และลกัษะการบริการท่ีแตกต่าง มีผลต่อขอ้มลู

การใชบ้ริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center    

ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

สุภางค ์แกว้ประเสริฐ (Kaewprasert, 2011) กล่าววา่ 

คุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้

อาชีพ ประเภทของโรค และประเภทคลินิกท่ีแตกต่าง มี

ผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ       ชนานาถ 

พลูผล (Poonpol, 2012) ซ่ึงกล่าววา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี

ระดบัการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 5. ความถ่ีในการเขา้รับบริการ และค่าใชจ่้ายใน

การเขา้รับบริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลการใช้

บริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 6. ส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มลูการใช้

บริการของสถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up Center ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ        

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ  (Chawprasert, 2013) กล่าววา่ 

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของสิงคา้นั้น

โดยพ้ืนฐานจะมีอยู ่4 ตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทาง

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จะมีความแตกต่าง

จากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ 

จะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังาน กระบวนการในการ

ใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วน

ประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการใหแ้ก่ผู ้

บริการเพ่ือทาํใหเ้กิดความประทบัใจมากยิ่งข้ึน และ

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ขา้รับบริการของสถาบนั

ลดนํ้าหนกั Slim Up Center 

จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงท่ีมีอาย ุ

31-40 ปี สถานภาพโสด เขา้ใชบ้ริการของสถาบนัลด

นํ้าหนกั Slim Up Center มากกวา่เพศชาย ซ่ึงถือวา่

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสถาบนัลด

นํ้าหนกั Slim Up Center ดงันั้น สถาบนัลดนํ้าหนกั 

SLIM UP CENTER ควรมีการวางแผนเก่ียวกบัการ
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ใหบ้ริการโดยตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายน้ีใหม้ากท่ีสุด 

พร้อมทั้งมีสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ท่ีเป็นเพศหญิงและ

เพศชาย โดยเนน้ช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป ใหเ้พ่ิมจาํนวนมาก

ข้ึน โดยอาจจะมีการคิดคน้โปรแกรมในการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว เน่ืองจากผูรั้บบริการ

กลุ่มน้ีมีกาํลงัซ้ือสูง เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดค่้อนขา้งสูง  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  

2.1 ดา้นผลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกั คือ สถาบนัลด

นํ้าหนกั Slim Up Center ควรมีการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์

ใหมี้มาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน และของเคร่ืองหมายรับรอง

คุณภาพจากสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ตดัสินใจไดง่้ายยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกนัทางสถาบนัลด

นํ้าหนกัควรมีการติดตามผลและสงัเกตการเปล่ียนแปลง

ของผูรั้บบริการท่ีใชผ้ลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกัอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2.2  ดา้นราคา คือ สถาบนัลดนํ้าหนกั Slim Up 

Center  ควรมีการจดัการส่งเสริมการขาย เพ่ือสร้าง

ยอดขายและสามารถดึงดูดลกูคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน อาทิเช่น 

มอบบตัรของขวญัหรือบตัรกาํนนัแก่ลูกคา้คนพิเศษท่ีเขา้

รับบริการกบัทางสถาบนัเป็นประจาํ เพ่ือท่ีจะดูแล

ผูรั้บบริการตลอดชีวิต แทนคาํขอบคุณจากทางสถาบนั

ลดนํ้าหนกั 

2.3  ดา้นสถานท่ีบริการ คือ สถาบนัลดนํ้าหนกั 

Slim Up Center  ควรมีการดูแลเอาใหใ้นเร่ืองหอ้งนํ้า 

และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ใหมี้ความสะอาดอยูต่ลอดเวลา 

เพ่ือใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจ และควรมีการ

ขยายสาขาเพ่ิมเติม หรือมีการจดัหารถรับส่งใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้

มารับบริการของทางสถาบนัลดนํ้าหนกั เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายใหก้บัผูรั้บบริการ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรทาํวิจยักบัสถาบนัลดนํ้าหนกัอ่ืน ๆ เพ่ือ

นาํไปวิเคราะห์ผลวา่เป็นไปในแนวทางเดียวกนัหรือไม่
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ทีม่าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

  การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ าของผูห้ญิง

ท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา ท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีทดสอบเชิงอนุมานใช ้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใชท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดว้ยวิธี Enter ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท และมี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ หา้งร้าน ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูร่ะดบัมาก รวมถึง

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และใหค้วามสาํคญักบัแนวโนม้

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อ

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกแ้ตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ า 

 

คําสําคัญ: ชุดชั้นใน, ตั้งใจซ้ือซํ้า, ชุดชั้นในวาโก ้

 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the factors influencing customer behavior. The people sampled 

were 400 female customers. Data was gathered using questionnaires and was analysed using descriptive statistical 
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methods, such as Frequency, Percentage ,Mean ,Standard Deviation ,as well as inferential  statistics ,including One-

Way ANOVA ,Pearson Correlation  and Multiple Regression Analysis using the  Enter Method. 

    The results of the survey showed that the majority of the females were aged between 21 and 30 ,were educated to 

Bachelor degree level, were employed by private companies or stores and earned  monthly salaries ranging between 

10,0001 and 30,000 baht. The respondents focused upon the overall marketing mix factors at a high level ,while the  

overall  repurchase  intention behavior was only at a moderate level. However, the repurchase intention behavior 

tendency was shown to be at a high level. Hypothesis test results revealed that personal factors caused the differences 

in repurchase intention behavior. When the correlation was analyzed, it was found that marketing mix factors had a 

correlation with the repurchase intention behavior of Wacoal lingerie customers at department stores, and the 

marketing mix factor as regards market promotion had a correlation with the tendency to repurchase Wacoal lingerie. 

   

Keywords:  lingerie, repurchase intention, Wacoal lingerie 

 

บทนํา  

 ชุดชั้นในสตรีเป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั

และจาํเป็นมากของผูห้ญิงทุกวยั เพราะชุดชั้นในนั้นทาํ

หนา้ปกปิดสรีระของผูห้ญิงและสามารถสร้างเสริม

บุคลิกภาพให้สวยงามและโดดเด่น จึงทาํให้ผูห้ญิงใน

ยุคปัจจุบนั ให้ความสาํคญักบัการเลือกซ้ือชุดชั้นในกนั

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็น

กลุ่มท่ีมีความรักสวยรักงามเป็นพิเศษ โดยปัจจุบนั

อตัราการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงอยู่ท่ี 10 - 12 ตวัต่อคน

ต่อปี และมีแนวโนม้การซ้ือท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจาก

ชุดชั้นในถูกพฒันาให้มีรูปแบบเป็นแฟชัน่ ท่ีซ้ือตาม

ความรู้สึก มากกว่าการซ้ือเพ่ือความจาํเป็น อีกทั้งยงัมี

การแบ่งรูปแบบการสวมใส่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

มากข้ึน ประกอบกบัผูผ้ลิตชุดชั้นในตราสินคา้ต่าง ๆ 

นั้นหันมาให้ความสนใจกบัการทาํการตลาด ไม่ว่าจะ

เป็นการออกแบบให้มีชุดชั้นในมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

การเอาดารา นกัแสดง ท่ีไดรั้บความความนิยมมาเป็น 

presenter ร่วมกบัการใชส่ื้อทางโฆษณา 

 ตลาดชุดชั้นในในประเทศไทย ปี 2555 มีมูลค่า

ประมาณ 12,000,000,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นตลาด

ระดบับน 10% ระดบัราคา 900 บาทข้ึนไป ตลาด

ระดบักลาง 40% ระดบัราคา 300-900 บาท และตลาด

ระดบัล่าง 50% ระดบัราคา 39-200 บาท แบรนด์ท่ีมี

ความเคล่ือนไหวในตลาดมากท่ีสุด คือ ‘วาโก’้ และ 

‘ซาบีน่า’ ซ่ึงอยู่ในระดบักลาง โดย วาโก ้ถือเป็นผูน้าํ

สินคา้ชุดชั้นในตลาดชุดชั้นใน ซ่ึงปัจจุบนัจากส่วนแบ่ง

ตลาดกว่า 57% จากตลาดชุดชั้นในผ่าน ช่องทางหา้งมี

มูลค่า 6,000,000,000 บาท สาํหรับภาพรวมตลาดชุด

ชั้นในโลก ตลาดชุดชั้นในทัว่โลกมีมูลค่ากว่า 

30,000,000  ดอลลาร์สหรัฐ มีอตัราการเติบโตท่ีราว 

3% โดยเฉพาะ ตลาดเอเชียแห่งเดียวมีอตัราการเติบโต

ถึง 8% ต่อปี จึงถือเป็นตลาดท่ีตอ้งจบัตามองความ

เคล่ือนไหวของตลาดชุดชั้นในยงัอยู่ท่ี 2 แบรนด์หลกั 

ซ่ึงมีกิจกรรมตลาดอย่างต่อเน่ือง  โดยวาโกค้รองส่วน

แบ่งตลาด 56-57%  

 ตลาดชุดชั้นในสตรียงัคงมีการแข่งขนักนัสูง   

ทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ รูปแบบดีไซน์ 

ราคา รวมถึงช่องทางจดัจาํหน่าย และเน่ืองจากชุด

ชั้นในสตรีเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัสูงและยากท่ี

สินคา้อ่ืนจะทดแทนได ้ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีลกัษณะ

ความตอ้งการท่ีหลากหลายมากข้ึน ทาํให้ผู ้

ประกอบการ ใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สาํหรับการแข่งขนัในตลาดระดบักลางถึงระดบับน  

ชุดชั้นในวาโกจ้ะมุ่งเนน้ท่ีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัตวั

สินคา้และบริการ ดว้ยการคิดคน้วิจยัพฒันาเพ่ือ

นาํเสนอส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี

หลากหลายของผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกคา้ จากขอ้มูลดงักล่าว จึงทาํให้ผูวิ้จยัมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้าของผูห้ญิงท่ีมาใช้

บริการในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามี

ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือซํ้า ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ วางแผนและปรับ

กลยุทธ์การแข่งขนัให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ าของผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการ

ในหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นใน

วาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัแนวโนม้การตั้งใจซ้ือชุดชั้นใน 

วาโกซ้ํ้ า 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใช้

บริการในหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก้

ของผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกบั

แนวโนม้การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ า 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

  (Kotler) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง

กิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมายส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความ

ตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการส่วนประสมทางการตลาด

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัท่ีรู้จกักนัคือ 4 P’s ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด Kotler (2003) ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีนาํมา

เสนอกบัตลาดเพ่ือความสนใจ ความอยากได ้การใชห้รือ

การบริโภคท่ีสามารถสนองความตอ้งความจะเป็นการ

กาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑท์างดา้นต่าง ๆ ราคา (Price) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการ หรือมี

ส่ิงท่ีมีค่าอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งนาํไปแลกเปล่ียนกบั

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการมีหรือไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการ 

Kotler and Armstrong (1996) หรือเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่า

ของผลิตภณัฑอ์อกมาในรูปของเงินตราผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ ์ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (Place or Distribution Channel) 

หมายถึง เสน้ทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์

ถกูเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย

จึงประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลางผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือ

ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยกระจายสินคา้ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
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สินคา้หรือบริการ เพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ใน

ผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น 

วิทย ุหนงัสือพิมพ ์การใชพ้นกังานท่ีมีความชาํนาญมี

บุคลิกดีในการแนะนาผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของธุรกิจ การ

ส่งเสริมการขายโดยการลดแลกแจกแถม  การใหข่้าวและ

การประชาสมัพนัธ์ และการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก 

เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

รูปแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจ

และการกระทาํของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้หรือ

บริการ (Kotler, kilter, Ang, Leong & Tan, 2006) ดงันั้น 

ก่อนกิจการจะการตดัสินใจลงทาํการตลาด กิจการควรทาํ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัและตวักระตุน้ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดการซ้ือคร้ังแรกและการซ้ือซํ้า โดยอาศยัทฤษฎีส่ิงเร้า

และการตอบสนอง ซ่ึงเรียกวา่ S-T Theory ซ่ึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ตวักระตุน้ และการ

ตอบสนอง อีกส่วนหน่ึง คือ ปัจจยัภายนอกและปัจจยั

ภายใน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 -  ตวักระตุน้ (Stimuli) เป็นส่ิงเร้าท่ีทาํใหเ้กิดกระ

ยวนการตดัสินใจ ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระทาํ 

โดยตวักระตุน้แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทแรก 

คือ ตวักระตุน้ทางการตลาด ท่ีเรียกวา่ ส่วนผสมทาง

การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้และบริการ (Product & 

service) ราคา (Price) ช่องทางจดัจาํหน่าย (Distribution) 

และการส่งเสริมการตลาด (Communication) สาํหรับ

ประเภทท่ีสอง คือ ตวักระตุน้อ่ืน ๆ เช่น สงัคม 

วฒันธรรม และตนเอง 

 -  การตอบสนอง (Response) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บ

การกระตุน้แลว้ จะเขา้สู่กระบวนการตนัสินใจในการซ้ือ 

(Purchase decision) สามารถอธิบายขั้นตอนและ

กระบวนการไดต้ามทฤษฎี Consumer Behavior Theory 

ของ Engel, Blackwell & Miniard (1993) (Kotler, 

Keller, Ang, Leong & Tan, 2006) ไดอ้ธิบาย

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying decision 

process) ไว ้5 ขั้นตอน  

 1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Problem 

Recognition) เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคถึงความ

ตอ้งการวา่ตอ้งการสินคา้หรือบริการหรือไม่ 

 2. การศึกษาขอ้มลู (Information search) เม่ือเกิด

ความตอ้งการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ือช่วย

ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจมาจากเพ่ือนผูท่ี้เคยใชบ้ริการ

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 

Alternative) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภครวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง

ต่าง ๆ แลว้ จึงนาํมาประเมินทางเลือกท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของตนมากท่ีสุด  

 4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือ

ประเมินทางเลือกและขอ้มลูต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้นคร้ังแรก 

 5.ประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post purchase 

behavior) ภายหลงัจากการซ้ือแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะพบ

ความไม่สอดคลอ้งกนั  

งานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษาถึงการปัจจยัท่ีส่งผลถึงการซ้ือซํ้า

คร้ังแรก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินหลงัการซ้ือ

หลงัจากการใชบ้ริการ โดยไม่รวมไปถึงกระบวนการเขา้

สู่การเป็นลูกคา้ 

 นอกจากกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บอิทธิพลจากตวักระตุน้จะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาการ

ตอบสนองเป็นพฤติกรรมแลว้ ยงัมีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีส่งผล

กระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดว้ย ซ่ึง (Kotler, 

Keller, A., L. & Tan, 2006) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดงักล่าวไว ้

2 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัภายใน 

 -  อายใุนช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั จะทาํใหก้าร

ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ชีวิต  

 -  อาชีพของผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัอาชีพการทาํงานของตนเอง ซ่ึงทาํใหมี้ความ

ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่าง 
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 -  รายไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัต่อการกระตุน้ความ

ตอ้งการและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

ปัจจยัภายนอก 

 - กลุ่มอา้งอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้  

- ครอบครัวถือเป็นสังคมปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

มากท่ีสุด ทาํใหล้กัษณะของครอบท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การบริโภคสินคา้และบริการท่ีต่างกนัดว้ย  

จากทฤษฎีและงานวิจยัในอดีตดงักล่าว สามารถสรุปได้

วา่ โดยทัว่ไปแลว้ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้คร้ังแรก และซ้ือซํ้าสินคา้ใดกต็าม ผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บอิทธิพลจากสองปัจจยัภายนอก ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ทางการตลาดต่างๆ อีกดว้ย 

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือคร้ังแรก และซ้ือซํ้า

อีก 

 อยา่งไรกต็าม ผูวิ้จยัเห็นวา่ กลุ่มบุคคลซ่ึง

บุคคลอ่ืน ยึดถือเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของ

เขา  เน่ืองจากกลุ่มอา้งอิงจะใหบ้รรทดัฐานทางสงัคม  

หรือค่านิยมบางอยา่ง  ซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถนาํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรม  จะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค สาํหรับชุด

ชั้นในวาโก ้การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ถือเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้า เน่ืองจากผูซ้ื้อชุดชั้นในวาโกส่้วน

ใหญ่จะมีพฤติกรรมท่ีชอบเลียนแบบ การแนะนาํ หรือ

การบอกต่อ ผา่นรูปแบบทางออนไลนแ์ละการบอกต่อ

โดยผูใ้ชเ้อง และกลุ่มบุคคลท่ีเป็นดารา นกัแสดงเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่จะมีความเป็นผูน้าํเทรนด ์ซ่ึงส่งผลต่อการซ้ือ

ชุดชั้นใน และเม่ือคุณภาพของสินคา้มีประสิทธิภาพอยา่ง

ท่ีโฆษณาไว ้ผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือซํ้าอีก 

 

 

 

ทฤษฎกีารซ้ือซ้ํา 

 Ehrenberg (1972) ไดน้าํทฤษฎีการคาํนวณทาง

คณิตศาสตร์ The NDB theory และ The LSD theory มา

ใชใ้นการคาํนวณเป็นตวัเลขทางสถิติเก่ียวกบัอตัราการ

ซ้ือซํ้าสินคา้อุปโภคบริโภค ในอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายท่ีมีการซ้ือซํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ อาทิเช่น อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป 

Ehrenberg กล่าวถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความ

ซบัซอ้นมาก ก่อนซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการทศันคติท่ีดี 

ประสบการณ์จากการทดลองใชค้ร้ังก่อน และอิทธิพล

ภายนอก เช่น การโฆษณา การลดแลกแจกแถม พนกังาน

ขาย รวมไปถึงการบอกต่อ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลไปถึง

การซ้ือ การใช ้และความรู้สึกพึงพอใจหลงัการใช ้

จนกระทัง่เปล่ียนเป็นทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ สาํหรับชุด

ชั้นในวาโก ้คือ ส่วนลดการขาย การจดัโปรโมชัน่ตาม

เทศกาล เป็นตน้ 

 การซ้ือซํ้าคือ สถานการณ์ท่ีบุคคลซ้ือสินคา้

มากกวา่หน่ึงคร้ัง โดยรูปแบบของการซ้ือซํ้านั้นมีความ

หลากหลาย ประกอบดว้ยหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการ

ซ้ือซํ้า เช่น ปัจจยักิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น การ

โฆษณา โปรโมชัน่ การตั้งราคา การขนส่งสินคา้ และ

ตราสินคา้  เป็นตน้ 

 Ehrenberg ไดเ้พ่ิมเติมวา่ การทาํโปรโมชัน่ไม่

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนการซ้ือต่อหน่วยผูบ้ริโภคโดย

ภาพรวมในทุกกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี และนอกจากน้ีในระยะ

ยาว สินคา้ภายใตต้ราสินคา้เดียวกนัท่ีขายในราคาและ

ขนาดปกติจะมีปัญหาในอตัราการซ้ือซํ้า แต่อยา่งไรกต็าม 

แนวคิดจากการ คน้พบของ Ehrenberg ยงัไม่สอดคลอ้ง

โดยตรงกบัสินคา้ประเภทชุดชั้นในของผูห้ญิงท่ีมีการทาํ

โปรโมชัน่ ลดราคา โดยเฉพาะช่องทางใน

หา้งสรรพสินคา้ ส่วนมุมมองดา้นกลุ่มลกูคา้ของ 

Ehrenberg ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาลกูคา้ใหม่ และ

ลกูคา้เก่า ซ่ึงตรงกบัขอบเขตการศึกษาวิจยัช้ินน้ี โดยเป็น

ผูห้ญิงท่ีเคยซ้ือชุดชั้นในวาโกม้าก่อนแลว้ 
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แนวคิดด้านการซ้ือซ้ําในอนาคต  

 ความตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง การ

มีเจตนาท่ีจะทาํ หรือความตอ้งการท่ีจะทาํ ซ่ึงเป็นความ

พยายามจะกระทาํพฤติกรรมนั้น ทั้งน้ีหากพฤติกรรมอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของบุคคลอยา่งสมบูรณ์ ความตั้งใจ

เพียงอยา่งเดียว กส็ามารถทาํใหเ้กิดพฤติกรรมได ้แต่หาก

พฤติกรรมไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบุคคล ความตั้งใจ

อาจไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรม Zenithal, & 

Parasuraman (1990) การตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงออกถึง

การเลือกใชบ้ริการนั้นเป็นทางเลือกแรก เช่น ผูบ้ริโภคท่ี

จะซ้ือชุดชั้นในในหา้งสรรพสินคา้นั้น มกัจะมีการ

วางแผนมาก่อนล่วงหนา้ เป็นตน้   

 Kotler (2000) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคอาจไม่ถกูตอ้งเสมอไป เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืน ๆ 

เขา้มาแทรกแซงระหวา่งการตดัสินใจซ้ือ เช่น ผูห้ญิงคน

หน่ึง มีความตั้งใจซ้ือชุดชั้นใน รัดส่วนเกิน ซ่ึงมีราคาแพง

มาก และตอนนั้นเธอเดินชอ้ปป้ิงกบัเพ่ือน ๆ ท่ีทาํงาน 

เพราะตอ้งการยอมรับในสังคมเพ่ือน ในขณะนั้น

กระบวนการภายในจิตของผูห้ญิง อาจมีความตั้งใจซ้ือชุด

ชั้นใน ท่ีราคาถกู โดยไม่คิดถึงเร่ืองการยอมรับจาก 

เพ่ือน ๆ เลย  

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองแนวคิดดา้น

การซ้ือซํ้าในอนาคต จะเห็นไดว้า่ การศึกษาเร่ืองความ

ตั้งใจซ้ือซํ้าของผูบ้ริโภค จาํเป็นตอ้งศึกษาควบคู่กบั

แนวคิดเร่ืองทศันคติ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ในทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผล (Theory of 

Reasoned Action--TRA) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงเป็น

กระบวนการภายในจิต ท่ีมีเหตุผล ก่อใหเ้กิดเป็น

พฤติกรรม เป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การคาดการณ์พฤติกรรมจริง  

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

พฤติกรรมการต้ังใจซ้ือชุดช้ันในวาโก้ของผู้หญิง 

ท่ีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า  

-รูปแบบการซ้ือชุดชั้นใน 

-ความถ่ีในการซ้ือชุดชั้นใน 

-ราคาของชุดชั้นในท่ีท่านซ้ือ 

-เหตุผลในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน 

-บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

-ประเภทของเส้ือชั้นในท่ีท่านซ้ือ 

-ประเภทของกางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือ 

1  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-อาย ุ 

-ระดบัการศึกษา 

-รายไดต่้อเดือน 

-อาชีพ  

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพล

ต่อพฤติกรรมการต้ังใจซ้ือชุดช้ันในวาโก้ซ้ํา

ของผู้หญิงท่ีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

-ดา้นราคา  

-ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 

 

แนวโน้มพฤติกรรมการต้ังใจซ้ือ 

ชุดช้ันในวาโก้ซ้ํา 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็น

กระบวนการทาํวิจยัท่ีนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ 

เป็นการใชต้วัเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และ

นาํเสนองานวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

ประชากรเพศหญิงท่ีใชชุ้ดชั้นในวาโกท่ี้มาใชบ้ริการใน

หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

จากหา้งสรรพสินคา้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ เซ็นทรัลลาดพร้าว โร

บินสนัพระราม 9 เดอะมอลบ์างกะปิ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช ้

แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามไดแ้บ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม   

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อ

ชุดชั้นในวาโก ้โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบอนัตร

ภาคชั้น 5 ระดบั  

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้

โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาคชั้น  

 ส่วนท่ี 4 แนวโนม้พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุด

ชั้นในวาโกซ้ํ้ า โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) โดยผูวิ้จยัไดห้าค่าความ

น่าเช่ือถือของแบบสอบถามจากการคาํนวณหาค่าความ

เท่ียงตามสูตรของอลัฟาของครอนบาค (Croncach’Alpha 

Coeffcient) ค่าเท่ากบั0.798 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 ข้ึนไป 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

(1) ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร

งานวิจยั บทความทางวิชาการ และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง              

(2) ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  

400 คน  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ผูวิ้จยันาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ โดยสถิติวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้

วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย 

(arithmetic mean) เพ่ือใชห้าค่าเฉล่ียของคะแนน

ความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation--SD) เพ่ือใชห้าค่าการกระจายของ

คะแนนความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

  

ผลการวจัิย 

 ผูต้อบแบบสอบถาม เม่ือจาํแนกตามอายพุบวา่

ผูต้อบแบบส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 35 เม่ือจาํแนกตามการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 73 เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 67 เม่ือจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน/ หา้งร้าน 

คิดเป็นร้อยละ 45 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด โดยรวมอยูร่ะดบัมาก รวมถึงให้

ความสาํคญักบัปัจจยัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวา

โก ้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และใหค้วามสาํคญักบั

แนวโนม้พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้ า 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้าของผูห้ญิงท่ีมาใช้

บริการในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 

30,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน / 

ห้างร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพชักานต์ 

โพธิเบญจกุล (Pobenjakul, 2007) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน

ยี่ห้อวาโกข้องผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพ พบว่า ผู ้

ซ้ือชุดชั้นในส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีระดบั

การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ธาริศา ลีลาสกุลธรรม 

(Leelatsakultham, 2013) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมุทรสาครต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้(รายไดป้ระจาํและ

รายไดเ้สริม) เฉล่ียต่อเดือนคือ 10,001-15,000 บาท 

ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี       

 2.ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู ้

ซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู ้

ซ้ือชุดชั้นในวาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการใน

ห้างสรรพสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ อรอญัชัน ธิดาเมือง (Tidamung, 2010) ไดวิ้จยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูห้ญิงอาํเภอเมืองเชียงใหม่ใน

การเลือกซ้ือชุดชั้นใน พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑ์มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก 

คือ ความสบายเม่ือสวมใส่ (เน้ือผา้/วตัถุดิบท่ีใช้ในการ

ตดัเย็บ) รองลงมาความสบายเม่ือสวมใส่ (รูปแบบ

รูปทรงของตวัสินคา้) และผลิตภณัฑ์สามารถเสริมให้

บุคลิกภาพดูดีข้ึน แสดงถึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาก มีการ

ออกแบบท่ีทนัสมยั จะทาํให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการ 

เป็นผลทาํให้เกิดความตั้งใจซ้ือซํ้ามากข้ึนตามไปดว้ย 

และสอดคลอ้งกบัผลงานของ 

ธาริศา ลีลาสกุลธรรม (Leelatsakultham, 2013) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน

สตรี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัญหามี

ค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ โครง

เหล็กโผล่ออกมาจากเส้ือชั้นใน และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ มยัสิทธ์ิ สมยัแยม้ (Samaiyam, 2007) 

ไดวิ้จยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชชุ้ด

ชั้นในวาโกรู้ปแบบ “มิซ ซ่ี”ในกรุงเทพมหานครโดย

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจโดยเรียงจากความสาํคญั

จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมาก คือ 

รูปแบบและทรงชุดชั้นในเหมาะสมกบัสรีระรูปร่าง 

เน้ือผา้คุณภาพดี สัมผสันุ่มสบาย ยืดหยุ่น สวมใส่แลว้

ช่วยจดัแต่งให้ทรวงอกงามเป็นธรรมชาติ มีขนาดไซส์

พอดีกบัสรีระของคุณ ราคาสมเหตุสมผล มีสินคา้คอล

เลคชั่นใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ เช่น ชุดชั้นในตา้น

มะเร็ง สวมใส่กบัชุดนอกแลว้ทาํให้เสริมบุคลิกภาพดู

ดีข้ึน พนักงานมีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์ การจดัเรียง

สินคา้เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ บรรยากาศและ

การจดัเรียงสวยงาม เป็นตน้ ปัจจยัท่ีผลในระดบัปาน

กลาง คือ มีเอกสารแผ่นพบัท่ีเป็นประโยชน์ ณ จุดขาย 

ภาพลกัษณ์พนักงานเหมาะสมกบับรรยากาศของร้าน 

ราคาสมเหตุสมผล การบริการหลงัการขาย เช่น การ

คืน การเปล่ียน เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้โดยส่วนใหญ่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เลือกซ้ือเฉพาะเส้ือชั้นใน หรือ กางเกงชั้นในเพียง

อย่างเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Nano 

search (2007) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีพบว่า พฤติกรรมในการเลือกซ้ือชุด

ชั้นในของผูห้ญิง ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเฉพาะชุดชั้นใน

หรือกางเกงในเพียงอย่างเดียว มากกว่าซ้ือเป็นคู่และ

สอดคลอ้งในเร่ืองของเหตุผลในการเลือกซ้ือชุดขั้นใน 

คือ เร่ืองราคาและคุณภาพของสินคา้ ซ้ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของนาโนเซิร์ช เช่นกนั 

 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการตั้งใจ

ซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุด

ชั้นในวาโกซ้ํ้าของผูห้ญิงท่ีมาใช้บริการใน

ห้างสรรพสินคา้ โดยภาพรวมในระดบัความสาํคญั

มาก ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zenithal, 

Berry & Parasuraman (1990) ท่ีกล่าวว่า การตั้งใจซ้ือ

เป็นการแสดงออกถึงการเลือกใช้สินคา้ หรือบริการ

นั้นเป็นทางเลือกแรก เช่น ผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือชุดชั้นใน

ในห้างสรรพสินคา้นั้น มกัจะมีการวางแผนมาก่อน

ล่วงหน้า เป็นตน้ 

 5. ขอ้มูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโกข้อง

ผูห้ญิงท่ีมาใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ ดา้นรูปแบบ

การซ้ือชุดชั้นใน ดา้นความถ่ีในการซ้ือชุดชั้นใน ดา้น

ราคาของชุดชั้นในทีท่านเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการ

เลือกซ้ือชุดชั้นใน ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ี

ท่านซ้ือ และประเภทของกางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือท่ี

แตกต่างกนั 

 1.อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ

ซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือชุด

ชั้นในท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   

 2.ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ประเภทของ

กางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

 3.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นความถ่ีใน

การซ้ือชุดชั้นใน ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน 

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน 

ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ีท่านซ้ือ และประเภทของ

กางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

 4.อาชีพท่ีแตกต่างกนักนั มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ี

ท่านซ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือ

ชุดชั้นในวาโกข้องผูห้ญิงท่ีมาใช้บริการใน

ห้างสรรพสินคา้ ดา้นรูปแบบการซ้ือชุดชั้นใน ดา้น

ความถ่ีในการซ้ือชุดชั้นใน ดา้นราคาของชุดชั้นในที

ท่านเลือกซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน 

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน  

ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ีท่านซ้ือ และประเภทของ

กางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือ  

 1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการตั้งใจ

ซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นรูปแบบการซ้ือชุดชั้นใน ดา้น

เหตุผลในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน  ดา้นประเภทของเส้ือ
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ชั้นในท่ีท่านซ้ือ และประเภทของกางเกงชั้นในท่ีท่าน

ซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา    

มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือชุดชั้นใน

วาโก ้ดา้นรูปแบบการซ้ือชุดชั้นใน ดา้นเหตุผลในการ

เลือกซ้ือชุดชั้นใน ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน  ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ี

ท่านซ้ือ และประเภทของกางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นรูปแบบการซ้ือชุด

ชั้นใน ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือชุดชั้นใน ดา้นบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน  และดา้น

ประเภทของเส้ือชั้นในท่ีท่านซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 4.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้ดา้นรูปแบบการซ้ือชุด

ชั้นใน ดา้นความถ่ีในการซ้ือชุดชั้นใน ดา้นเหตุผลใน

การเลือกซ้ือชุดชั้นใน ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นใน  ดา้นประเภทของเส้ือชั้นในท่ี

ท่านซ้ือ และประเภทของกางเกงชั้นในท่ีท่านซ้ือ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3  ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตั้งใจซ้ือชุดชั้นใน

วาโกซ้ํ้า 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตั้งใจซ้ือชุด

ชั้นในวาโกซ้ํ้า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตั้งใจซ้ือชุดชั้นในวาโก้

ซํ้ า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตั้งใจ

ซ้ือชุดชั้นในวาโกซ้ํ้า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตั้งใจซ้ือ

ชุดชั้นในวาโกซ้ํ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 การส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือมีส่วนช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในวาโก ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. แนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มประชากร

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น 

กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ต่างจงัหวดั ในเมืองใหญ่ๆ เช่น 

เชียงใหม่ ขอนแก่น หรือในปริมณฑล ซ่ึงผลท่ีไดอ้าจ

แตกต่างจากผลสรุปคร้ังน้ี เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม 

การดาํเนินชีวิต เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ

การตั้งใจซ้ือซํ้า เช่น การเขา้ถึงส่ือ ปัจจยัดา้น

วฒันธรรม ปัจจยัดา้นระดบัอารมณ์ บุคลิกภาพ หรือ

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการตั้งใจซ้ือซํ้าชุด

ชั้นในวาโกเ้ป็นรุ่น ๆไป เพ่ือให้ทราบถึงผลิตภณัฑ์ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้หรือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถสร้างความประทบัใจ หรือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้เพ่ือนาํไปใช้

ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป
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ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานวชิาการตามความเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัปทุมธานี  

A  Problem and Needs Analysis for Information Technology application, Based upon the 

Opinions of Administrators and Teachers from the Local Authority Organisation of 

Pathum Thani Province  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการ (2) เปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ    

(3) หาแนวทางแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 189 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนความเห็นเก่ียวกบัความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ดา้นปัญหาพบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัท่ีระดบั .05  และผลการวิเคราะห์แนวทางการ

แกไ้ขพบวา่  ตอ้งการใหเ้ปิดศูนยค์อมพิวเตอร์ใหค้รูไดใ้ชเ้พ่ิมมากข้ึน  เปิดอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

จดัสรรเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหมี้เพียงพอกบัความตอ้งการ  พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

ทางดา้นวิชาการ  ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม จดัสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม้ากข้ึน 

 

คําสําคัญ: การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารงานวิชาการ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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Abstract 

 The aims of this study were to (1) Analyses the problems and needs of  I.T. Application in the 

administration of academic affairs ,(2) Compare these problems and needs (3) Find the guidelines to solve these 

problems. The samples consisted of school administrators and teachers totaling 189 respondents. The instrument used 

to collect data was a rating scale opinionnaire. Arithmetic Mean , Standard Deviation and T-test were used for data 

analysis. The findings were as follows; the opinions of the problems and  of the needs of using  I.T. were both at the 

highest level .In comparing problems, there was a statistical difference of .05 between the teachers and the 

administrators .Regarding suggestions for the application of I.T., these were (a) to increase the number of computers 

used for academic affairs,(b) to train school staff in I.T. application (c) to allocate more resources (d) to  develop 

effective computer  programs (e)to develop an efficient Internet service (f) to hire more experienced  I.T. personnel. 

 

Keywords: information technology application, academic affairs administration, local administrative organization  

 

บทนํา  

ปัจจุบนัโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เขา้มามีบทบาทต่อความ

เป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมาก ทาํใหต้อ้งปรับตวั

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  เพ่ือใหส้ามารถ

ดาํรงชีวิตในยคุโลกาภิวฒันไ์ดอ้ยา่งมีความสุข  การ

พฒันาเยาวชนเพ่ือใหรู้้เท่าทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจึงเป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะตอ้ง

จดัการเรียนการสอนใหรู้้เท่าทนักบัความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยี โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา

ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและ

ปรับเปล่ียนรูป แบบและวิธีการจดัการเรียนรู้โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ท่ีมุ่งใหไ้ดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเอง

สามารถเรียนรู้และอยูร่่วมกนัในสงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมี

การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่ง

มากมาย  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีการจดัการศึกษา

จะตอ้งมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology-- IT) มาพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงปัจจุบนัจะเห็นไดจ้าก

ในวงการศึกษาไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา

พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  โดยเฉพาะ

ทิศทางการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของประเทศไทยนั้น  ไดก้าํหนดใหมี้การส่งเสริมการ

พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษาตาม

แนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ซ่ึงเป็น

ภารกิจสาํคญัท่ีตอ้งดาํเนินการเร่งด่วนในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแห่งพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 ไดก้ล่าวถึงการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดั

การศึกษาอยา่งครอบคลุมครบวงจร ในมาตรา 65 ท่ีได้

กล่าวถึงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาทั้งดา้นผูผ้ลิต

และผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมี้ความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใน

มาตรา 66 ไดเ้ปิดโอกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีด

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมี้

ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงเป็น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 67



อยา่งมาก ยิ่งสงัคมเปล่ียนแปลงมากไปเท่าใด เทคโนโลยี

กย็ิ่งมีบทบาทมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการสนองตอบสภาพ

สงัคมในปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการข่าวสารและขอ้มลูท่ีมี

ความถกูตอ้งและรวดเร็ว ทนัสมยัและมีความตอ้งการ

เทคโนโลยีมากเพียงพอ ในการวางแผน การตดัสินใจ 

การดาํเนินการและการปฏิบติังานในโรงเรียน จาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล เห็น

ความสาํคญัและประโยชนข์องเทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน รู้จกั

พฒันาตนเอง เปล่ียนแนวคิดและวิธีการ ทศันคติในการ

ปฏิบติังาน  ฝึกตนเองใหเ้ป็นคนทนัสมยั ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง กลา้และยินดีท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลง

ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ รวมทั้งส่งเสริมและพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีและการส่ือสาร ในการถ่ายทอดความรู้ จดัการ

เรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผล  (ปราชญา กลา้ผจญั) (Klaphachan, 2003, 

pp. 215-217)  

 การบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผูบ้ริหารตอ้ง

อาศยัการพิจารณาและการตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองการตดัสินใจ ผูบ้ริหารทุก

ระดบัมีภารกิจท่ีจะตอ้งตดัสินใจในการวางแผน และการ

บริหารการศึกษา การวินิจฉยัสั่งการท่ีดีข้ึนอยูก่บัระบบ

ข่าวสารหรือขอ้มลูท่ีดี ถึงร้อยละ 90 และใชวิ้จารณญาณ

เพียงร้อยละ 10 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อาํรุง จนั-

ทวานิช (Jantawanit, 1986, p. 9) กล่าววา่ การตดัสินใจท่ี

ดีนั้นควรเป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและเหตุผล ซ่ึง

อาศยัขอ้มลูสารสนเทศเป็นปัจจยัหลกั เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริหาร

ปฏิบติัภารกิจ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมุ่งพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัโรงเรียน ไดส้นบัสนุน

ดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์และดา้นการจดั

การศึกษาท่ีมีความจาํเป็นต่อการนิเทศ และประเมินผล

เพ่ือระบบสารสนเทศท่ีเป็นกระบวนการในดา้นคุณภาพ

การบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนดว้ย  กล่าวคือ 

 1.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสาํคญัของ

ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นกระบวนการบริหารดา้นการ

วางแผน 

 2.  ผูบ้ริหารตอ้งอาศยักระบวนการบริหารท่ีเป็น

ระบบเพ่ือใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการทางการบริหาร 

ประกอบดว้ย 4 ประการคือ เงิน วสัดุ คนและการจดัการ 

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนจะเป็นส่วนส่งเสริมใหบุ้คลากร ครู      

มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทาํใหเ้กิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.  เทคโนโลยีสารสนเทศจะลดปัญหา ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาไดต้ามแผนการพฒันาการศึกษา

แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการรับผิดชอบจดัการศึกษา และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

อบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรม รวมทั้ง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 14 ไดก้าํหนดให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบั

ใดระดบัหน่ึง หรือทุกระดบัตามความพร้อม ความ

เหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และต่อมาไดมี้

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอาํนาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกาํหนดใหถ่้ายโอนภารกิจ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้ง

ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
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บริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงัสถานศึกษา

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

สุกญัญา  แช่มชอ้ย (Chamchoiy, 2015, p. 111)

กล่าววา่สถานศึกษาท่ีสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการ

ดาํเนินการต่าง ๆ ทั้งดา้นโครงสร้าง ดา้นกระบวนการ

หรือวิธีการปฏิบติั ดา้นบุคลากร และดา้นเทคโนโลยี ซ่ึง

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดั

การศึกษาจะช่วยใหก้ารดาํเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหา

และความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการตาม

ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการตาม

ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี จาํแนก

ตามตามสถานภาพ 

3. เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การบริหารงานวิชาการ   

การบริหารงานวิชาการ เป็นหวัใจสาํคญัของ

การบริหารงานในสถานศึกษา และเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษา งานอ่ืน ๆ จะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้

งานวิชาการประสบ ความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือน

งาน วิชาการในสถานศึกษา ฉะนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของงานอยา่งดี ท่ีสุด   

จึงจะสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ   

การบริหารงาน วิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุงพฒันาการ เรียนการสอน นกัเรียนใหไ้ดผ้ลดี 

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

กิติมา  ปรีดีดิลก (Predeedilok,  1989, p. 47) ได้

เสนอความหมายของการบริหารงานวิชาการวา่ หมายถึง 

การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียน

เก่ียวกบัการพฒันา ปรับปรุง การ เรียน การสอนให้

ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะหนา้ท่ีของ

สถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแห่ง คือ การใหค้วามรู้ใน

ดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียน มีผูบ้ริหารหรือครูใหญ่เป็น ผูน้าํ

ทางวิชาการมีการ ทาํงานร่วมกบัครูใหค้าํแนะนาํและ

ประสานงานใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(Office of the Basic Education Commission of  

Thailand, 2004, p. 163) กล่าวว่า การบริหารงาน วิชาการ 

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการ เรียนการสอนให้

เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 ขอบข่ายการบริหารวชิาการ    

งานวิชาการท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัทาํไดแ้ก่ การ

วางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจดัการ

เรียนการสอน  การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ  

การวดัและประเมินผล การ เรียน งานทะเบียนนกัเรียน  

ไม่วา่กิจกรรมใดท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน  และทาํ

ใหก้าร เรียนการ สอนมีประสิทธิภาพถือวา่งานนั้น เป็น

งานในขอบเขตหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในดา้นวิชาการไดแ้ก่ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

3. การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผล 

การเรียน  

4. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา  

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้  

7. การนิเทศการศึกษา  

8. การแนะแนวการศึกษา  

9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา  

10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันา 

วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  

12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ี

จดัการศึกษา 

จากแนวทางการปฏิบติั การส่งเสริมสนบัสนุน

งานวิชาการแก่ ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั

อ่ืนท่ีจดัการศึกษาดงักล่าว  ผูบ้ริหารจะตอ้งสาํรวจและ

ศึกษาขอ้มลูรวมทั้งความตอ้งการในการสนบัสนุนงาน

วิชาการแก่ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัท่ีจดั  

การศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาวิชาการและ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการไดรั้บการศึกษาของ

บุคคลครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคม

อ่ืนท่ีจดัการศึกษา จดัใหมี้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ

จดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน    

และสถาบนั สงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา จดัระบบภายใน

องคก์รใหมี้ความเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

การจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน    

และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาและแต่งตั้งบุคลากร 

ผูมี้ความรู้ความสามารถใหมี้หนา้ท่ีประสานใหเ้กิดความ

ร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ

บุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคม

อ่ืนท่ีจดัการศึกษา   

 ประโยชน์และความสําคัญของเทคโนโลยี

บริหารการศึกษา  

การใชเ้ทคโนโลยีบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร

การศึกษาระดบัต่าง ๆ นั้นโดยทัว่ไปกเ็พ่ือใหง้านต่าง ๆ ท่ี

ตอ้งรับผิดชอบสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่

เทคโนโลยีบริหารการศึกษามีประโยชนด์งัต่อไปน้ี  

1. ช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษา

เอาไวเ้ป็นหมวดหมู่ในฐาน ขอ้มลูของหน่วยงาน 

โดยเฉพาะขอ้มลูบางอยา่งอาจจดัเกบ็เขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู

แลว้กส็ามารถคน้คืนขอ้มูลต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

และครบถว้น 

2. ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลท่ีจดัเก็บไว้

เพ่ือใหเ้ป็นสารสนเทศรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น จดัทาํเป็น

รายงาน ตาราง กราฟ และ แผนภาพต่าง ๆ ไดแ้บบ

อตัโนมติั ทาํใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบรายงานและเขา้ใจ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวด เร็ว 

3. ช่วยในการประเมิน หรืองานประกนัคุณภาพ 

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การปฏิบติังานจะไดผ้ลท่ีบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายจริง 

4. ช่วยในการส่งขอ้มลูและรายงานท่ี

ประมวลผลไดแ้ลว้ไปใหผู้รั้บท่ีอาจจะ อยูห่่างไกลจาก

หน่วยงาน ทาํใหผู้รั้บไดรั้บขอ้มลูและรายงานอยา่ง

รวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นขอ้มลูนั้นหากผูรั้บตอ้งการ

นาํไปใชป้ระมวลผลต่อกส็ามารถ ทาํไดท้นัที ไม่ตอ้ง

บนัทึกขอ้มลูใหม่อีกคร้ัง 

5. ช่วยในการนาํเสนอรายงานหรือขอ้เสนอ  

ต่าง ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

ระหวา่งการประชุมสมัมนา 

6. ช่วยในการจดัเกบ็ความรู้และประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังาน และ การดูงาน เพ่ือสร้าง

เป็นฐานความรู้สาํหรับนาํมาใหผู้บ้ริหารระดบัล่างได้
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ศึกษาและนาํไป ใชป้ระกอบการปฏิบติังาน เช่น ความรู้

จากการเปิดสาขาวิชาหรือหลกัสูตรใหม่วา่กาํหนด

แนวทางไวอ้ยา่งไร การดาํเนินงานไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร ผลของการ

แกปั้ญหาเป็นอยา่งไร 

7. ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถทดสอบการตดัสินใจ

ของตนไดโ้ดยอาศยัโปรแกรมสนบัสนุนการตดัสินใจ 

จากนั้นกอ็าจเลือกดาํเนินงานโดยใชแ้นวทางท่ีเห็นวา่ดี

ท่ีสุดได ้

8. ช่วยในงานบริหารโดยตรงของผูบ้ริหาร เช่น 

การบริหารงานโครงการ การบนัทึกตารางนดัหมาย การ

บนัทึกขอ้มลูส่วนตวั การจดัทาํเอกสารท่ียงัไม่ตอ้งการ

เปิดเผย การคาํนวณหรือการประมวลผลบางอยา่ง 

        จากประโยชนท่ี์กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่เทคโนโลยี

บริหารการศึกษามีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการ ปฏิบติังาน

และการบริหารงานในปัจจุบนั  สรุปความสาํคญัของ

เทคโนโลยีบริหารการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  

1. เทคโนโลยีบริหารการศึกษาทาํใหก้ารบริหาร

จดัการของผูบ้ริหารการศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและ

มีคุณภาพ 

2. เทคโนโลยีบริหารการศึกษาทาํใหก้ารส่ือสาร

และการประสานงานดา้นการบริหารการศึกษาและการ

ปฏิรูปการศึกษาสะดวกรวดเร็ว 

3. เทคโนโลยีบริหารการศึกษาทาํใหพ้ฒันาการ

ดา้นการศึกษาของประเทศดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและ

มัน่คง 

 4. เทคโนโลยีบริหารการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัท่ีจะทาํใหส้ามารถผลิตผูจ้บการศึกษาทุกระดบัท่ีมี

คุณภาพได ้

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการ ตามความเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน  

จงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 

 

        ตัวแปรสถานภาพ                 ตัวแปรที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกนั 

2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการแตกต่างกนั 

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกนั 

4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ไดแ้ก่ 

    1 ตาํแหน่งหนา้ท่ี  

1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2)  ครู 

    2 ระดบัการศึกษา 

1)  สูงกว่าปริญญาตรี 

2)  ปริญญาตรี หรือตํ่ากว่า  

    3 อายรุาชการ  

1)  21 ปีข้ึนไป 

2)  ตํ่ากว่า 21 ปี 

 

 

 

ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวชิาการ 

ไดแ้ก่ 

  1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

  2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

  3 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 

  4 การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  5 การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

  6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  7 การนิเทศการศึกษา 

  8 การแนะแนวการศึกษา 

  9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

  10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

  11 การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

  12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เก่ียวกบัความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการแตกต่างกนั 

5.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีอายรุาชการต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการแตกต่างกนั 

6.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีมีอายรุาชการต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 

334 คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 12 คน และเป็น

ครูผูส้อน 322 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก

ประชากร โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึง

ใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543, หนา้ 6) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

189 คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 11 คน และเป็น

ครูผูส้อน 178 คน แลว้ทาํการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบั

ฉลาก  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตาม

ความเห็นของผูบ้ริหารและครูในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  ในงานต่าง ๆ 12 ดา้น มี 3 

ตอน คือ ตอนท่ี 1 และ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(rating scale) 5 ระดบั ส่วนตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัขอหนงัสือรับรองและแนะนาํตวัผูวิ้จยั 

จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย นาํส่ง 

นายกเทศมนตรีเมืองลาํสามแกว้ นายกเทศมนตรีเมือง

ปทุมธานี นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย   และนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูของ

สถานศึกษาในสังกดัและนาํแบบสอบถามไปทาํการเกบ็

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาดว้ยวิธีขอความ

อนุเคราะห์จากผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วยดาํเนินการแจก

และเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม  เม่ือเกบ็รวบรวม

แบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ไดด้าํเนินการตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํ

ผลไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัไดน้าํหลกัสถิติมา

ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน ใช้

เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชคื้อการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  

2.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สภาพการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD.)  

3.  เปรียบเทียบความเห็นในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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แบ่งกลุ่มตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ค่าสถิติ t (t-test Independent)  

 

ผลการวจัิย 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 

189 คนพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน 

จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2  และเป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.8   มีระดบั

การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.3  และระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากวา่ จาํนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7   และพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอายรุาชการ 21 ปีข้ึนไป จาํนวน 108 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  ท่ีเหลือตํ่ากวา่ 21 ปี จาํนวน 81 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าระดบัและอนัดบัท่ีของปัญหาและความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการ ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนผูส้อนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมและรายดา้น โดยไม่จาํแนก

ตามตวัแปรผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนผูส้อน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี   

มีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

3.50)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามลาํดบั

จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  อนัดบั 1 คือ ดา้นการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.65)  

อนัดบั 2 คือ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา อยู่

ในระดบัมาก ( X =3.62)  และ อนัดบั 3 คือ ดา้นการ

นิเทศการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59)  ส่วนความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการนั้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.21)  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  อนัดบั 1 คือ ดา้นการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 

4.41)  อนัดบั 2 คือ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.30)  และ 

อนัดบั 3 คือ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.24  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการ  ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนผูส้อนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานี   

- จาํแนกตามตวัแปรตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ ผูท่ี้มี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา

เห็นวา่มีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการในดา้นนั้น ๆ มากกวา่ครูผูส้อนส่วน

ดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ  

พบวา่ผูท่ี้มีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความตอ้งการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ไม่

แตกต่างกนั   

-  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการ  ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนผูส้อนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานี  จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา    

พบวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีเห็นวา่มีปัญหาในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการมากกวา่

ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากวา่ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ  

พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการไม่

ต่างกนั   

-  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการ ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนผูส้อนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามตวัแปรอายรุาชการพบวา่    

ผูท่ี้มีอายรุาชการต่างกนัมีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการไม่ต่างกนั   

ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ   

พบวา่ ผูท่ี้มีอายรุาชการต่างกนัมีความตอ้งการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการไม่

ต่างกนั   

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

จากการขอ้สอบปลายเปิดเก่ียวกบัแนวทางแกปั้ญหาการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ตอ้งการใหเ้ปิดศูนยค์อมพิวเตอร์

ใหค้รูไดใ้ชเ้พ่ิมมากข้ึน เปิดอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรจดัสรรเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้

มีเพียงพอกบัความตอ้งการ พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชท้างดา้นวิชาการ ติดตั้งอินเทอร์เน็ต

เพ่ิมเติม จดัสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากข้ึน 

 

การอภิปรายผล 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความเห็น

เก่ียวกบัความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนปรากฏผลดงัน้ี 

2.1  พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการแตกต่าง

กนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัปัญหา

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งในภาพรวม ดา้นการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  

ดา้นการนิเทศการศึกษา  ดา้นการแนะแนวการศึกษา  

ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน และดา้นการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการโดยแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้   ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน   ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา   ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน    และดา้นการส่งเสริมและ

สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาไม่ต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั  สนิท แซมหิรัญ  Saemhirun, S. (2006) ซ่ึง

ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบวา่ปัญหาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่ง 

โดยรวม และ ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติท่ี .05  ส่วนรายดา้นอ่ืน ๆ ไม่

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัประทวน  บุรักษา  

Buragsa. P. (1995) ท่ีไดศึ้กษาผลการบริหารงานวิชาการ
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ของ โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษา    ขั้นพ้ืนฐานในจงัหวดัอุบลราชธานี 

ผลการวิจยัพบวา่   การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  เม่ือพิจารณา แต่ละงานพบวา่  ผลการบริหาร

วิชาการดา้นงานหลกัสูตรและการนาํไปใช ้ งานการเรียน

การสอน และงาน นิเทศการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ส่วนงานวดัผลประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ี

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อผลการบริหารงาน

วิชาการมากกวา่ครูสายผูส้อน 

2.2  พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการไม่

แตกต่างกนั  โดยระดบัความตอ้งการของทั้งสองกลุ่มอยู่

ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดกล่าวคือไปในทางเดียวกนั 

สอดคลอ้งกบัรุ่งชยั   จนัทสิงห์  Jantasing, R. (1998)  ซ่ึง

ไดศึ้กษาสภาพความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการของสถาบนัราชภฎัในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ระดบัการบริหารของไม่มีความ

แตกต่างต่อระดบัความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอดคลอ้งกบั Agthe (1979, p. 65)  ท่ีไดท้าํการวิจยั

เก่ียวกบัการรับรู้บทบาทและหนา้ท่ีของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผูส้อนในงานวิชาการ  ผลจากการวิจยั

พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนยอมรับวา่งาน

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอ้งทาํเป็นคณะโดยใหทุ้กคน

มีความรับผิดชอบร่วมกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน มีความคิดเห็นตรงกนัวา่โครงการสอนของ 

อาํเภอมีอิทธิพลต่อการใชห้ลกัสูตร ในสถานศึกษา 

นวตักรรมและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากเป็นผูส้ัง่การมาเป็น

ผูป้ระสานงานและมีการทาํงานเป็นหมู่คณะมากยิ่งข้ึน 

2.3  พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการแตกต่าง

กนัทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่ง  

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรีเห็นวา่มีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการมากกวา่ผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากวา่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ปัญญา  หาแกว้ (Hahkeaw, 2013)  ซ่ึงไดศึ้กษาปัญหา

และความตอ้งการพฒันาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใน

ภาคเหนือ  พบวา่ ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามวฒิุ

การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.

05  และยงัสอดคลอ้งกบั งานของวนิดา  การขยนั                

( Karnkhayan, 2004) ไดศึ้กษาปัญหาการปฏิบติังาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพงังา  ผลการวิจยั

พบวา่ ปัญหา การปฏิบติังานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา 

จงัหวดั พงังาโดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบอยูใ่น

ระดบัปานกลาง รวมถึงวฒิุไกร  ศิริแสง (Sirisang,  2004) 

ไดศึ้กษาปัญหาการปฏิบติังานวิชาการของ ผู ้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา

จงัหวดัยโสธร  พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัยโสธร  มีปัญหา

การปฏิบติังาน วิชาการในภาพรวมทุกดา้นและแต่ละดา้น

อยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย 

2.4  พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการไม่

แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา  

และดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ  แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  ซ่ึงสามารถอา้งถึงผล

การศึกษาของปัญญา  หาแกว้ ( Hahkeaw, 2013) วา่ไดมี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนก

สามญัศึกษาในภาคเหนือ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ

ตอ้งการพฒันาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนจาํแนกตามวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.5  พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีอายุ

ราชการต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการใน

ภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

สมชาย  คาํปลิว ( Kampliw, 2006) ไดศึ้กษาบทบาทการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดบัมธัยมศึกษา อาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ  และ

คน้พบวา่ประสบการณ์ในการสอนท่ีต่างกนัทาํใหมี้ความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือนาํมา

พิจารณารายดา้นพบวา่การพฒันากระบวนการเรียนรู้

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  ซ่ึงสามารถ

อา้งอิงถึงผลการศึกษาของเฉลิมชยั  อ่ิมมาก (Aimmak, 

1996) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหาร สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสามญั

ศึกษา เขตการศึกษา 6  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบติังานตาม

เกณฑม์าตรฐานสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาครบทั้ง  6  

ดา้น  คือ  การทาํแผนงาน วิชาการ การบริหารงาน

วิชาการการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ  การ

จดัการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลการเรียน

การสอน งานทะเบียนและการ ประเมินผลงานทาง

วิชาการ  ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีพบคือ ครูผูส้อนขาด

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผน สถานศึกษา ขาด

ความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี บุคลากร  วสัดุ  อุปกรณ์  

ครูบางคนไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอน  มีคลงัขอ้สอบ

ไม่ครบทุกหมวด  และปัญหาการนาํผลการวิเคราะห์ไป

ปรับปรุงงานวิชาการ 

2.6  พบวา่บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีอายุ

ราชการต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการใน

ภาพรวมไม่ต่างกนั  แต่เม่ือนาํมาพิจารณาในรายดา้น

พบวา่ บางดา้นมีความแตกต่างกนั คือดา้นการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้และการประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ซ่ึงสามารถ

อา้งถึงผลการศึกษาของกาํจดั สุขประเสริฐ (Sukprasert, 

2010) ไดว้า่จากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4  พบวา่

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกนัในรายดา้นการจดัการ

เรียนรู้และดา้นการนิเทศการศึกษามีความตอ้งการในการ

บริหารงานวิชาการ 

3.  ผลการวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ข พบวา่ 

ตอ้งการใหเ้ปิดศูนยค์อมพิวเตอร์ใหค้รูไดใ้ชเ้พ่ิมมากข้ึน 

เปิดอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศควรจดัสรร

เพ่ิมจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหมี้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการ พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

ทางดา้นวิชาการ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม จดัสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศใหม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนใหมี้การ

พฒันาส่งเสริมใหเ้ปิดศูนยค์อมพิวเตอร์เพ่ือใหบุ้คลากร

ไดใ้ช ้อบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาหา

ความรู้เพ่ิมเติม  มีการจดัสรรเพ่ิมจาํนวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมเพ่ือ

การศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ  นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นงานแนะ

แนวใหม้ากข้ึน เปิดจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพ่ือ

พฒันาความรู้แก่ประชาชน  รวมถึงจดัสรรหาบุคลากรท่ี
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มีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารงานวิชาการเพ่ิมเติมดว้ย 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีการเปรียบเทียบระหวา่งโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัโรงเรียนสงักดัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือศึกษาถึงขอ้แตกต่างของปัญหาและความ

ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการ  เพ่ือนาํไปพฒันาสถานศึกษายิ่งข้ึนไป
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ ผูป้กครองของนกัเรียน จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test, anova 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยสหสัมพนัธ์เพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 71.0 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 37.5 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.0 ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีรายไดม้ากกวา่ 40,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 และส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.0 ผูป้กครองมีความเห็นดว้ยกบัการ

บริหารงานในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโรงเรียน ( x = 3.93) ดา้นบุคลากร ( x = 3.99) และดา้นการบริการ ( x = 

3.95) ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในระดบัมาก ( x = 4.06)  

ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผล

การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์พบวา่ การบริหารงานทุกดา้น (ดา้นโรงเรียน (r= .639), ดา้นบุคลากร (r= .716) 

และดา้นการบริการ (r= .684) ) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรี

ยามาฮ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, โรงเรียนดนตรี 

 

 Abstract 

 The overall objective of this research was to study parental satisfaction , with regard to students at the 

Yamaha Music School in order to do this, questionnaires were used to collect date from a sample group of 400 

parents. The data was analyzed using several statistical methods including Frequency, Percentage, Mean. Standard 

Deviation, T –test, ANOVA, Scheffe’s Method and Pearson Correlation Coefficient. 

     The results of the study showed that of the 400 respondents, 71%  were female, 58% were married, 37.5% were 

aged between 31 and 40.Furthermore,54% of the respondents held  Bachelor’s degrees 38% were business owners  

* 
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and 30% had monthly incomes in excess of 40,000 baht. Most of the respondents were highly satisfied with the 

school management   as regards facilities ( x= .393), staff  (x = .399)  and service (x = .395 ) In addition to this, most 

of the respondents were very satisfied  with the overall learning and teaching process .According to hypothesis tests, 

parents with different occupations and monthly income experienced  different satisfaction levels   at the 0.05 

statistical level. Overall, school management, facilities (r =.639),staff (r =.716) and services (r =.684) displayed  

positive results, with satisfaction of the overall learning and teaching  process  at 0.01. 

 

Keywords:  satisfaction, music school 

 

บทนํา  

 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เป็นโรงเรียนสอนดนตรี

ในประเทศไทยท่ีมีประวติัอยา่งยาวนาน และมีช่ือเสียง 

เป็นผูน้าํทางดา้นดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยเปิดทาํการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบนัมี

โรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกวา่ 90 แห่ง นกัเรียนดนตรี

กวา่ 35,000 คน โดยมีหลกัสูตรท่ีเป็นมาตรฐานสากล

รับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญ่ีปุ่นมี

ระบบการสอบและประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานท่ีกวา่ 40 

ประเทศทัว่โลกใชเ้ป็นแบบแผนเดียวกนั ปัจจุบนัระบบ

การสอบของยามาฮ่า มียอดนกัเรียนท่ีใชส้อบประเมินผล

มากท่ีสุดของประเทศไทยแต่จากการสาํรวจพบวา่

โรงเรียนยงัประสบปัญหานกัเรียนออกกลางคนั และส่วน

ใหญ่จะเขา้เรียนไม่ต่อเน่ือง และเลิกเรียนไปในท่ีสุด ซ่ึง

จากการสาํรวจเบ้ืองตน้พบวา่ สภาพบรรยากาศภายใน

หอ้งเรียนเช่นหอ้งเปียโนและคียบ์อร์ด มีสภาพท่ีไม่

เหมาะแก่การเรียนดนตรี อาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหมี้ผูเ้รียน

ลาออกเป็นจาํนวนไม่นอ้ย เป็นประจาํทุกเดือนทั้งท่ียงั

เรียนยงัไม่ครบกาํหนดตามหลกัสูตรท่ีโรงเรียนกาํหนด

ไว ้ตลอดจนประสบปัญหาทางดา้นครูผูส้อนซ่ึงขาด

ความชาํนาญในการถ่ายทอดความรู้ท่ีถกูตอ้ง และสร้าง

บรรยากาศในการเรียนท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ทาํให้

ผูป้กครองรวมถึงตวันกัเรียนตดัสินใจท่ีจะไม่ศึกษาดนตรี

อีกต่อไป 

 ดว้ยประเดน็ปัญหาดงักล่าวทาํใหผู้วิ้จยัสนใจ

ศึกษาสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนดนตรียา

มาฮ่าในเขตกรุงเทพมหานคร วา่มีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน 

เพ่ือเป็นขอ้มลูสาํหรับครูผูส้อนดนตรีและสถาบนัสอน

ดนตรี โดยสามารถนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นการ

ปรับปรุงโรงเรียนสอนดนตรีใหดี้ข้ึนตลอดจนพฒันา

ระบบการศึกษาดา้นดนตรีศึกษาของไทยต่อไป 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนท่ีมีอยูใ่น

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัทางดา้น

โรงเรียน ปัจจยัทางดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นการ

บริการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองในสภาพ

การเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน)์ (Saereerat, 1996) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคล

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal factors 

influencing consumer behavior) วา่ลกัษณะการตดัสินใจ

ของ บริโภคไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคน

ทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ 
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โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือคุณค่า และ

รูปแบบของการดาํรงชีวิต 

 ปิยะพร อศัวหฤทยั (Ausawaruthai, 2004, p. 27)

แนวคิดเก่ียวกบัการบริการวา่ คือ กิจกรรมหรือ

กระบวนการในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ

บุคคลหรือองคก์รท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและเกิดความ

พึงพอใจและก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงพาอาศยั

สินคา้โดยการบริการนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะคือไม่

สามารถจบัตอ้งหรือสมัผสัไดไ้ม่วา่จะก่อนซ้ือหรือหลงั

ซ้ือไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรมและไม่จาํเป็นตอ้งอยูร่วมกบัสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย ์โตวณะบุตร 

(Trasrisuk, & Towanabud, 1999, p. 6) แนวคิดเก่ียวกบั

การบริหารการศึกษา “การบริหารการศึกษา” หมายถึง 

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนินการเพ่ือ

พฒันาสมาชิกของสงัคมในทุก ๆดา้น นบัตั้งแต่ 

บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม 

คุณธรรม เพ่ือใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของ

สงัคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุม

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร 

ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เพ่ือใหบุ้คคล

พฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมท่ีตนดาํเนินชีวิตอยู ่  

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 

คือ ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของบุคคลต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของ

กิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม

และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความ

พึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึก

ผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย กจ็ะทาํใหเ้กิดความรู้สึกทาง

ลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ ในการศึกษาเก่ียวกบัความ

พึงพอใจนั้น โดยทัว่ไปนิยมศึกษากนัในสองมิติ คือ มิติ 

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและมิติความพึงพอใจใน

การรับบริการ 

ทิศนา แขมณี (Kamanee, 2009) ทฤษฎีการ

จดัการเรียนการสอน วิธีการสอนคือขั้นตอนในการ

ดาํเนินการสอนใหส้าํเร็จดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

ไปตามองคป์ระกอบและขั้นตอนสาํคญัอนัเป็น

ลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีนั้น ๆ 

การวิเคราะห์หามโนทศันข์องวิธีการสอนแต่ละวิธีเพ่ือ

ช่วยใหผู้เ้รียนจบัหลกัไดว้า่อะไรเป็นส่วนแก่นอะไรเป็น

ส่วนเสริมความเขา้ใจน้ีจะช่วยใหผู้ส้อนใชวิ้ธีสอนอยา่ง

ถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ และมัน่ใจมากข้ึน  

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้กครอง

มีความพึงพอใจในสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นโรงเรียนมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูป้กครองในสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า 

3. ปัจจยัทางดา้นบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูป้กครองในสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า 

 4. ปัจจยัทางดา้นการบริการมีผลต่อความพึง

พอใจของผูป้กครองในสภาพการเรียนการสอนของ

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อสภาพการเรียนการสอนใน

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า โดยบุตรหลานท่ีส่งเขา้เรียนมีอายุ

ช่วง 4-14 ปี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองท่ีส่ง

บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เขต

กรุงเทพมหานครจาํนวน 20,301 คน จากจาํนวนโรงเรียน 

48 สาขา ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา คือสุ่มเลือก

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า จาํนวน 5 โรงเรียน จากทั้งหมด 

48 โรงเรียน แลว้สุ่มเลือกผูป้กครองนกัเรียนเพ่ือตอบ

แบบสอบถาม โรงเรียนละ 80 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้คาํถามถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของ

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะแบบสอบถามรายการ 

จาํนวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นโรงเรียน 10 ขอ้ปัจจยัดา้นบุคลากร 10 ขอ้และ ปัจจยั

ดา้นการบริการ 10 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 30 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 ขอ้คาํถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพ

การเรียนการสอนของโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า มี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั จาํนวน

10 ขอ้  

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการเรียน

การสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open 

ended) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตาม

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิยาลยั มหาวิทยาลยั

นานาชาติแสตมฟอร์ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวิจยั เสนอต่อผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. ผูวิ้จยันาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เกบ็

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปเก็บดว้ยตนเองกบั

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบตามท่ีกาํหนด จาํนวน 400 

ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์

 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

เพ่ือนาํไปวิเคราะห์และแปรผลขอ้มลู 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติอนุมาณ ไดแ้ก่ t-Test, Anova,  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความพึงพอใจใน

สภาพการเรียนการ

สอนของโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า 

ปัจจยัดา้นโรงเรียน 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นบริการ 
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การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีรายคู่วิธีเชฟเฟ่ และการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์รูปแบบเพียร์สนั 

 

ผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพ /ธุรกิจส่วนตวั เจา้ของกิจการ  ด้มีรายไวา่ 40,000 

บาท และส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรส  

 ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนท่ีมีอยูใ่น

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัทางดา้นโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนสอน

ดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจดัอาคาร

สถานท่ี ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสม หอ้งเรียน

สะอาดเรียบร้อย เคร่ืองดนตรีและส่ือการเรียนการสอน

ทนัสมยั มีสภาพดีพร้อมใชง้านและเพียงพอแก่นกัเรียน 

โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่ามีการจดักิจกรรมทางดนตรี 

คอนเสิร์ต เพ่ือส่งเสริมทกัษะและความรู้แก่นกัเรียน 

โรงเรียนมีหลกัสูตรการสอนดนตรีท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทัว่โลก มีความทนัสมยั และมีการประเมินผล

การเรียนท่ีไดม้าตรฐาน (การสอบเพ่ือวดัและประเมินผล

เม่ือจบหลกัสูตรในแต่ละระดบั) 

 ปัจจยัทางดา้นบุคลากร พบวา่ บุคลากร 

ครูผูส้อนของโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่

นกัเรียนทั้งทางดา้นศีลธรรมและจริยธรรม มีความเมตตา

แก่ศิษย ์ครูผูส้อนมีกิริยาท่าทาง การใชว้าจา และการแต่ง

กายท่ีเหมาะสม มีความรู้ในวิชาชีพท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการสอนท่ีดี 

ครูผูส้อนมีจิตวิทยาการสอนท่ีดีและเอาใจใส่ ช่วยเหลือ

ดูแลนกัเรียน สามารถประยกุตเ์ทคนิคการสอนต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจแก่นกัเรียน 

ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากครูผูส้อนไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ครูผูส้อนสามารถพฒันาให้

ผูเ้รียนใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ครูผูส้อนมีมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัเรียนและผูป้กครอง และสามารถติดต่อ

ขอพบไดเ้สมอในชัว่โมงการเรียนการสอน 

 ปัจจยัดา้นการบริการ พบวา่ โรงเรียนสอน

ดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร พนกังานมีมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  

การแต่งกายเหมาะสม สามารถใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มลู

และแนะนาํคอร์สเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน พนกังานมี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ือสตัย ์น่าไวว้างใจ สามารถ

ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานไดอ้ยา่งสะดวกในเวลาทาํการ

ของโรงเรียน พนกังานบริการดว้ยความเอาใจใส่ 

ช่วยเหลือดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดีมีระบบการบริหารงาน

ธุรการท่ีทนัสมยัโดยยึดหลกัความถกูตอ้งรวดเร็ว 

ประหยดั และคุม้ค่ามีการบริการอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นของเคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง การจดัจาํหน่ายและการ

ซ่อมแซมมีการเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนใหน้กัเรียน ผูป้กครองทราบ

อยา่งสมํ่าเสมอ (การสอบวดัผล การประกวดดนตรี การ

แสดงต่าง ๆ) และราคาค่าบริการ ค่าคอร์สเรียนมีความ

เหมาะสม 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัทางดา้น

โรงเรียน ปัจจยัทางดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นการ

บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสภาพการเรียนการ

สอนของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ พบวา่ 

ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัส่วนผูป้กครองท่ีมี

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในสภาพการเรียนการสอนไม่

แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นโรงเรียนของโรงเรียน

สอนดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั

ดา้นโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี ความสะอาด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เรียบร้อยของหอ้งเรียน เคร่ืองดนตรีและส่ือการเรียน 

กิจกรรมทางดนตรี หลกัสูตรการสอน และมีการ

ประเมินผลการเรียน ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้กครองนกัเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นบุคลากรของ

โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การประพฤติตนของครู 

กิริยาท่าทาง การใชว้าจา การแต่งกาย ความรู้และมี

ความสามารถพฒันาผูเ้รียน ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้กครอง  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการบริการของ

โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริการ ไดแ้ก่ มนุษยสัมพนัธ์ การยิม้

แยม้แจ่มใสการแต่งกายเหมาะสมการใหข้อ้มูลความ

น่าเช่ือถือ ความสะดวกสบาย ระบบการบริหารงาน การ

ประชาสมัพนัธ์ และราคาค่าบริการ ค่าคอร์สเรียน ส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผูป้กครอง 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจยั พบวา่  

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ พบวา่ 

ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั     

มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัเน่ืองจากแต่ละมี

กิจกรรมเฉพาะดา้น ซ่ึงอาชีพท่ีแตกต่างกนักส่็งผลใหมี้

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีแตกต่างกนัและส่งผลต่อ

ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัท่ี พิชยั สดภิบาล          

(Sodpiban, 2011) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ

วา่ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั

เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและสินคา้ท่ีจาํเป็นส่วน

ประธานกรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง

หรือตัว๋เคร่ืองบินดงันั้นการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนดนตรีซ่ึงถือวา่เป็นการเรียนเสริมพิเศษ จึงมี

ความความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการของผูป้กครองและ

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองเพราะอาชีพมีความ

เก่ียวขอ้งกบัรายไดเ้น่ืองจากอาชีพท่ีมีรายไดสู้งจะมีกาํลงั

การซ้ือไดสู้งจึงส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนดา้น

โรงเรียนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นโรงเรียน มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนเน่ืองจากสภาพการ

เรียนการสอนดา้นโรงเรียน คือ การจดัอาคารสถานท่ี 

ท่ีตั้ง หอ้งเรียน เคร่ืองดนตรีและส่ือการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า มีความเหมาะสมต่อการเรียน

ของบุตรหลานท่ีส่งเขา้เรียนซ่ึงส่งผลใหบุ้ตรหลานมีผล

การเรียนท่ีดีดงัท่ีไพรฑรูย ์ ศรีฟ้า  (Srifa, 2011)  ได้

อธิบายวา่ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้นกายภาพจะ

ส่งผลต่อการเรียนการสอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพไดแ้ก่ 

หอ้งเรียน อุปกรณ์การเรียน และการจดัหอ้งเรียน ตอ้งมี

ความเหมาะสมต่อการเรียน เช่น แสงสวา่ง สี เสียง 

อุณหภูมิ เป็นตน้ นอกจากน้ีโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ยงัมี

การจดักิจกรรมทางดนตรี คอนเสิร์ต เพ่ือส่งเสริมทกัษะ

และความรู้แก่นกัเรียน และโรงเรียนมีหลกัสูตรการสอน

ดนตรีท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก มีความทนัสมยั ซ่ึง

ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มดา้นโรงเรียนมีผลต่อความพึง

พอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นบุคลากรของ

โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้กครองเน่ืองจากบุคลากรเป็นท่ีคาดหวงัของผูป้กครอง

วา่เม่ือส่งบุตรหลานเขา้เรียนกบัครูแลว้บุตรหลานจะตอ้ง

ไดค้วามรู้ซ่ึงทาํใหปั้จจยัดา้นครูผูส้อนจึงมีความสาํคญั 

ไพรฑรูย ์ ศรีฟ้า (Srifa, 2011) ไดอ้ธิบายวา่บุคลิกภาพ 

พฤติกรรม ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ กล่าวคือ 

นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีมีวฒิุสูงจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากครูท่ีมีวฒิุตํ่า เทคนิคการ
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สอนของครูผูส้อนกมี็ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนเทคนิคการสอน หรือ การ

วางแผนการสอนกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรสาํคญั

ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หากครูผูส้อนมีการ

วางแผนการสอนท่ีดีจะทาํใหก้ารสอนดาํเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการบริการของ

โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้กครอง อาจกล่าวไดว้า่การบริการเป็นส่ิงแรกท่ี

ผูป้กครองไดพ้บเห็น จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์(2555, หนา้ 

40)  Nuntapaiboon (2012, p. 40) กล่าววา่ กญุแจสาํคญัสู่

ความสาํเร็จในงานบริการคือ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี

ต่องานบริการนั้น ซ่ึงกคื็อการท่ีลกูคา้ไดรั้บในส่ิงท่ี

คาดหวงัไว ้ในการท่ีลกูคา้จะไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงัได้

ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการดว้ยเหตุน้ี

การบริการจึงมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีนกัเรียน 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาถึงจาํนวนบุตรหลานเน่ืองจาก

จาํนวนบุตรหลานอาจมีผลต่อความพึงพอใจในราคา

ค่าบริการ 

 2. ควรศึกษาในดา้นของผูเ้รียนวา่มีความ

ตอ้งการอยา่งไร เพ่ือพฒันาคุณภาพการสอนของโรงเรียน

ใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

 3. ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงลึกเพ่ือเป็นประโยชนต่์อการปรับปรุงและ

พฒันา 

 4. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมวา่มีปัจจยัอะไรบา้ง ท่ี

ทาํใหผู้ป้กครองตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีเป็นจุดอ่อนและจุด

แขง็มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

      การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์ในจงัหวดัขอนแก่นตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงและยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริหารจดัการโครงการ ระเบียบวิจยัใชรู้ปแบบโดยเนน้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัและใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็น

ขอ้มลูเสริมโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,118 คน  ท่ีเป็น

ประชากรทั้งหมดไดแ้ก่ผูป้ระกอบการ 3 กลุ่ม (1) กลุ่มผูผ้ลิตชุมชน (2) ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียวและ (3) 

ผูผ้ลิตท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย รวมประชากร 1,118 คนดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึง 31 

พฤษภาคม 2557 ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์คืนกลบัมา จาํนวน 1,008 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของประชากร 

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ การหาค่าสมัประสิทธ์สหสัมพนัข์องเพียรสนั และอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั 

และยงัมีการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั

การบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ จงัหวดัขอนแก่นส่งเสริมการผลิตผลิตภณัฑข์องโครงการในทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดและยทุธศาสตร์ไปในทิศทางท่ีสร้างความรู้ดา้นการตลาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หก้บั

ผูป้ระกอบการ รวมทั้งนาํศิลปวฒันธรรม เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเลือกผลิตและออกแบบสินคา้ ให้

สอดคคอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 

คําสําคัญ: การพฒันา, การบริหารจดัการ, โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ,์ ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง, จงัหวดั

ขอนแก่น 
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Abstract                

               The main objective of this research was to investigate ( 1) problems and obstacles   related to this project 

(2) ways of increasing the efficiency of the administration and (3) suitable strategies to achieve this. The research 

methodology was the mixed method, using the quantitative method  as the principal mean ,supported by the 

qualitative method. The quantitative approach was a survey research, collecting data using questionnaires from three 

sample groups.  These were (1) Community producers (2) one-man owned community producers   and (3) producers 

in the small and medium enterprises,  totalling 1,118 people. This went on between February 1st and May 31st 2014. 

Completed questionnaires were collected and analysed by Mean. Standard Deviation, t-test, Multiple Regression and 

Pearson’s Alpha Correlations. Quantitative research data was collected from key informants using the structured in-

depth interview technique collecting data by face-to-face interviewing and analyzing it by descriptive interpretation. 

Findings were as follows: (1) The main administration problems were that   the province promoted products that were 

not needed in the market. (2) The best way of increasing administration efficiency was for the province to promote 

united production in line with market trends  and (3) the main strategy to increase efficiency was for the province to 

increase its market knowledge and promote entrepreneurship ,with creative thinking incorporating local arts culture 

identity and wisdom  in designing products conforming to market requirements including appropriate technological 

transfer. 

  

Keywords: development, administration, the One Tambon One Product Project, sufficiency economy philosophy 

 

บทนํา 

      โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เป็น

โครงการท่ีไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2544 โดยรัฐบาล

ในขณะนั้นมีเป้าหมายสาํคญัในการมุ่งแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนของประชาชนในระดบัรากหญา้ ในลกัษณะการ

ส่งเสริมใหแ้ต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

พฒันาสินคา้ โดยรัฐใหค้วามช่วยเหลือในดา้นวิทยาการ

ความรู้สมยัใหม่และการบริหารจดัการเพ่ือเช่ือมโยง

สินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินสร้าง

ชุมชนใหเ้ขม็แขง็ พ่ึงตนเองได ้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการสร้างรายไดด้ว้ยการนาํทรัพยากรและภูมิปัญญาใน

ทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ มี

จุดเด่นและมลูค่าเพ่ิมเป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยใช้

ตาํบลเป็นหน่วยนบัในการส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ในการบริหารจดัการ หรือการขบัเคล่ือนโครงการใน

ระดบัชาติและการกาํหนดนโยบายยทุธศาสตร์ในการ

ดาํเนินโครงการนั้น รัฐบาลไดม้อบหมายใหส้าํนกั

นายกรัฐมนตรีเป็นเจา้ภาพหลกัในการดาํเนินงานร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคณะกรรมการอาํนวยการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็น

องคก์รหลกัในการขบัเคล่ือน ซ่ึงประกอบดว้ย 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมีปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดย

คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย

ยทุธศาสตร์และแผนแม่บทการดาํเนินงาน กาํหนด

มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและข้ึนบญัชี

ผลิตภณัฑดี์เด่นของตาํบลรวมทั้งสนบัสนุนใหก้าร

บริหารจดัการและการดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ยทุธศาสตร์และแผนแม่บทอยา่งมีประสิทธิภาพ การ

บริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) มีกลไกการขบัเคล่ือนในรูปแบบคณะกรรมการ 

และคณะทาํงานเฉพาะกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการทาํงาน

ร่วมกนัของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึง

นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ สาํหรับการบริหาร

จดัการโครงการในระดบัพ้ืนท่ี รัฐบาลและคณะกรรมการ

อาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ ได้

มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพฒันา

ชุมชนเป็นเจา้ภาพหลกัในการดาํเนินงานและมีกรมการ

ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงาน

สนบัสนุนในระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกนัในการขบัเคล่ือน

กิจกรรมในตาํบล หมู่บา้นร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆใน

พ้ืนท่ีเช่น ผูน้าํทอ้งถ่ิน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นตน้       

ในส่วนของระดบัจงัหวดัรัฐบาลไดม้อบนโยบายแก่ผูว้า่

ราชการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการทุกภาคส่วนใน

การร่วมกนับริหารจดัการและส่งเสริมโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ใหเ้กิดผลอยา่งทัว่ถึง โดยมี

คณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน เป็น

กลไกในการขบัเคล่ือน เพ่ือประสานงานและปฏิบติังาน

ร่วมกบัชุมชน นบัไดว้า่ภาครัฐไดมี้นโยบายใหจ้งัหวดัได้

บูรณาการทรัพยากร บุคลากร รวมถึงงบประมาณ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน เพ่ือผลกัดนัชุมชนใหเ้กิดการ

นาํวตัถุดิบทรัพยากรในทอ้งถ่ิน วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี องคค์วามรู้ของชุมชน ภูมิ

ปัญญาชาวบา้นท่ีสัง่สมและสืบทอดกนัมาในชุมชนนั้น ๆ 

มาสร้างสรรค ์และผลิตเป็นสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนเพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมแก่ทรัพยากรท่ีมีในแต่ละ

ทอ้งถ่ินและสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ ชุมชน  โครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑม์กัถูกตั้งคาํถามถึงเร่ืองความ

ยัง่ยืนในการดาํเนินโครงการ เน่ืองจากมีปัจจยัเปราะบาง

ในหลากหลายดา้น เช่น ความต่อเน่ืองของนโยบาย

รัฐบาล การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ปัญหาในดา้นการตลาด การพฒันาเทคโนโลยี

การผลิต การคดัสรรและจดัหมวดหมู่ผลิตภณัฑ ์ และท่ี

สาํคญัคือความสอดคลอ้งกบับริบทในเชิงพ้ืนท่ีสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ทั้งหมดน้ี จึงเป็น

ปัจจยัท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืนในการ

ดาํเนินโครงการ ซ่ึงพ้ืนฐานสาํคญัคือจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความยัง่ยืน สอดคลอ้งกบับริบท

ในเชิงพ้ืนท่ี สภาพปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) ถือเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีมีการ

กล่าวถึงกนัอยา่งกวา้งขวางในการนาํมาปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั และการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการ  

ต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืนและ

สอดคลอ้งกบับริบทในเชิงพ้ืนท่ี ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่ การ

นอ้มนาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จึงเป็นประเดน็ท่ี

น่าสนใจศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

อยูบ่นพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิด

ความยัง่ยืน เน่ืองจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของ

ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบั

ชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารจดัการ

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใหต้ั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี

ในตวั ตลอดจนการใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และ

คุณธรรมประกอบการวางแผนตดัสินใจและการกระทาํ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์น

จงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดพ้บ

ปัญหาและอุปสรรคบางประการ ตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นความพอประมาณ คือ

จงัหวดัขอนแก่นใชง้บประมาณไม่เหมาะสม โดยไม่

คาํนึงถึงสายกลาง การประหยดั ความไม่ฟุ่ มเฟือย และ
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การรู้จกัประมาณตนตามฐานะ (2) ปัญหาการบริหาร

จดัการโครงการอยา่งไม่สมเหตุสมผลมากเท่าท่ีควร คือ 

ความสามารถนาํทรัพยากรมาใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม และ

การกระจายทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม (3) ปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการดา้นการมีภูมิคุม้กนั เช่น การบริหาร

โครงการโดยไม่คาํนึงถึงภูมิคุม้กนั คือความพร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

เช่น ไม่ศึกษาขอ้มลูดา้นการตลาด และวตัถุดิบใหม้าก

เพียงพอก่อนการดาํเนินโครงการ (4) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการดา้นการพ่ึงพาตนเอง เช่น จงัหวดัขอนแก่น

จดัการสมัมนาโดยไม่คาํนึงถึงหลกัการพ่ึงพาตนเอง เช่น 

ดา้นบุคคลากร ทรัพยากร และความรู้ความสามารถ (5) 

ปัญหาเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณภาพคน ใหท้ั้งความรู้

และคุณธรรม คือ ไม่ดาํเนินการโครงการโดยให้

ความสาํคญัในการพิจารณาบุคคลากรควบคู่กนัทั้งสอง

ดา้น (6) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการ

รวมกลุ่ม คือ จงัหวดัขอนแก่นไม่ไดบ้ริหารจดัการเพ่ือ

สนบัสนุนกลุ่มต่าง ๆ ใหมี้ความเขม้แขง็และยัง่ยืน (7) 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการสร้างเครือข่าย

ทั้งภายในและภายนอกจงัหวดั โดยเฉพาะการสร้าง

เครือข่ายผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (8) ปัญหาและ

อุปสรรคเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นความสมดุลและ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เช่น การบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ หรือประโยชนสู์งสุด ในเวลาเดียวกนั กไ็ม่

ทาํลายวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมอนัดี

งาม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้   

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั

ขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2. ศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์น

จงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ศึกษายทุธศาสตร์ของแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ศึกษาภาพรวมแนวโนม้ของการบริหาร

จดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั

ขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากร

บางกลุ่มต่อภาพรวมของแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

6. เสนอตวัแบบการบริหารจดัการโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อ

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นท่ี

เรียกวา่ 11M  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

กรอบแนวคิดประกอบดว้ยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวั

แปรอิสระ และตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency Economy 

Philosophy) ท่ีประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น  (1) ความ

พอประมาณ (moderation)  (2) ความมีเหตุผล 

(rationality)  (3) การมีภูมิคุม้กนั (self-immunity)  (4) 

การพ่ึงตนเอง (self-reliance)  (5) การเสริมสร้างคนใหมี้

ความรู้และคุณธรรม (strengthening the qualities of 

people in both knowledge and morality)  (6) การ

รวมกลุ่ม (cohesiveness)  (7) การสร้างเครือข่าย (network 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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establishment) และ  (8) ความสมดุลและการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน (equilibrium and sustainable development) 

สาํหรับกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 11M ท่ีประกอบดว้ย 11 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้น (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man)  

(2) การบริหารจดัการงบประมาณ (Money)  (3) การ

บริหารจดัการงานทัว่ไป (Management)  (4) การบริหาร

จดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material)  (5) การบริหารจดัการ

คุณธรรม (Morality)  (6) การใหบ้ริการประชาชน 

(Market)  (7) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มลู

ข่าวสาร (Message)  (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือ

เทคนิค (Method)  (9) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบ

เวลาในการปฏิบติังาน (Minute)  (10) การประสานงาน 

หรือการประนีประนอม (Mediation)  (11) การวดัผล 

หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน (Measurement)   

 
              

 ตัวแปรอิสระ ( เหต ุ)                                                                             ตัวแปรตาม ( ผล ) 

                          

 

 

 

                            

                          

 

 

                                                                 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจัยที่มีส่วนสําคญัต่อแนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลติภัณฑ์ในจังหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน  

----------------------------------------------------- 
1) ความพอประมาณ 

2) ความมีเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั 

4) การพ่ึงตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย 

8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

 

ยุทธศาสตร์ ภาพรวมแนวโน้ม เปรียบเทียบ และตัวแบบการ

บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ์ในจังหวดั

ขอนแก่น (ตามวตัถุประสงค์การวจิัย ข้อ 3.-6.)  

 

 

ปัจจัยที่มีส่วนสําคญัต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ์ในจังหวดัขอนแก่นตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 8  ด้าน  

------------------------------------------------------ 

1) ความพอประมาณ 

2) ความมีเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั 

4) การพ่ึงตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย 

8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

 

ปัจจัยที่มีส่วนสําคญัต่อแนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลติภัณฑ์ในจังหวดัขอนแก่นที่จัดกลุ่มและ

วเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิ 11M 

---------------------------------------- 

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man)  

2) การบริหารจดัการงบประมาณ (Money)  

3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (Management)  

4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material) 

5) การบริหารจดัการคุณธรรม (Morality)  

6) การให้บริการประชาชน (Market)  

7) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร 

(Message) 

8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)  

9) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการ

ปฏิบติังาน (Minute)  

10) การประสานงาน หรือการ     ประนีประนอม 

(Measurement)  

11) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 

(Measurement)  
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แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบริหารจดัการ 

 2. แนวคิดโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

 3. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 -หลกัสาํคญัของการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีดาํเนินการวิจยัเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงร่างการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

             1.ประชากร คือ จาํนวนประชาชนเป้าหมาย

ทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ผูป้ระกอบการ

สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูผ้ลิตชุมชน จาํนวน 847 คน (2) 

ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว จาํนวน 264 คน และ 

(3) ผูผ้ลิตท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 7 ราย 

รวมจาํนวน 1,118 คน/ราย  

              2.กลุ่มตวัอยา่ง คือ จาํนวนของประชากร

ดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง  

ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั

ขอนแก่น 3 ประเภท รวมจาํนวน 1,118 คน/ราย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณ ส่วน

การวิจยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ (In-Dept Interview for Experts)  

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การแจกและการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม        

ผูศึ้กษา และผูช่้วยจาํนวน 10 คน ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามในพ้ืนท่ีขงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 1,118 ชุด 

โดยผูศึ้กษา และผูช่้วยดงักล่าวไดแ้จก และเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น กลุ่มผูผ้ลิตชุมชน 

ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว และผูผ้ลิตท่ีเป็น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวม 1,056 คน ก่อน

หนา้นั้น ผูศึ้กษาไดซ้กัซอ้มทาํความเขา้ใจกบัผูช่้วยทุกคน

ก่อนแจกและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามในส่วนของการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการ

สมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการ

สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง จาํนวน 9 คน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 - กลุ่มผูบ้ริหาร จาํนวน 2 คน 

               - กลุ่มขา้ราชการประจาํปฎิบติังาน จาํนวน 3 

คน 

               - กลุ่มผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 คน   

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 การวิเคราะห์ในรูปตาราง เชิงพรรณนา 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉล่ีย (mean) การทดสอบค่าที ( t-test) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

   (PearsonCorrelation) 

 

ผลการวจัิย 

  1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม  ปรากฏวา่ (1) ในเร่ืองเพศ 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาย (2) ในเร่ืองระดบัการศึกษา 

ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษา  ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

และ (3) ในเร่ืองประเภทของประชากร พบวา่ ประชากร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ทั้งหมดเป็นผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลิตโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์

 2. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค

เก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการอภิปรายผล โดยผูศึ้กษาไดน้าํกรอบ

แนวคิดทางวิชาการคือ“กระบวนการพิจารณาแกไ้ข

ปัญหา”มาปรับใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดน้ี

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ ปัญหา

และอุปสรรค สาเหตุ และแนวทางแกไ้ข หรือแนวทาง

การเพ่ิมขีดความสามารถ 

 3. สรุปผลการศึกษายทุธศาสตร์ของแนว

ทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอภิปรายผล

พบวา่จงัหวดัขอนแก่นควรมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การ

พฒันาใหเ้หมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงการมียทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม

เปรียบเสมือนมีทิศทางท่ีชดัเจนและต่อจากนั้นจงัหวขัอน

แก่นควรมีกาพฒันาการบริหารจดัการโดยการนาํ

เคร่ืองมือเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะทาํ

ใหก้าขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

  การมียทุธศาสตร์ของการส่งเสริมการผลิต

ผลิตภณัฑข์องโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์มุ่งสู่

การเสริมสร้างจุดเด่นตามศกัยภาพพ้ืนท่ีในการสร้างคน 

สร้างอาชีพ และสร้างรายได ้แก่ชุมชนอยา่งพอประมาณ  

 การมียทุธศาสตร์ของการส่งเสริมการผลิต

ผลิตภณัฑข์องโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์มุ่ง

พฒันาดา้นการท่องเท่ียว การบริการสู่ความเป็น

ศูนยก์ลางของภูมิภาค   

 การมียทุธศาสตร์ของการส่งเสริมการผลิต

ผลิตภณัฑข์องโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์มุ่ง

สร้างความคิดริเร่ิมท่ีสร้างสรรค ์และพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

สอดคลอ้งกบัการนาํศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ”์  

  สรุปผลการศึกษาภาพรวมแนวโนม้ของการ

บริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์น

จงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

การอภิปรายผล พบวา่ ในปัจจุบนัประชาชน 

ผูป้ระกอบการ ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ลง็เห็นถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ

ตระหนกัถึงการแสวงหาแนวทางในการพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืนและเหมาะสม ใน

ดา้นหน่ึงเลง็เห็นวา่โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑถื์อ

เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชนก์บัประชาชน แต่ในอีกดา้น

หน่ึงเลง็เห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซ่ึงเร่ิมมี

การถกเถียงและนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางการพฒันาหรือแนว

ทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ โดย

ไดเ้ลง็เห็นวา่การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

เป้าหมาย เป็นกรอบในการดาํเนินงาน และมีการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ

สอดรับกนัเป็นระบบ ในอนาคตจะทาํใหโ้ครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัขอนแก่นเกิด

ประสิทธิภาพสูงกวา่ในปัจจุบนั สาํนกังานพฒันาชุมชน

จงัหวดัขอนแก่น (Community Development 

Office Khon Kaen, 2012) 

    เม่ือวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบแลว้ เน่ืองจาก

แต่ละจงัหวดักไ็ดเ้ร่ิมมีการพฒันารูปแบบ การบริหาร

จดัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน อีกทั้งโครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นโครงการสาํคญัและ

ดาํเนินการมาต่อเน่ือง สามารถสร้างอาชีพ พฒันารายได้

ใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ในแต่ละจงัหวดัก็

ไดมี้ผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละ

แห่ง ซ่ึงสะทอ้นถึงภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ทาง

ศิลปวฒันธรรมของแต่ละท่ี เช่น ผา้ไหมแพรวาของ

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลิตภณัฑอ์าหารของจงัหวดั
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นครราชสีมา การท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็น

ตน้ ดงันั้น เม่ือวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบแลว้ ยงัไม่มีดชันี

ช้ีวดัใดท่ีชดัเจน และเป็นรูปธรรมวา่จงัหวดัขอนแก่นจะ

สามารถพฒันาและและส่งเสริมการผลิตผลิตภณัฑข์อง

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑต์ามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางท่ีมีแนวโนม้สูงกวา่

จงัหวดัอ่ืนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้ถึงแมจ้ะเป็น

จงัหวดัใหญ่ในลาํดบัตน้ ๆ ของภูมิภาคกต็าม เม่ือเป็น

เช่นน้ี ประชากรจึงเห็นดว้ยในระดบัปานกลางดงักล่าว 

  สรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนว

ทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นท่ี

เรียกวา่ 11M  (ตวัแปรตาม) และอภิปรายผล พบวา่ 

จงัหวดัขอนแก่นจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี การนาํแนวคิดท่ีเรียกวา่ 11M หรือ 

“ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 11M” ท่ีมี

ความครอบคลุมการบริหารจดัการในทุกมิติและสามารถ

ปรับใชก้บัโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม มาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการถือเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่ง 

โดยเฉพาะใน 10 ดา้นสาํคญั คือ (1) การบริหารจดัการ

คุณธรรม (2) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (3) การบริหาร

จดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน (4) การ

บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (5) การบริหารจดัการ

งบประมาณ (6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 

(7) ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(8) การ

ใหบ้ริการประชาชน (9) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือ

ขอ้มลูข่าวสาร และ (10) การประสานงาน หรือการ

ประนีประนอม  

 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความเห็นของประชากรบางกลุ่มต่อภาพรวมของแนว

ทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอภิปรายผล 

พบวา่ ในมิติเร่ืองเพศความแตกต่างในเร่ืองเพศของ

ประชากร ไม่อาจทาํใหเ้กิดความแตกต่างในความคิดเห็น

อยา่งมีนยัสาํคญัได ้แต่สาํหรับในมิติเร่ืองระดบัการศึกษา

ระหวา่ง กลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และมี

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ปริญญา

ตรีแตกต่างกนั (Batten, 1995) โดยมีแนวโนม้ท่ีจะมี

มุมมองหรือความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองภาพรวม

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกนัเป็นเร่ืองของการเนน้แนวคิดในแต่ละดา้น 

เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการ ศศิสุภ สุขเทพ   

(Sooktap, 2010) ท่ีเรียกวา่ 11M ประกอบดว้ย 11 ดา้น 

ประชากรแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มอาจมีจุดเนน้ท่ีไม่

เหมือนกนัในแต่ละดา้น ปัจจยัในเร่ืองภูมิหลงัการศึกษา

ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดใหค้วามคิดเห็น

แตกต่างกนั เน่ืองจากประสบการณ์ การสัง่สมองคค์วามรู้ 

มุมมองต่าง ๆ จะแตกต่างกนั ดงันั้น การจดัลาํดบั

ความสาํคญั การเนน้แต่ละดา้นจึงแตกต่างกนั แต่อยา่งไร

กดี็ กลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมต่างเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

11M เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผล พบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูบ้ริหาร จาํนวน 2 คน มีทิศทางของ

ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในประเดน็ปัญหา

และอุปสรรค มุ่งเนน้ไปท่ีการขาดความต่อเน่ืองเชิง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 93



นโยบายจากรัฐบาลกลาง ขาดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ขาด

เอกภาพในการบริหารงานของส่วนราชการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีขาดความเป็นมืออาชีพ 

ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ

ผลิต โดยนาํเสนอแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถ 

คือ ขอ้เสนอในการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนจาก

ส่วนกลาง การบูรณาการความร่วมมืออยา่งเป็นระบบ

ตั้งแต่ส่วนกลาง จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ดงันั้น จึงเห็นความเหมาะสม

ในการนาํแนวคิดท่ีเรียกวา่ 11M มาปรับใชใ้นการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น    

   2) กลุ่มขา้ราชการประจาํผูป้ฏิบติังาน 

จาํนวน 3 คน มีทิศทางของความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั 

กล่าวคือ  ในประเดน็ปัญหาและอุปสรรค มุ่งเนน้ประเดน็

การถกูแทรกแซงของหน่วยงานราชการจากอิทธิพล

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการอ่อนแอ ขาดหลกัคิด

ในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยัง่ยืนมุ่ง

การรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว 

สาํหรับแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถ มุ่งเนน้การ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัผูป้ระกอบการอยา่งเป็นระบบ โดย

บูรณาการความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี และ

มีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีชดัเจนเป็นระบบ มี

การกาํหนดเง่ือนเวลาในระยะยาวเพ่ือใหเ้กิดความ

ต่อเน่ืองในการบริหารงาน รวมถึงมีความเห็นท่ี

สอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ การประยกุตใ์ช ้“ปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกวา่ 11M” ท่ี วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 

(Wiratnipawan, 2007) ไดแ้นะนาํไวว้า่ สาํหรับการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น เป็นส่ิงท่ีสาํคญั

และจาํเป็น ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 

   3) กลุ่มผูป้ระกอบการ จาํนวน 4 คน มี

ทิศทางของความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ใน

ประเดน็ปัญหาและอุปสรรค มุ่งเนน้ไปท่ีตวับุคคลของ

ผูป้ระกอบการท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการผลิต 

การพฒันาในดา้นต่าง ๆ และขาดหลกัคิดในการสร้าง

ความยัง่ยืน และปัญหาสาํคญัอีกดา้นหน่ึง คือ ปัญหาใน

ดา้นการตลาด การเรียกร้องใหภ้าครัฐแสวงหาช่องทาง

การตลาดระบายสินคา้ การแสวงหาแหล่งเงินทุน การ

ฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เป็นตน้ สาํหรับ

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ มุ่งเนน้ใหจ้งัหวดั  

ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง แสวงหาแหล่งเงินทุน วตัถุดิบ 

ช่องทางการตลาด การฝึกอบรมต่าง ๆ การกาํหนดแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว การบูรณาการความ

ร่วมมือในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบทบาทขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีซ่ึงมีงบประมาณและอยูใ่กลชิ้ดกบั

ประชาชน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดของผูป้ระกอบการท่ี

ยงัขาดการพฒันาแนวคิดเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุม้กนั 

เป็นตน้ จึงเป็นส่ิงสาํคญัยิ่งท่ีจงัหวดัขอนแก่นควรจะเร่งรัด

การพฒันาการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืนและเหมาะสมกบัสภาพในพ้ืนท่ี     

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. จงัหวดัขอนแก่นควรจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาท่ีชดัเจนเป็นระบบ เพ่ือใหเ้กิดรูปธรรม โดยนาํ

แนวคิด 11M มาปรับใชอ้ยา่งเขม้ขน้ และบูรณาการทุก

ภาคส่วนในการจดัทาํ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นการ

วางแผน และการควบคุมไวด้ว้ยวา่ กระบวนการในการ

กาํหนดเป้าหมายไวใ้นอนาคต การใชท้รัพยากร และการ

ปฏิบติังานท่ีจะใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

การวางแผนจะเก่ียวเน่ืองกบัวิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย 

และกลยทุธ์ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีผูบ้ริหารควรระลึกอยู่

เสมอวา่จะมอบหมายใหใ้คร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
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ทาํไมตอ้งทาํ และทาํอยา่งไร เพ่ือเป็นหลกัประกนัใน

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล  

 2. จงัหวดัขอนแก่นควรมีการจดัฝึกอบรม โดย

จดัหาวิทยากรเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือศึกษาตวัแบบท่ี

ประสบความสาํเร็จใหผู้ป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑใ์ห้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจ การ

ตระหนกัรู้ และเห็นความสาํคญั โดยใหค้วามสาํคญักบั

การพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน ไวว้า่ การพฒันา

บุคลากรเป็นกระบวนการใหก้ารศึกษาฝึกอบรมบุคลากร

เพ่ือใหเ้ป็นบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

องคก์ร ซ่ึงการพฒันานั้น คือ การพฒันาการทาํงานดา้น

ทกัษะ และความรู้ และบุคลิกภาพ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหารจดัการโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อ

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่น 

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหารจดัการโครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบ ดว้ย 8 ดา้น มีอยู ่7 ดา้น

ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นท่ีเรียกวา่ 11 M 

ทั้ง 7 ดา้นนั้น ไดแ้ก่  ดา้น (1) ความพอประมาณ (2) 

ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การเสริมสร้างคน

ใหมี้ความรู้และคุณธรรม (5) การรวมกลุ่ม (6) การสร้าง

เครือข่าย และ (7) ความควบคุมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ส่วนอีก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพ่ึงตนเอง ไม่มีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ในจงัหวดัขอนแก่นท่ีเรียกวา่ 11M ตวัแบบน้ีแสดงให้

เห็นอยา่งชดัเจนวา่ จงัหวดัขอนแก่นควรนาํแนวคิด 11M 

มาปรับใชเ้ป็นกลุ่มตวัช้ีวดั (Key Performance Indicator 

หรือ KPI) หรือเป็นเคร่ืองมือดา้นการบริหารจดัการท่ี

สาํคญัสาํหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั

ขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ในการน้ี จึงไดน้าํเสนอตวัแบบการบริหาร

จดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั

ขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณา

จากการเรียงตามลาํดบัการมีอิทธิพล และเรียงตามลาํดบั

ความสาํคญัของ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร

จดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดั

ขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น ” ท่ีมี

ต่อ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัขอนแก่นท่ีเรียกวา่ 11M” และ

ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อจงัหวดัขอนแก่น วา่ “จงัหวดั

ขอนแก่นควรนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ท่ีมี

ส่วนสาํคญัต่อแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์น

จงัหวดัขอนแก่นท่ีเรียกวา่ 11M เรียงตามลาํดบั

ความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความ

พอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) 

การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และคุณธรรม (5) การ

รวมกลุ่ม (6) การสร้างเครือข่าย และ (7) ความควบคุม

และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มากาํหนดเป็นตวัแบบ กลุ่ม

ตวัช้ีวดั หรือตวัช้ีวดั (Key Performance Indicator หรือ 

KPI) ในการพฒันาการบริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัขอนแก่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”     

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. จงัหวดัขอนแก่นควรจดัทาํแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาท่ีชดัเจนเป็นระบบ เพ่ือใหเ้กิดรูปธรรม โดยนาํ
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แนวคิด 11M มาปรับใชอ้ยา่งเขม้ขน้ และบูรณาการทุก

ภาคส่วนในการจดัทาํ  

 2. จงัหวดัขอนแก่นควรมีการจดัฝึกอบรม โดย

จดัหาวิทยากรเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือศึกษาตวัแบบท่ี

ประสบความสาํเร็จใหผู้ป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑใ์ห้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจ การ

ตระหนกัรู้ และเห็นความสาํคญั  

        ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรนาํทั้ง 2 ตวั (ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 ดา้น และแนวคิด 11M) แบบ

น้ีไปประยกุตใ์ช ้ประโยชนต์ามความเหมาะสมและจะ

เป็นประโยชนย์ิ่ง  

 3. นาํไปประยกุตก์บัการศึกษาการพฒันาการ

บริหารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑต์าม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ และนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง 

และวิเคราะห์เป็นองคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาการบริหาร

จดัการต่อไป  

 4. นาํไปประยกุตก์บัการศึกษาการสร้างตวัแบบ

การพฒันาการบริหารจดัการโครงการต่าง ๆโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งนโยบายสาธารณะของรัฐบาล และเพ่ือพิสูจน์

หรือยืนยนัวา่ตวัแบบดงักล่าวมีสาระชดัเจน และ

ครอบคลุมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือการ

บริหารจดัการ และแนวคิดทางสงัคมศาสตร์ หรือ

การศึกษาวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

หรือไม่ อยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแบบอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแบบการบริหาร 

จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 

พอเพยีง 7 ด้าน เพือ่พัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลติภัณฑ์ในจังหวดัขอนแก่น 

ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

1) ความพอประมาณ 

2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั 

7) ความสมดุลและ     การ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

5) การรวมกลุ่ม 

4) การเสริมสร้างคนให้มี

ความรู้และคุณธรรม 

6) การสร้างเครือข่าย 
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ลีลาแบบเป็นกนัเอง (2) กลวิธีทางอวจันภาษา ไดแ้ก่ การใชภ้าพประกอบการโฆษณา และการใชข้นาดของ

ตวัอกัษร กลวิธีภาษาดงักล่าวไดน้าํเสนอความคิดในวาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชา 3 ชุดความคิด คือ (1) 

ชุดความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนควร “เป็นคนเก่ง” และ “เป็นท่ี 1” นกัเรียนมกัจะขาดความ

พร้อมความมัน่ใจและมีปัญหาการเรียน (2) ชุดความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนักวดวิชา ไดแ้ก่ ผูส้อนกวดวิชามี

ความรู้ความสามารถสูงและเป็นท่ียอมรับจากนกัเรียน ผูส้อนกวดวิชาเป็นผูท่ี้เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้

ใหแ้ก่นกัเรียน ผูส้อนกวดวิชาเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาการเรียนและทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จจากการเรียน

และการสอบแข่งขนั สถาบนักวดวิชาเปรียบเสมือนครอบครัวและคนใกลชิ้ด (3) ชุดความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาและการเรียนกวดวิชา ไดแ้ก่ การศึกษาคือการแข่งขนัและจะตอ้งฝ่าฟันเพ่ือไปสู่ความสาํเร็จ เป้าหมาย

ของการศึกษาคือการสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง การเรียนกวดวิชาเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับ

นกัเรียน การเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความมัน่ใจและทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนและการ

สอบแข่งขนั การเรียนกวดวิชาทาํใหปั้ญหาการเรียนต่าง ๆ หมดไปและทาํใหน้กัเรียนเป็นคนเก่ง การเรียนกวด

วิชาคือเสน้ทางสู่ความสาํเร็จ การเรียนกวดวิชาคือการลงทุนท่ีคุม้ค่า ทั้งน้ีชุดความคิดดงักล่าวลว้นแลว้แต่

สะทอ้นการศึกษาในระบบโรงเรียนและการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งสถาบนักวดวิชาต่าง ๆ ซ่ึงมีบทบาท

สาํคญัในการนาํเสนอ “อุดมการณ์การศึกษาเชิงพาณิชย”์ 

 

คําสําคัญ:  กลวิธีทางภาษา, วาทกรรมโฆษณา, สถาบนักวดวิชา 
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Abstract  

 This research is aimed at studying the relationship between linguistic devices and the presentation 

of ideology in the advertising discourse by adopting Critical Discourse Analysis approach. The data consist 

of advertising texts from tutoring institutes is located in Siam Square shopping center from May 2012 to 

April 2013. It is found that the advertising discourse of tutoring institutes adopt both product advertisings 

and the advertorials. The linguistic devices adopted in the data can be devided  into 2 types: (1) the verbal 

language, including the use of lexical selection, metaphor, claiming, modality, overstatement, confirmation 

by successful people, presupposition, rhetorical question, casual style and (2) the non-verbal language, 

including the use of images in advertisements, various sizes of the letters. The linguistic devices is presented 

the 3 ideas in the advertising discourse are (1) the set of the students’ ideas: The students should be an 

intellect and be first.. The students often lack of readiness and confidence and having learning problems. (2) 

the set of the tutoring institutes’ ideas: The tutors have a high knowledge and are accepted by the students. 

The tutors are appropriate to pass on knowledge to the students. The tutors solve the students’ problems. The 

tutoring institutes like a family and intimate. (3) the set of the education and tutorial’ ideas: The education is 

the competition that lead to successful. The goal of the education is the getting into famous education 

institutes. The tutorial is needed for the students. The tutorial makes confidence in the learning and the 

competition. The tutorial solves the learning problems and to be an intellect. The tutorial is the way to 

success. The tutorial is investment that be worthwhile. Furthermore the set of the ideas play a significant role 

in presenting “the ideology of commercial education.” 

 

Keywords:  linguistic devices, advertising discourse, tutoring institutes 

 

บทนํา 

 วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

(Devahastin Na Ayutthaya, 2008) ไดเ้ขียน

บทความเผยแพร่ผา่นหนงัสือพิม์ิผูจ้ดัการออนไลน์

วา่ การปฏิรูปการศึกษาในช่วงท่ีผา่นมาไดพ้ยายาม

แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา  และ

ปัญหาหน่ึงท่ีสงัคมใหค้วามสาํคญั คือ “ปัญหาการ

เรียนกวดวิชา” แมว้า่ การเรียนกวดวิชาเกิดข้ึนใน

สงัคมไทยมานานแลว้ แต่รูปแบบการเรียนกวด

วิชาในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

การศึกษาในระบบโรงเรียนกาํลงักงัวลวา่จะ

กลายเป็นปัญหาการศึกษาท่ีสาํคญัเร่ืองหน่ึง  

โดยเฉพาะลกัษณะพิเศษของการเรียนกวดวิชาใน

ปัจจุบนัท่ีทาํใหส้ังคมเห็นภาพของ “ธุรกิจ

การศึกษา”  

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่การเรียนกวดวิชา

ไดรั้บความนิยมมากสาํหรับนกัเรียนโดยเฉพาะ

นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมี

เหตุผลวา่การเรียนกวดวิชาจะทาํใหต้นประสบ

ความสาํเร็จในการเรียนและการสอบแข่งขนัเขา้

ศึกษาต่อ  งานวิจยัของไพฑรูย ์ สินลารัตน ์

(Sinlarat, 2002) ไดก้ล่าวถึงประเดน็ท่ีน่าสนใจ

เก่ียวกบัการกวดวิชาโดยกล่าวถึงภาพรวมและตั้ง

ขอ้สงัเกตไวว้า่ การกวดวิชาสะทอ้นปัญหาของ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การศึกษาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกระบวนการกวด

วิชาไดส้ะทอ้นความแตกต่าง ความเหล่ือมลํ้า และ

ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบทางการศึกษาสูงมาก ซ่ึง

ในระบบการศึกษาปกติกมี็ความแตกต่างและความ

เหล่ือมลํ้ากนัอยูแ่ลว้แต่การกวดวิชาไดส้ะทอ้นส่ิง

เหล่านั้นอยา่งชดัเจน 

ทุกวนัน้ีมีธุรกิจทางดา้นการกวดวิชา

เกิดข้ึนอยา่งมากมาย  และสถาบนักวดวิชาแต่ละ

แห่งไดพ้ยายามนาํเสนอตนเองดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลายเพ่ือจะทาํใหมี้ผูเ้รียนมาสมคัรเรียนกวด

วิชาดงักล่าว  ผูวิ้จยัสงัเกตวา่ปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํให้

ธุรกิจสถาบนักวดวิชาเจริญเติบโตและเป็นท่ีรู้จกั

มากยิ่งข้ึนนัน่กคื็อการโฆษณาเกิดข้ึนดว้ยรูปแบบ

และวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยใชก้ลยทุธ์

ต่าง ๆ ช่วงชิงผูบ้ริโภคซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อนกัเรียน

นัน่เอง  โฆษณาสถาบนักวดวิชา  เป็นโฆษณาท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการขายบริการทางการศึกษาท่ี

สถาบนักวดวิชาจดัไว ้ โดยมีการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูในลกัษณะต่าง ๆ  เพ่ือเป็น

การโนม้นา้วใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจ โฆษณา

สถาบนักวดวิชาในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นการ

โฆษณาท่ีแฝงการคา้ดว้ยการนาํเสนอขอ้มลูต่าง ๆ  

แต่ผูผ้ลิตโฆษณาพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่ตนไม่ได้

หวงัผลกาํไรจากการขายบริการกวดวิชาเหล่านั้น  

หากแต่เป็นผูม้าช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษา  และ

เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของการศึกษาท่ี

นอกเหนือจากในระบบนัน่คือในสถานศึกษา

นอกจากน้ีโฆษณาสถาบนักวดวิชายงัไดแ้ฝง

ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาและการเรียนกวด

วิชาโดยใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลาย 

           ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษากลวิธีทาง

ภาษาในการนาํเสนอความคิดเก่ียวกบัการศึกษาใน

วาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชาวา่มีกลวิธีใดบา้ง

และกลวิธีเหล่านั้นส่ือความคิดเก่ียวกบัการศึกษา

อยา่งไร  ทั้งน้ีผูวิ้จยัเช่ือวา่ภาษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ท่ีผูผ้ลิตโฆษณาใชใ้นการประกอบสร้างความคิด

ความเช่ือบางประการแก่ผูบ้ริโภคดว้ยการตอกย ํ้า

และผลิตซํ้าผา่นส่ือโฆษณาต่าง ๆ จนทาํให้

ผูบ้ริโภคเช่ือและเกิดการยอมรับและปฏิบติัตามส่ิง

ท่ีผูผ้ลิตโฆษณาสถาบนักวดวิชาไดน้าํเสนอใน

ท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในการนาํเสนอ

ความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” และ “การเรียนกวด

วิชา” ในวาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชา 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาวาทกรรมจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์

กลวิธีทางภาษาเพ่ือท่ีจะสามารถทาํความเขา้ใจ

เร่ืองราวในสงัคมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นได ้ พร้อม

ทั้งใชแ้นวคิดและวิธีการทางสงัคมเพ่ือช่วยในการ

คน้ควา้และตีความส่ิงท่ีซ่อนเร้นในภาษาให้

สะทอ้นความคิดบางประการออกมาได ้ วิธีการท่ี

นาํภาษามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความคิด

บางประการท่ีซ่อนอยู่นั้น  ชนกพร องัศุวิริยะ

(Angsuviriya, 2008)  เรียกวา่ แนวทางของวาท

กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์

     การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษเ์ป็น

การศึกษาโครงสร้างของภาษาในวาทกรรมเพ่ือทาํ

ความเขา้ใจสงัคม  ทาํใหม้องเห็นวิธีการใชอ้าํนาจ  

การครอบงาํ  และความไม่เท่าเทียมกนัท่ีถูกผลิต

และผลิตซํ้าภายใตอุ้ดมการณ์บางอยา่ง  

(Fairclough, 1995) หรืออาจกล่าวไดว้า่ 

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์

กเ็พ่ือใหเ้ขา้ใจอุดมการณ์ท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัการใช้

ภาษานัน่เอง  (Fairclough, 1995)  กล่าวไวว้า่  การ

วิเคราะห์ภาษาตั้งแต่การเลือกใชค้าํศพัท ์ การเลือก
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โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ  องคป์ระกอบตวั

บท  ตลอดจนการตีความหมาย  จะทาํใหส้ามารถ

อธิบายความคิดบางอยา่งท่ีแฝงอยูใ่นวาทกรรม   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์

เป็นวิธีการวิจยัในการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา  

ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ลวิธีทางอรรถศาสตร์และวจันปฏิบติั

ศาสตร์และอาศยัแนวคิดการวิเคราะห์กลวิธีทาง

ภาษาตามท่ี  Van Dijk (2006) ไดเ้สนอวิธีการ

วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในตวับทไวเ้ป็นแนวทาง

เบ้ืองตน้  เช่น  การเลือกคาํท่ีมีความหมายนยั

ประหวดัในทางบวก/ลบ การใชอุ้ปลกัษณ์ การใช้

ถอ้ยคาํนยัผกผนั  การใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์ฯลฯ  

ทั้งน้ีผูวิ้จยัจะศึกษาเฉพาะกลวิธีท่ีใชใ้นการส่ือ

ความคิดเก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนกวดวิชา

ในวาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชาเท่านั้น 
 

ประชากรในการวจัิย 

 ตวับทโฆษณาสถาบนักวดวิชาท่ีตั้งอยูใ่น

บริเวณศูนยก์ารคา้สยามสแควร์ ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2555-เมษายน 2556  
 

ผลการวจัิย 

 กลวธีิทางภาษา  

 กลวิธีทางภาษา  เป็นการเลือกใชถ้อ้ยคาํ

ต่าง ๆ ของผูผ้ลิตโฆษณาเพ่ือสร้างหรือส่ือความคิด

ความเช่ือเก่ียวกบั “การศึกษา” และ “การเรียนกวด

วิชา” ข้ึนในวาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชา   

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูพบวา่มีกลวิธีทางภาษาท่ีใช้

นาํเสนอความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” และ “การ

เรียนกวดวิชา” ดงัน้ี 

1. การใช้อุปลกัษณ์ 

       อุปลกัษณ์ (metaphor)  คือ  การ

เปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง  โดยส่ิงท่ีนาํมา

เปรียบนั้นมาจากต่างวงความหมายกนั  (Lakoff & 

Johnson, 1980, 2003;  ณฐัพร พานโพธ์ิทอง)  

(Panpothong, 1999) เรียกส่ิงท่ีเป็นตน้แบบของการ

เปรียบเทียบวา่ “source domain” หรือ “vehicle”  

และเรียกส่ิงท่ีถูกนาํมาเปรียบว่า  “target domain”  

หรือ  “tenor”  ซ่ึง ศิริพร ภกัดีผาสุข 

(Phakdeephasook, 2010)  โดยเลคอฟและจอห์น

สนั (Lakoff and Johnson, 1980, 2003)  ไดแ้บ่งอุป

ลกัษณ์ออกเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่  ถอ้ยคาํอุปลกัษณ์  

(Metaphorical expressions)  และมโนอุปลกัษณ์  

(Conceptual metaphor)  โดยผูวิ้จยัพบมโนอุป

ลกัษณ์ท่ีใชเ้พ่ือส่ือความคิดเก่ียวกบัการศึกษาดงัน้ี 

                    1.1   มโนอุปลกัษณ์ การศึกษา คือ การ

ทําสงคราม 

                            มโนอุปลกัษณ์การศึกษา คือ การ

ทาํสงคราม  เป็นมโนทศันท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่  

การศึกษา คือ การทาํสงครามซ่ึงจะตอ้งมีคู่ต่อสู้

และยงัตอ้งฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อยา่งมากมาย อีก

ทั้งจะตอ้งเอาชนะคู่ต่อสูเ้หล่านั้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

ใหไ้ด ้ ตวัอยา่งถอ้ยคาํท่ีส่ืออุปลกัษณ์สงคราม  เช่น  

พิชิต อาวธุ ขจดั วิกฤติ ปฏิวติั ต่อสู ้สยบ เป็นตน้   
 

ตวัอยา่ง 1 

       “ปิดเทอมน้ี…มาเตรียมฝ่าวิกฤติพิชิต 

ADMISSION กนัดีกวา่”   
 

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลิตโฆษณา

สถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศันว์า่  

การศึกษา คือ การทาํสงคราม โดยผูผ้ลิตโฆษณา

เลือกใชชุ้ดของคาํท่ีมีความหมายส่ือถึงการทาํ

สงคราม  ในตวัอยา่งไดเ้ลือกใชค้าํ  “พิชิต” เป็นวง

คาํศพัทท่ี์ส่ือความหมายถึงยทุธวิธีในการกาํจดั         

คู่สงคราม ในท่ีน้ีคือการสอบ ADMISSION โดย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สถาบนักวดวิชาจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ต่าง ๆ 

ใหแ้ก่นกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้

ในเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ไปใชใ้นการสอบแข่งขนั    
 

ตวัอยา่ง 2 

       “ติดอาวธุทางสมอง … พร้อมลุยเขา้มหา’ลยั”   
 

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศัน์

วา่  การศึกษา คือ การทาํสงคราม  โดยผูผ้ลิต

โฆษณาเลือกใชชุ้ดของคาํท่ีมีความหมายส่ือถึงการ

ทาํสงคราม  ในตวัอยา่งไดเ้ลือกใชค้าํ  “อาวธุ”  

เป็นวงคาํศพัทท่ี์ส่ือความหมายในเร่ืองของ

เคร่ืองมือท่ีใชก้าํจดัคู่สงคราม ในท่ีน้ีอาวธุทาง

สมองจึงหมายถึงวิชาความรู้ท่ีทางสถาบนักวดวิชา

ไดเ้ป็นผูส้อนเพ่ือนาํไปใชแ้ข่งขนักบันกัเรียนคน

อ่ืนในการสอบต่าง ๆ   

   1.2   มโนอุปลกัษณ์ การศึกษา คือ การ

แข่งขันกฬีา 

            มโนอุปลกัษณ์การศึกษา คือ การ

แข่งขนักีฬา  เป็นมโนทศันท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่  

การศึกษาเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีการแข่งขนัอยูเ่สมอ     

มีช่วงเวลาของการแข่งขนั  และเป้าหมายของการ

แข่งขนั  นัน่คือ การสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อได้

ประสบความสาํเร็จ ถอ้ยคาํอุปลกัษณ์การแข่งกีฬา

ท่ีพบ เช่น เสน้ชยั โคง้สุดทา้ย สตาร์ท คู่แข่ง คู่

แข่งขนั ติดเทอร์โบ ขบัเค่ียว ชนะ  เป็นตน้    

 

ตวัอยา่ง 3 

       “ชีววิทยา…ออกแบบได ้ มุ่งสู่เส้นชัยแห่ง

ความสาํเร็จกบั Bio-Super Melody & Bio Trick 

Trip มิติใหม่แห่งการเรียนการสอนชีววิทยาใหง่้าย

กวา่ท่ีคิด  ร้องได ้ ทาํไดแ้บบ 100%”  

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศัน ์ 

การศึกษา คือ การแข่งขนักีฬา  โดยผูผ้ลิตโฆษณา

สถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชชุ้ดของคาํท่ีมีความ

หมายถึงการแข่งขนักีฬา  ในตวัอยา่งไดเ้ลือกใชค้าํ  

“เสน้ชยั” เป็นวงคาํศพัทท่ี์ส่ือความ หมายถึง

จุดหมายปลายทางของการแข่งขนักีฬา เพ่ือ

ตอ้งการใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การเรียนวา่ทาํอยา่งไรจึงไปสู่การเรียนท่ีประสบ

ความสาํเร็จไดต้ามความมุ่งหวงั  โดยในตวัอยา่งได้

ช้ีถึงเคลด็ลบัในการเรียนและช้ีใหเ้ห็นวา่การศึกษา

คือการแข่งขนักีฬาโดยมีจุดหมายของการแข่งขนั

เปรียบเป็นเสน้ชยัแห่งความสาํเร็จจากการเรียน

และการสอบแข่งขนั 
 

ตวัอยา่ง 4  

       “บนสนามสอบระดบัประเทศอนัดบัหน่ึงของ

นกัเรียนมธัยมตน้ ขับเค่ียวกบัคู่แข่งขันท่ีเตรียมตวั

มาเตม็ท่ีกวา่ 13,000 ชีวิตต่อปี ทา้ทายดว้ยขอ้สอบ

ท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคการคาํนวณท่ีรวดเร็ว ถกูตอ้งและ

แม่นยาํในเวลาแสนจาํกดั”    
 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศัน ์ 

การศึกษา คือ การแข่งขนักีฬา โดยผูผ้ลิตโฆษณา

สถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชชุ้ดของคาํท่ีมีความ

หมายถึงการแข่งขนักีฬา  ในตวัอยา่งไดเ้ลือกใช้

คาํกริยา  “ขบัเค่ียว” เป็นวงคาํศพัทท่ี์ส่ือความ

หมายถึงการแข่งขนัท่ีมีคู่แข่งท่ีมีความสามารถ  

และตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมากเพ่ือใหช้นะ  

และเลือกใชค้าํ “คู่แข่งขนั” เพ่ือใหน้กัเรียน

ตระหนกัวา่การสอบดงักล่าวไม่ไดมี้นกัเรียนสอบ

เพียงคนเดียว  หากแต่มีผูแ้ข่งขนัเป็นจาํนวนมาก  

และนกัเรียนจะตอ้งสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัใหไ้ด้

หากนกัเรียนไดเ้รียนกวดวิชาดงักล่าวเพ่ือเป็นการ

เตรียมตวัใหพ้ร้อมสาํหรับการสอบ  และทาํให้

นกัเรียนประสบความสาํเร็จจากการสอบแข่งขนั

ได ้
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       1.3   มโนอุปลกัษณ์ การเรียนกวดวชิา 

คือ การเดนิทาง 

  มโนอุปลกัษณ์การเรียนกวดวิชา 

คือ การเดินทาง  เป็นมโนทศัน์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  

การเรียนกวดวิชาเป็นส่ิงท่ีสามารถแสวงหาได ้

เร่ือย ๆ เปรียบเหมือนการเดินทาง  และจุดหมาย

ของการเดินทางในท่ีสุด  นัน่คือการสอบเขา้เรียน

ต่อและสอบแข่งขนัไดป้ระสบความสาํเร็จ  ถอ้ยคาํ

อุปลกัษณ์การเดินทางท่ีพบ เช่น จุดเร่ิมตน้  

หนทาง เสน้ทาง ทาง  ถนน  เป็นตน้   
 

ตวัอยา่ง 5 

       “ใหซ้มัเมอร์น้ีเป็นจดุเร่ิมต้นบนหนทางแห่ง

ความสาํเร็จของนอ้ง ๆ ทุกคน”    
 

 จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศัน์

วา่การศึกษา คือ การเดินทาง  โดยผูผ้ลิตโฆษณา

สถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกชุดของคาํท่ีมีความ

หมายถึงการเดินทาง  ในตวัอย่างไดเ้ลือกใชค้าํ  

“จุดเร่ิมตน้” เป็นวงคาํศพัทท่ี์ส่ือความหมายถึงจุด

เร่ิมของเสน้ทางการเดินทาง เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่การ

เรียนกวดวิชาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทางไปสู่

ความสาํเร็จ และเลือกใชค้าํ “หนทาง” เป็นวง

คาํศพัทท่ี์ส่ือความหมายถึงเส้นทางของการ

เดินทาง  เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่การเรียนกวดวิชาเป็น

หนทางท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
 

ตวัอยา่ง 6 

       “…เพ่ือท่ีจะใหน้อ้ง ๆ พร้อมท่ีจะปรับตวัและ

สูไ้ปดว้ยกนั  ดว้ยเทคนิคใหม่ท่ีจะมาแกไ้ขปัญหา

การเรียนใหก้บันอ้ง ๆ เพ่ือมุ่งสู่เส้นทางแห่ง

ความสาํเร็จตามปณิธานของเราท่ีตั้งใจไว”้    

 จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือมโนทศัน์

วา่การศึกษา คือ การเดินทาง  โดยผูผ้ลิตโฆษณา

สถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกชุดของคาํท่ีมีความ

หมายถึงการเดินทาง  ในตวัอย่างไดเ้ลือกใชค้าํ  

“เสน้ทาง” เป็นวงคาํศพัทท่ี์ส่ือความ หมายถึง

เสน้ทางของการเดินทาง  ช้ีใหเ้ห็นวา่การเรียนกวด

วิชาเปรียบเสมือนหนทางท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  

โดยตวัอยา่งจะนาํเสนอเทคนิคใหม่ท่ีจะช่วยแกไ้ข

ปัญหาการเรียน  หากนกัเรียนไดเ้รียนกวดวิชาจะ

ทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูผ้ลิตใชถ้อ้ยคาํ           

ท่ีส่ือมโนอุปลกัษณ์เพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงความคิดท่ี

ผูผ้ลิตวาทกรรมโฆษณาตอ้งการนาํเสนอ  โดยการ

ใชม้โนอุปลกัษณ์  (การศึกษา คือ การทาํสงคราม)  

และ (การศึกษา คือ การแข่งขนักีฬา)  ในวาทกรรม

โฆษณาสถาบนักวดวิชา  ไดส่ื้อความคิดวา่  

การศึกษาคือการแข่งขนัและจะตอ้งฝ่าฟันเพ่ือไปสู่

ความสาํเร็จ  และการใชม้โนอุปลกัษณ์  (การศึกษา 

คือ การเดินทาง) ส่ือความคิดวา่  การเรียนกวดวิชา

คือเสน้ทางสู่ความสาํเร็จ 

2. การอ้างถึง 

                      การอา้งถึง  คือ  การใชถ้อ้ยคาํท่ีเป็น

ขอ้มลูต่าง ๆ จากผูผ้ลิตโฆษณาเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน

ในการอา้งอิง  ซ่ึงจะทาํใหข้อ้มูลดงักล่าวไดรั้บการ

ยอมรับและเกิดความน่าเช่ือถือ  โดยขอ้มลูท่ี

นาํมาใชใ้นการอา้งถึงนั้นอาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะ

ต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารมัน่ใจวา่เป็นประโยชนต่์อการ

นาํเสนอและทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดย

การใชก้ารอา้งถึงในงานวิจยัน้ีมีดงัน้ี 

      2.1  การอ้างถึงข้อเท็จจริงทั่วไป 

              การอา้งถึงขอ้เทจ็จริงทัว่ไป เป็น

การแสดงขอ้มลูท่ีเป็นท่ีเขา้ใจ  เป็นขอ้มูลท่ีรับรู้             

ทัว่กนัวา่เป็นความจริง  อาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งปกติ  

หรืออาจเป็นความเช่ือของผูผ้ลิตโฆษณาสถาบนั

กวดวิชาวา่ส่ิงท่ีไดน้าํเสนอเป็นความจริงหรือเป็น

ส่ิงท่ีคนทัว่ไปรับรู้ร่วมกนัและมีความคิดความเช่ือ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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แบบนั้น  โดยโฆษณาพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ี

นาํเสนอเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อ

นกัเรียน  โดยท่ีนกัเรียนไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกเสีย

จากการเรียนกวดวิชา 
 

ตวัอยา่ง 7 

        “…ส่ิงสาํคัญท่ีสุดอีกอย่างหน่ึงในการเรียน

ของนักเรียนทุกคน  คือ  ความพร้อมสาํหรับก้าว

ต่อไปในระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนช่ือดัง” 
 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการอา้ง

ถึงขอ้เทจ็จริงทัว่ไป  กล่าวคือ  ผูผ้ลิตโฆษณาได้

เลือกใชถ้อ้ยคาํวา่  “ส่ิงสาํคญัท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงใน

การเรียนของนกัเรียนทุกคน” นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่

ผูผ้ลิตมีความเช่ือวา่ส่ิงท่ีนาํเสนอเป็นความจริง

ทัว่ไปท่ีวา่  การเรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับนกัเรียน  เพ่ือเป็นการเนน้ย ํ้าให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนกวดวิชา  

และยงัแฝงความคิดวา่  เป้าหมายของการศึกษาคือ

การสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียง 
 

ตวัอยา่ง 8 

 “เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ปัจจุบนัการท่ีจะได้

เรียนในคณะและมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงจะตอ้งมี

การแข่งขนักนักบันกัเรียนจาํนวนมากเพ่ือแยง่ชิงท่ี

นัง่มาใหไ้ด ้ และนอ้ง ๆ จะตอ้งพยายามขวนขวาย

หาผูช่้วยท่ีดีท่ีจะทาํใหต้นเองประสบ

ความสาํเร็จ…” 

              จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาไดใ้ชก้ลวิธีการอา้งถึงขอ้เทจ็จริงทัว่ไป 

กล่าวคือ  ผูผ้ลิตโฆษณาไดเ้ลือกใชถ้อ้ยคาํวา่  “เป็น

ท่ีทราบกนัดีวา่” นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลิตมีความ

เช่ือวา่ส่ิงท่ีนาํเสนอเป็นความจริงทัว่ไปท่ีวา่  

การศึกษาคือการแข่งขนัและนกัเรียนจะตอ้ง

แข่งขนักบันกัเรียนจาํนวนมากเพ่ือท่ีจะไดช้ยัชนะ

นัน่คือการไดศึ้กษาต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีดีอีก

ทั้งนกัเรียนจะตอ้งพยายามหาวิธีการและตวัช่วย

ต่าง ๆ มาช่วยทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จ 

นัน่กคื็อการเรียนกวดวิชา  และยงัแฝงความคิดวา่  

การศึกษาคือการแข่งขนัและจะตอ้งฝ่าฟันเพ่ือให้

ไปสู่ความสาํเร็จ 

      2.1   การอ้างถึงเหตุผล 

                            การอา้งถึงเหตุผล  เป็นการ

กล่าวถึงเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดน้าํเสนอแก่ผูรั้บสารนั้น

เป็นส่ิงท่ีมีเหตุและผล น่าเช่ือถือ  สงัเกตไดจ้ากคาํ

แสดงเหตุผล เช่น เพราะ….จึง ดงันั้น ยอ่ม เน่ือง

จาก..ดงันั้น  หาก  ทาํให ้ เป็นตน้ 
 

ตวัอยา่ง 9 

“หากนักเรียนได้เตรียมพร้อมก่อนลง

สนามสอบจริงกับสถาบันกวดวิชาของเราแล้วจะ

ทาํให้นักเรียนมั่นใจและทาํข้อสอบได้อย่างมี

ความสุข ผลลพัธ์ท่ีออกมาดีแน่นอน!” 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการอา้ง

ถึงเหตุผล กล่าวคือ ผูผ้ลิตโฆษณาพยายามนาํเสนอ

วา่ สถาบนักวดวิชาจะสร้างความมัน่ใจในการสอบ

ใหแ้ก่นกัเรียนเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีได ้ โดยอา้งสาเหตุวา่

นกัเรียนควรไดเ้รียนกวดวิชาดงักล่าวจากสถาบนั

กวดวิชาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  โดยอาจ

แฝงความคิดวา่การเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความ

มัน่ใจในการเรียนและการสอบแข่งขนั 

ตวัอยา่ง  10 

 “เพราะการเรียนต่อในมหาวิทยาลยัดี ๆ ท่ี

มีช่ือเสียงเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนหลาย ๆ คน  

ดังน้ันนักเรียนจะต้องพยายามใฝ่หาความรู้ต่าง ๆ 

และผู้ช่วยท่ีดีท่ีจะทาํให้ตนเองประสบความสาํเร็จ

ตามท่ีต้ังใจ” 
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          จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาไดใ้ชก้ลวิธีการอา้งถึงเหตุผลเพ่ือทาํให้

นกัเรียนเกิดความคิดวา่การท่ีไดศึ้กษาต่อใน

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นเป้าหมาย

การศึกษาของนกัเรียน  ซ่ึงผูผ้ลิตโฆษณาไดใ้ช้

ขอ้ความท่ีแสดงเหตุผลท่ีสมัพนัธ์กนัและจะทาํให้

นกัเรียนผูอ่้านโฆษณาเช่ือตามส่ิงท่ีโฆษณาได้

นาํเสนอวา่ การศึกษามเีป้าหมาย คือ การสอบเข้า

เรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่มช่ืีอเสียง 

               ผูผ้ลิตโฆษณาสถาบนักวดวิชาไดพ้ยายาม

นาํเสนอขอ้มูล 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสาเหตุและ

ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั เพ่ือทาํใหผู้รั้บสาร

เกิดความคิดคลอ้ยตามและเช่ือในส่ิงท่ีผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดน้าํเสนอวา่ส่ิงท่ีได้

นาํเสนอผา่นโฆษณานั้นเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลและ

ตั้งอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานของความเป็นจริง ทาํใหผู้รั้บ

สารรู้สึกไวว้างใจเช่ือมัน่ในสถาบนักวดวิชา และ

จะทาํใหผู้รั้บสารเกิดการตดัสินใจเรียนสถาบนั

กวดวิชาเหล่านั้น   

3. การใช้ทัศนภาวะ 

                      ชนกพร  องัศุวิริยะ(Angsuviriya, 

2008, p. 157) กล่าววา่ ทศันภาวะ หมายถึง คาํท่ี

ครอบคลุมรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงยอมใหผู้พ้ดูแสดง

การเปล่ียนแปลงระดบัการใหค้าํมัน่หรือความเช่ือ

ในบางเร่ือง  ทศันภาวะมีความสาํคญัในการแสดง

ใหเ้ห็นโลกสมมติจากความคิดของผูเ้ขียนท่ี

ตอ้งการนาํเสนอความคิดต่าง ๆ ในวาทกรรม ดว้ย

คาํแสดงทศันภาวะ เช่น  ควร ไม่ควร ตอ้ง  

จาํเป็นตอ้ง  ยอ่ม เช่ือวา่ เป็นตน้  โดยการวิเคราะห์

จะไม่ไดวิ้เคราะห์เพียงคาํเดียวเพราะอาจจะทาํให้

ไม่เขา้ใจความคิดของผูผ้ลิตโฆษณาไดช้ดัเจน  จึง

ตอ้งอธิบายร่วมกบัขอ้ความต่าง ๆ ท่ีปรากฏดว้ย 

นววรรณ  พนัธุเมธา (Panmaeka, 2006, p. 

72) แนะนาํวา่ การใชค้าํวา่ ควร หรือ ไม่ควรแสดง

ความเห็นของผูพ้ดูดว้ยการใชเ้หตุและผล  การใช้

คาํวา่ ควร หรือ ไม่ควรเป็นการแนะนาํวิธีปฏิบติัท่ี

นกัเรียนพึงกระทาํพร้อมกบัการใชเ้หตุผลเพ่ือทาํ

ใหข้อ้คิดเห็นนั้น ๆ มีนํ้าหนกัและน่าเช่ือถือมาก

ยิ่งข้ึน 
 

ตวัอยา่ง 11 

   “น้อง ๆ ควรเรียนคอร์สระดับพืน้ฐาน

ในช่วงปิดเทอม  ก่อนท่ีจะเรียนในโรงเรียนตอน

เปิดเทอม  เพ่ือป้องกันปัญหาสาํหรับบางโรงเรียน

ท่ีเรียนสลบับทเรียนต่างจากหลักสูตร หรือปัญหา

การเรียนไม่ทันใช้สอบท่ีโรงเรียน” 

  จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการใช้

ทศันะภาวะ  กล่าวคือ  ผูผ้ลิตโฆษณาไดเ้ลือกใช้

ถอ้ยคาํวา่  “ควร” เพ่ือเป็นการแสดงความเห็นของ

ผูผ้ลิตโฆษณาสถาบนักวดวิชา และการใชค้าํวา่ 

ควรเป็นการแนะนาํวิธีปฏิบติัท่ีนกัเรียนพึงกระทาํ  

พร้อมกบัการใชเ้หตุผลดงักล่าวมาประกอบเพ่ือให้

ขอ้คิดเห็นนั้นมีนํ้าหนกัและน่าเช่ือถือ โดยตวัอยา่ง

ไดแ้นะนาํใหน้กัเรียนเรียนคอร์สระดบัพ้ืนฐาน

ในช่วงปิดเทอม เพ่ือป้องกนัปัญหาการเรียนท่ีจะ

เกิดข้ึนในโรงเรียนช่วงเปิดเทอม  อีกทั้งยงัแฝง

ความคิดวา่  การเรียนกวดวิชาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

สาํหรับนกัเรียน 

การใชค้าํกริยา เช่ือวา่  เพ่ือแสดงวา่

ขอ้ความท่ีกล่าวเป็นความเห็นส่วนบุคคล  เป็นการ

ใชท้ศันคติของผูพ้ดู  เพ่ือโนม้นา้วใจใหผู้อ่้านรู้สึก

เห็นพอ้งตอ้งกนัหรือเพ่ือแนะนาํใหป้รับเปล่ียน

ทศันคติและพฤติกรรม  (รัชนินท ์ พงศอุ์ดม) 

(Pongudom, 2005, p. 111) 
 

ตวัอยา่ง 12   

 “เราเช่ือว่าคอร์สเรียนต่าง ๆ ท่ีเราสร้าง

ขึน้มาเพ่ือรองรับความต้องการของน้อง ๆ จะช่วย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ให้น้อง ๆ เตรียมพร้อมรับมือกับการสอบต่าง ๆ 

ทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจ” 
 

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการใช้

ทศันะภาวะ  กล่าวคือ  ผูผ้ลิตโฆษณาไดเ้ลือกใช้

ถอ้ยคาํวา่  “เช่ือวา่” เพ่ือเป็นการแสดงความเห็น

ของผูผ้ลิตโฆษณาสถาบนักวดวิชา และการใชค้าํ

วา่ เช่ือวา่ เป็นการช้ีนาํความคิดใหแ้ก่นกัเรียนให้

น่าเช่ือถือ โดยตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ถา้

นกัเรียนเรียนคอร์สต่าง ๆ แลว้จะทาํใหพ้ร้อม

รับมือกบัการสอบต่าง ๆ  ดว้ยความมัน่ใจ  อีกทั้ง

ยงัแฝงความคิดวา่  การเรียนกวดวิชาเสริมสร้าง

ความมัน่ใจในการเรียนและการสอบแข่งขนั 

              4.   การใช้คํายนืยันของผู้ที่ประสบ

ความสําเร็จ 

        การใชค้าํยืนยนัของผูท่ี้ประสบ

ความสาํเร็จ  คือ  การยืนยนัดว้ยคาํพดูหรือคาํ

สมัภาษณ์ของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จจากการเรียน

กวดวิชาเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูส้อนและสถาบนั

กวดวิชานั้น ๆ มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหปั้ญหาการเรียน               

หมดส้ินไปและประสบความสาํเร็จในการเรียน

การสอนต่าง ๆ  อาจกล่าวถึงปัญหาท่ีผูเ้รียนกวด

วิชาประสบมาก่อน  แต่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น

สามารถแกไ้ขไดห้ากเรียนกวดวิชา  ดว้ยเหตุน้ีการ

ใชค้าํยืนยนัของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จจึงเป็น

กลวิธีท่ีทาํใหผู้อ่้านโฆษณาเขา้ใจถึงเหตุผลและ

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนกวดวิชานั้น ๆ 
 

ตวัอยา่ง 13 

 “ตั้งแต่เรียนคณิตศาสตร์มาผมไม่เคยรู้

เร่ืองเลยจนไดม้าเรียนท่ีน่ี   อาจารยท์าํใหวิ้ชา

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีง่ายข้ึน  ไม่ซบัซอ้น  อาจารย์

มีเทคนิคต่าง ๆ มากมายท่ีผมไม่เคยไดเ้รียนใน

โรงเรียนมาก่อน  ถ้าผมไม่ได้เรียนพิเศษท่ีน่ีกค็งไม่

เข้าใจแน่ ๆ”    
 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  มีการยก

ขอ้ความการใชค้าํยืนยนัของผูท่ี้ประสบ

ความสาํเร็จโดยใชถ้อ้ยคาํ  “ถา้ผมไม่ไดเ้รียนพิเศษ

ท่ีน่ีกค็งไม่เขา้ใจแน่ ๆ”  ซ่ึงอาจจะสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่  การเรียนพิเศษทาํใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึนจาก

เดิมท่ีไม่เคยรู้เร่ืองเลย  ดว้ยเทคนิคและวิธีการสอน

ของสถาบนักวดวิชา  อีกทั้งยงัเป็นการแฝง

ความคิดวา่ การเรียนกวดวชิาเป็นส่ิงที่จําเป็น

สําหรับนักเรียน 
 

ตวัอยา่ง 14 

 “ผมเป็นคนหน่ึงท่ีไม่ค่อยเก่งวิชา

คณิตศาสตร์  พอไดม้าเรียนกบัพ่ีโอ๋ทาํให้ผมเข้าใจ

มากขึน้   พ่ีโอ๋สอนดีมาก  มีเทคนิคต่าง ๆ มากมาย

ท่ีช่วยในการทาํโจทย์ให้ง่ายขึน้  ทาํให้ผมเข้าใจ

วิชาคณิตศาสตร์มากขึน้  และยังช่วยทาํให้ผม

มัน่ใจเวลาทาํข้อสอบว่าผมจะทาํคะแนนได้ดี

แน่นอนครับ” 
 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  มีการยก

ขอ้ความการใชค้าํยืนยนัของผูท่ี้ประสบ

ความสาํเร็จโดยใชถ้อ้ยคาํ  “ทาํใหผ้มเขา้ใจวิชา

คณิตศาสตร์มากข้ึน  และยงัช่วยทาํใหผ้มมัน่ใจ

เวลาทาํขอ้สอบวา่ผมจะทาํคะแนนไดดี้แน่นอน

ครับ”  ซ่ึงอาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  การเรียนพิเศษ

ทาํใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึนและเกิดความมัน่ใจใน

การทาํขอ้สอบ  ดว้ยเทคนิคและวิธีการสอนของ

สถาบนักวดวิชา  อีกทั้งยงัเป็นการแฝงความคิดวา่ 

การเรียนกวดวชิาเสริมสร้างความมั่นใจในการ

เรียนและการสอบแข่งขัน 

               5.   การใช้การกล่าวเกินจริง 

                     การใชก้ารกล่าวเกินจริง  คือ การย ํ้า

ความรู้สึกท่ีมีต่อความหมายนั้นใหเ้ห็นเป็นเร่ือง
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สาํคญัหรือยิ่งใหญ่ สมเกียรติ  รักษม์ณี 

(Rakmanee, 2006) อีกทั้งยงัใชเ้พ่ือสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูอ่้านโฆษณาเกิดความรู้สึกวา่ส่ิงท่ี

ผูผ้ลิตโฆษณาไดน้าํเสนอนั้นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น และ

เกิดความคิดความเช่ือคลอ้ยตามส่ิงท่ีผูผ้ลิตโฆษณา

ไดน้าํเสนอ 
 

ตวัอยา่ง 15 

 “ท่ีสุดแห่งการเรียนแสนสนุก  ไดค้วามรู้

แบบเตม็ ๆ  เพ่ือเพ่ิมเกรดในช้ันเรียนและการ

สอบแข่งขันท่ีได้ผลเกิน 100%”    
 

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการใช้

การกล่าวเกินจริง  กล่าวคือ  “เพ่ือเพ่ิมเกรดในชั้น

เรียนและการสอบแข่งขนัท่ีไดผ้ลเกิน 100%” 

แสดงใหเ้ห็นวา่ผลลพัธ์จากการเรียนกวดวิชาท่ี

นกัเรียนจะไดผ้ลเกินความคาดหมายของผูเ้รียนท่ี

เป็นไปได ้และจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจและ

เช่ือมัน่ในประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ

สถาบนักวดวิชาดงักล่าว  อีกทั้งยงัแฝงความคิดวา่  

การเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความมัน่ใจในการ

เรียนและการสอบแข่งขนั 
 

ตวัอยา่ง 16 

 “เสริมสร้างความมัน่ใจเกิน 100! กบั

คอร์สตะลุยโจทยก่์อนการลงสนามสอบจริง 

ADMISSION 56”   

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการกล่าว

เกินจริง  กล่าวคือ “เสริมสร้างความมัน่ใจเกิน 

100!” แสดงใหเ้ห็นวา่ การเรียนกวดวิชาจะทาํให้

นกัเรียนมีความมัน่ใจเกินความคาดหมายกบัการ

สอบจริง อีกทั้งยงัแฝงความคิดวา่  การเรียนกวด

วิชาเสริมสร้างความมัน่ใจในการเรียนและการ

สอบแข่งขนั 

               6.   การใช้คําถามเชิงวาทศิลป์ 

        การใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์  

(Rhetorical question)  คือ  คาํถามท่ีไม่ไดต้อ้งการ

จะมุ่งหาคาํตอบแต่เป็นการถามท่ีผูผ้ลิตโฆษณามี

วตัถุประสงคเ์พ่ือช้ีนาํหรือมีความคาดหวงัคาํตอบ

จากผูอ่้านขอ้ความโฆษณาอยูใ่นใจแลว้ รัชนินท ์ 

พงศอุ์ดม (Pongudom, 2005)  ดงันั้นคาํถามเชิง

วาทศิลป์จึงเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้อ่้านเกิด

ความคิดและตระหนกัถึงส่ิงท่ีผูผ้ลิตโฆษณาไดถ้าม  

โดยท่ีผูผ้ลิตโฆษณาไดค้าดหวงัคาํตอบไวแ้ลว้วา่  

คาํตอบท่ีไดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งและตรงตามความ

ตอ้งการท่ีผูผ้ลิตโฆษณาไดคิ้ดไว ้ อีกทั้งยงัส่งผล

ใหผู้อ่้านโฆษณายอ่มเกิดการเปล่ียนแปลงความคิด

ความเช่ือและพฤติกรรมต่าง ๆ ตามท่ีผูผ้ลิต

โฆษณาไดน้าํเสนอไว ้
 

ตวัอยา่ง 17 

 “ม.ตน้ ท่ีจะลงแข่งขนัสอบเขา้เตรียมอุดม 

ปี 56  ซ่ึงเป็นสนามสอบระดบัมธัยมปลายอนัดบั

หน่ึงของประเทศ  ขบัเค่ียวกบัคู่แข่งขนักวา่ 13,000 

ชีวิต  ทา้ทายดว้ยขอ้สอบระดบัอภิมหาหิน  และ

ความเคร่งเครียดในเวลาแสนจาํกดั  น้อง ๆ แน่ใจ

หรือว่าพร้อมแล้ว?  ถา้ยงัมาเสริมสร้างความมัน่ใจ 

100% กนัท่ีน่ีดีกวา่”   
 

จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาพยายามกระตุน้และทาํใหน้กัเรียนเกิดการ

ฉุกคิดวา่ตนเองพร้อมหรือยงักบัการสอบท่ีจะมีผู ้

แข่งขนัจาํนวนมากและขอ้สอบท่ียากโดยการใช้

ขอ้ความวา่  “นอ้ง ๆ แน่ใจหรือวา่พร้อมแลว้?”  

โดยท่ีผูผ้ลิตโฆษณามีคาํตอบในใจแลว้วา่นกัเรียน

ยงัไม่พร้อมในการสอบ  ดงันั้นหนทางท่ีจะทาํให้

นกัเรียนเกิดความมัน่พร้อมสาํหรับการสอบคือการ

เรียนกวดวิชา  ซ่ึงจะเป็นหนทางท่ีจะทาํใหน้กัเรียน

ประสบความสาํเร็จจากการสอบแข่งขนัอยา่งเตม็ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 107



100%  อีกทั้งยงัแฝงความคิดวา่ การเรียนกวดวิชา

เสริมสร้างความมัน่ใจในการเรียนและการ

สอบแข่งขนั 
 

ตวัอยา่ง 18 

 “น้อง ๆ ม.ปลาย เตรียมพร้อมหรือยัง  

มัน่ใจแค่ไหนกับการสอบ ADMISSION ปีนี ้? 

สถาบนักวดวิชาเจ๋ีย  ร่วมจดัหนกัจดัเต็มใหน้อ้ง  

ม.ปลาย ติวเขม้…กระชบั ครอบคลุม 

ทุกเน้ือหา  พร้อมเสริมเทคนิคพิเศษ ย ํ้าจุดท่ีไม่ควร

มองขา้ม  สร้างความมัน่ใจ 100 % เพ่ือนาํไปใชใ้น

การสอบแข่งขนั”    

จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาใชก้ลวิธีการใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์เพ่ือทาํ

ใหน้กัเรียนเกิดการฉุกคิดและตระหนกัถึงความ

พร้อมในการสอบ ADMISSION  ซ่ึงเป็นการสอบ

ท่ีสาํคญัและผูผ้ลิตโฆษณาไดพ้ยายามนาํเสนอ

เพ่ือใหน้กัเรียนคิดและตดัสินใจเรียนกวดวิชา  

เน่ืองจากนกัเรียนยงัขาดความพร้อม หากไดเ้รียน

กวดวิชาแลว้จะทาํใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจ 100% 

อีกทั้งผูผ้ลิตโฆษณามีความคาดหวงัใหน้กัเรียนมา

เรียนกวดวิชาดงักล่าว  และยงัแฝงความคิดวา่การ

เรียนกวดวิชาเสริมสร้างความมัน่ใจในการเรียน

และการสอบแข่งขนั   

               7.   การใช้มูลบท 

ศิริพร ภกัดีผาสุข (Phakdeephasook, 

2010, p. 58) การใชม้ลูบท คือ การใชรู้ปภาษาเพ่ือ

ส่ือความเช่ือหรือความรู้เบ้ืองตน้ท่ีมีอยูก่่อนโดยไม่

ตอ้งเอ่ยถึงความเช่ือหรือความรู้นั้นโดยตรง  อาจ

เกิดข้ึนไดจ้ากการใชค้าํศพัทห์รือวลีบางคาํท่ีทาํให้

นึกถึงความหมายอ่ืนนอกเหนือจากความหมายท่ี

ปรากฏอยูใ่นถอ้ยคาํ (รัชนินท ์ พงศอุ์ดม) 

(Pongudom, 2005, p. 115) ผูวิ้จยัพบการใชม้ลูบท

ท่ีสมัพนัธ์กบัการนาํเสนอความคิดเก่ียวกบั

การศึกษาดงัน้ี 

 

    7.1   การใช้มูลบทเพือ่แนะว่า

คุณลกัษณะเชิงบวกของนักเรียนสามารถเพิม่ขึน้

ได้ 

             การใชม้ลูบทเพ่ือแนะว่า

คุณลกัษณะเชิงบวกของนกัเรียนสามารถเพ่ิมข้ึนได ้ 

เป็นการบอกใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์

นกัเรียนควรมีและเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนทัว่ไปอยากมี  

ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นวา่คุณลกัษณะดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นและสาํคญัสาํหรับนกัเรียนในปัจจุบนัผล

การวิเคราะห์พบวา่ มีการใชค้าํแสดงคุณลกัษณะ

เชิงบวกของนกัเรียน  เช่น  เก่ง  ท่ี 1 ฉลาด ชาญ

ฉลาด เป็นตน้ ควบคู่กบัคาํท่ีแสดงวา่เป็นส่ิงท่ี

เปล่ียนไปจากท่ีมี  เช่น กวา่เดิม  เสริม เปล่ียน เป็น

ตน้ 
 

ตวัอยา่ง  19 

 “แค่เรียนกบัเรา นอ้ง ๆ กเ็ก่งกว่าเดิมได้

อยา่งแน่นอน”   
 

จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาเลือกใชถ้อ้ยคาํวา่  “แค่

เรียนกบัเรา นอ้ง ๆ กเ็ก่งกวา่เดิมไดอ้ยา่งแน่นอน”  

เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  ความเก่งของนอ้ง ๆ 

สามารถเก่งข้ึนไดอี้กหากไดรั้บการเรียนกวดวิชา

ดงักล่าว  โดยการใชค้าํวา่  “กว่าเดิม”  จึงอนุมาน

ไดว้า่เดิมมีอยูแ่ลว้แต่สามารถทาํใหเ้ก่งเพ่ิมข้ึนได ้ 

ดงันั้นหากนกัเรียนอยากเก่งกว่าเดิมจึงจาํเป็นตอ้ง

เรียนกวดวิชาดงักล่าว  และยงัเป็นการแฝงความคิด

วา่การเรียนกวดวิชาทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะเชิง

บวก 

      7.2   การใช้มูลบทเพือ่แนะว่าปัญหา

การเรียนของนักเรียนเป็นส่ิงที่ควรกาํจดัหรือทําให้

ลดน้อยลงและหมดไป 

  การใชม้ลูบทเพ่ือแนะวา่ปัญหา

การเรียนของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีควรกาํจดัหรือทาํให้
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ลดนอ้ยลงและหมดไป  เป็นการบอกใหเ้ห็นถึง

ปัญหาการเรียนของนกัเรียนในเร่ืองต่าง ๆ วา่ควร

ทาํใหห้มดไป  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวนั้นจะส่งผลต่อ

การเรียนและการสอบแข่งขนัต่าง ๆ ของนกัเรียน

อยา่งมาก  สถาบนักวดวิชาจึงเป็นผูท่ี้จะทาํให้

ปัญหาดงักล่าวนั้นหมดไป  ผลการวิเคราะห์พบวา่

มีการใชค้าํกริยาท่ีแสดงถึงการทาํให ้ลดนอ้ยลง

และทาํใหห้มดไป  เช่น  ลด  กาํจดั  กลบ  หยดุ 

ฯลฯ ร่วมกบัคาํท่ีแสดงสภาพปัญหาเพ่ือส่ือความ

วา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีควรทาํใหห้มดไป 
 

ตวัอยา่ง 20 

  “ลดปัญหาการเรียนต่าง ๆ ใหห้มดไป  

เสริมความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยไดเ้รียนมาก่อน” 
 

จากตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูผ้ลิต

โฆษณาสถาบนักวดวิชาเลือกใชค้าํวา่  “ลด” ควบคู่

กบัถอ้ยคาํ  “ปัญหาการเรียนต่าง ๆ”  ซ่ึงอาจ

อนุมานไดว้า่เดิมมีปัญหาการเรียนต่าง ๆ เกิด

ข้ึนกบันกัเรียนอยู ่ ดงันั้นหากนกัเรียนไดรั้บการ

เรียนกวดวิชาดงักล่าวแลว้จะช่วยทาํใหปั้ญหาการ

เรียนต่าง ๆ ลดลง  อีกทั้งยงัไดเ้สริมความรู้ใหม่ท่ี

นกัเรียนไม่เคยไดเ้รียนมาก่อนอีกดว้ย  และยงัเป็น

การแฝงความคิดวา่การเรียนกวดวิชาทาํใหปั้ญหา

การเรียนหมดไป 
 

 จากกลวิธีการใชม้ลูบทเพ่ือแนะความ

ดงักล่าวขา้งตน้สามารถส่ือความคิดไดว้า่  การ

เรียนกวดวิชาทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะเชิงบวก

และปัญหาการเรียนหมดไป 

 

การสรุปผลการวจัิย 

 บทความวิจยัน้ีมุ่งวิเคราะห์กลวิธีทาง

ภาษาในการนาํเสนอความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” 

และ “การเรียนกวดวิชา” ในวาทกรรมโฆษณา

สถาบนักวดวิชา  โดยมีคาํถามวิจยัวา่กลวิธีทาง

ภาษาในการนาํเสนอความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” 

และ “การเรียนกวดวิชา” ในวาทกรรมดงักล่าวมี

อะไรบา้ง  และกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นนาํเสนอ

ความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” และ “การเรียนกวด

วิชา” อยา่งไรบา้ง 

 ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่  กลวิธีทาง

ภาษาในการนาํเสนอความคิดเก่ียวกบั “การศึกษา” 

และ “การเรียนกวดวิชา” ในวาทกรรมโฆษณา

สถาบนักวดวิชา  มีทั้งหมด 7 กลวิธี  ไดแ้ก่  การใช้

อุปลกัษณ์  การอา้งถึง  การใชท้ศันะภาวะ  การใช้

คาํยืนยนัของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จ  การกล่าวเกิน

จริง  การใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์  การใชม้ลูบท   

 กลวิธีทางภาษาไดน้าํเสนอความคิด

เก่ียวกบั “การศึกษา” และ “การเรียนกวดวิชา” 

หลายความคิด  โดยผูวิ้จยัสามารถสรุปความคิด

ยอ่ย ๆ ท่ีเก่ียวกบั “การศึกษา” ไดด้งัน้ี  (1) 

การศึกษาคือการแข่งขนัและจะตอ้งฝ่าฟันเพ่ือให้

ไปสู่ความสาํเร็จ  (2) เป้าหมายของการศึกษา คือ 

การสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียง ส่วนความคิดท่ีเก่ียวกบั “การเรียนกวด

วิชา” สามารถสรุปเป็นความคิดยอ่ย  ๆ ไดด้งัน้ี  (1) 

การเรียนกวดวิชาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน  

(2) การเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความมัน่ใจในการ

เรียนและการสอบแข่งขนั  (3) การเรียนกวดวิชาทาํ

ใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะเชิงบวกและปัญหาการ

เรียนหมดไป  4) การเรียนกวดวิชาคือเสน้ทางสู่

ความสาํเร็จ  

 อยา่งไรกต็าม งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ี

ศึกษาเพียงกลวิธีทางภาษาในการนาํเสนอความคิด

เก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนกวดวิชาจาก                   

วาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชาเท่านั้น  

ผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงไม่สามารถกล่าวอา้งไดว้า่เป็น

ความคิดเก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนกวดวิชาท่ี

แทจ้ริงทั้งหมดในสงัคมได ้ ดว้ยเหตุน้ีการนาํเสนอ
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ความคิดเก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนกวดวิชา

ในวาทกรรมโฆษณาจึงเป็นความพยายามของ

ผูผ้ลิตโฆษณาท่ีมุ่งหวงัผลประโยชนท์างการคา้จาก

นกัเรียนซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ         

วาทกรรมน้ี 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษากลวิธีทางภาษาในการนาํเสนอ

ความคิดเก่ียวกบัคาํอ่ืน ๆ 

ความคิดเก่ียวกบัการศึกษาและการเรียนกวดวิชา

ในวาทกรรมโฆษณาจึงเป็นความพยายามของ

ผูผ้ลิตโฆษณาท่ีมุ่งหวงัผลประโยชนท์างการคา้จาก

นกัเรียนซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ         

วาทกรรมน้ี 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษากลวิธีทางภาษาในการนาํเสนอ

ความคิดเก่ียวกบัคาํอ่ืน ๆ 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพกาํไรและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยศึกษาจากงบการเงินของบริษทัในหมวดธุรกิจการแพทย์

จาํนวน 16 บริษทั  และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จาํนวน 13 บริษทั  ตั้งแต่ปี 2555 – 2557   พบวา่  ประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจการแพทย ์และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 มี

ความไม่สมํ่าเสมอ  โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มี

ความผนัผวนมากกวา่หมวดธุรกิจการแพทย ์ และจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพกาํไรและประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานพบวา่   ปัจจยัดา้นคุณภาพกาํไร  ประกอบดว้ย  PE  มีความสมัพนัธ์ิเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และปัจจยัดา้นคุณภาพกาํไร  QOE และ  PE   

มีความสมัพนัธ์ิเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สาํหรับหมวดธุรกิจการแพทย ์ 

 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพย,์ กาํไร, ธุรกิจการแพทย,์ ธุรกิจขนส่ง, โลจิสติกส์ 

 

 Abstract 

 This paper aimed to analyze the operational efficiency of a company listed on the Thai Stock Exchange, and 

to study the relationship between earnings quality and operational efficiency. The group studied consisted of 16 

medical business companies, and data was collected from their consolidated financial statements from 2012 until 

2014. Results showed that there were irregular fluctuations in their operational efficiency. Their efficiency tended to 

vary greatly. Logistics companies fluctuated  more than medical business. And the relationship between earnings 

quality and operational efficiency in logistics, included factors such as PE earnings quality. This was positively 

related to performance and was statistically significant. The medical business earnings quality included  factors, such 

as QOE and PE, and was positively related to performance and statistically significant. 

Keywords:  stock exchange,  profit 
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บทนํา  

จากการรวมตวัของประเทศในเอเชียเพ่ือเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community Blueprint) ในปี 2558 โดยมีเป้าหมายให้

อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั มีการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน

มีฝีมืออยา่งเสรี อาเซียนไดจ้ดัทาํแผนงานการจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นแผนงานบูรณาการ

ดาํเนินงานใหด้า้นเศรษฐกิจเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4 

ดา้นคือ ( 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมี

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ

อยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 

รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสาํคญัของอาเซียน

ใหเ้ป็นรูปธรรม  (2) การสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใหค้วามสาํคญักบั

ประเดน็ดา้นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  (3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค ใหมี้

การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

และการเสริมสร้างขีดความสามารถผา่นโครงการต่าง ๆ 

เช่น ขอ้ริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียน  (4)การบูรณา

การเขา้กบัเศรษฐกิจโลก เนน้การปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้

อาเซียนมีท่าทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่งเสริมการ

สร้างเครือข่ายในดา้นการผลิต/จาํหน่ายภายในภูมิภาคให้

เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก  โดยใหแ้ต่ละประเทศใน 

AEC ใหมี้จุดเด่นต่างกนั โดยประเทศไทย เนน้จุดเด่นท่ี

สาขาการท่องเท่ียวและสาขาการบิน วตัถุประสงคห์ลกั

ดงักล่าวทาํใหป้ระเทศสมาชิกมีการต่ืนตวัอยา่งมาก และ

หลายหน่วยงานเร่ิมใหค้วามสาํคญัพร้อมทั้งส่งเสริมการ

ลงทุนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง  

ทั้งน้ีประเทศไทยไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมในดา้นท่ี

เป็นจุดเด่นตามแผนเท่านั้น ยงัคงมีการเตรียมความพร้อม

ในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในทุก

ภาคอุตสาหกรรม  โดยการเปิดเขตการคา้เสรีน้ีเองส่งผล

ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ี

ประกอบดว้ยธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ , ธุรกิจ

การแพทย ์, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ , ธุรกิจพาณิชย ์ 

และธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์  มีการออกมาส่งเสริมการ

ลงทุนในธุรกิจเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจ

การแพทยท่ี์มีการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน  

และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีการขยายตวัอยา่ง

รวดเร็ว   

ธุรกิจ Healthcare คือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิง

ทุกอยา่ง ในการดูแลความเป็นอยูด่า้นสุขภาพของมนุษย ์

ซ่ึงครอบคลุมขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่เร่ืองยา 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์การบริการรักษาพยาบาล โดยแบ่ง

ออกเป็นหลาย ๆ มิติ ทั้งการแบ่งตามอวยัวะสาํคญัต่าง ๆ 

ของมนุษย ์หรือแบ่งตามระดบัความซบัซอ้นในการรักษา  

ในช่วงปีท่ีผา่นมามีการขยายตวัของธุรกิจการแพทย ์การ

รักษาสุขภาพในประเทศไทยสูงท่ีสุดในภูมิภาค จะเห็น

ไดจ้ากตวัเลขของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา

รักษาพยาบาลในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยประมาณ 2 

ลา้นคนต่อปี ถือวา่จาํนวนมากกวา่ตวัเลขของคนไขท่ี้

รักษาตวัท่ีสิงคโปร์และอินเดียรวมกนั  ทาํใหช่้วงท่ีผา่น

มาธุรกิจการรักษาพยาบาลไทยเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว

ถัว่เฉล่ียประมาณ 5.7% ต่อปี  

 แนวโนม้การขยายตวัของมลูค่าตน้ทุน 

โลจิสติกส์ในปี 2556 เป็นการเคล่ือนไหวท่ีสอดคลอ้งกบั 

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ท่ีชะลอตวัลงจากปี 2555 

ตามการลดลงของแรงส่งของอุปสงคใ์นประเทศ  

เน่ืองจากมีการเร่งใชจ่้ายไปแลว้ในปีก่อนหนา้เพ่ือฟ้ืนฟู

ความเสียหายจากมหาอุทกภยัในปี 2554 ประกอบกบั

สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอน

สูงข้ึนในปี 2556 ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมี

มลูค่ารวม 1,835.2 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน

เท่ากบัร้อยละ 14.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ 

ราคาประจาํปี (GDP at Current Prices) ซ่ึงมีมลูค่า 

12,910.0 พนัลา้นบาท โดยมีสดัส่วนลดลงจากร้อยละ 
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14.4 ในปี 2555 และ มีมูลค่าตน้ทุนแต่ละรายการ ดงัน้ี 

ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ 953.2 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 7.4 

ของ GDP) ตน้ทุนการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 715.2 

พนัลา้นบาท (ร้อยละ 5.5 ของ GDP) และตน้ทุนการ

บริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ 166.8 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 

1.3 ของ GDP) (Office of the National Economics and 

Social Development Board, 2014) 

 จากขอ้มลูบริษทัท่ีเติบโตในหมวดอุตสาหกรรม

บริการดงักล่าวมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน  ดงันั้น กาํไรถือ

เป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความสาํคญัในรายงานทางการ

เงิน และงบการเงินกย็งัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับ

บุคคลภายในและภายนอกบริษทั  ทั้งผูบ้ริหาร นกัลงทุน  

สถาบนัการเงิน  และผูส้นใจโดยทัว่ไป  ซ่ึงงบการเงิน

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงิน  ผลการ

ดาํเนินงาน  หรือแสดงในภาพรวมของบริษทั  เช่น  

แสดงถึงคุณภาพกาํไรและประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ   

 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี  จึงมุ่งเนน้ถึงการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  โดยศึกษา

เฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหมวดธุรกิจการแพทยแ์ละหมวดธุรกิจขนส่งและโล

จิสติกส์  และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคุณภาพกาํไร

และประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  ขอ้มลูท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ขอ้มลูทางการบญัชี เน่ืองจากเป็น

ขอ้มลูท่ีหาไดง่้ายและเปิดเผยต่อสาธารณชนทัว่ไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหมวดธุรกิจการแพทยแ์ละหมวดธุรกิจขนส่งและโล

จิสติกส์โดยวดัจากคุณภาพกาํไร 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพกาํไรและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนัของหมวด

ธุรกิจการแพทยแ์ละหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามเกณฑค่์าเฉล่ียของ

หมวดธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพของกาํไรมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพกาํไรและประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน 

วรศกัด์ิ ทุมนานนท ์อา้งศิริมา  แกว้เกิด

(Keawkurt, 2014) ความหมายของคุณภาพกาํไร 

(earnings  of quality) วา่หมายถึง  กาํไรท่ีแทจ้ริง (real  

earnings) หรือกาํไรท่ีมีคุณภาพ  ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน

ตามปกติ  และสามารถเปล่ียนเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ม่ือ

ตอ้งการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียน 

 เริงรัก  จาํปาเงิน (2544) (Jumpanguen, 2001) 

กล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพกาํไร โดยคาํนวณ

จากวิธีการดงัน้ี 

1. วิธีการคาํนวณหา Working capital accruals  

(WCA)  โดยศึกษาจากการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

หมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนและหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลง  ดงัน้ี 

WCA = (การเพ่ิมข้ึนในบญัชีลูกหน้ี + การ

เพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ + การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์

หมุนเวียนอ่ืน ๆ + การลดลงในบญัชีเจา้หน้ีและรายการ

คา้งจ่าย + การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ) 

สินทรัพยร์วมถัว่เฉล่ีย 

2. วิธีการคาํนวณหา Total net operating 

accruals (NOA) โดยการศึกษารายการปรับปรุงกาํไร

ก่อนรายพิเศษ   เพ่ือหายอดกระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน ดงัน้ี 

NOA = (กาํไรก่อนรายการพิเศษ – กระแสเงิน

สดจากกิจกรรมดาํเนินงาน)/สินทรัพยร์วมถัว่เฉล่ีย 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 113



จากสูตรการคาํนวณหา WCA และ NOA หากค่าท่ีไดมี้ค่า

นอ้ย แสดงวา่ บริษทัคุณภาพกาํไรสูง 

3. อตัราส่วนราคาต่อกาํไร (Price-Earnings 

Ratio) = ราคาตลาดของหุน้/กาํไรสุทธิต่อหุน้ 

จากสูตรการคาํนวณหา Price-Earnings Ratio  

จะใหผ้ลลพัธ์เป็น “เท่า”  แสดงใหเ้ห็นวา่ราคาตลาดของ

หุน้นั้นเป็นก่ีเท่าของกาํไร หากค่าท่ีไดมี้ค่ามาก  แสดงวา่

นกัลงทุนยินดีท่ีจะจ่ายซ้ือหุน้ดงักล่าวในราคาท่ีสูง  เพ่ือ

หวงัถึงผลกาํไรท่ีจะไดจ้ากการเติบโตของกิจการใน

อนาคต 

4. อตัราส่วนคุณภาพกาํไร (Quality of 

Earnings) = กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน/

กาํไรสุทธิก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่ายบญัชี    

จากสูตรการคาํนวณหา Quality of Earnings 

หากค่าท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ กิจการมีการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการไดดี้ 

 เริงรัก  จาํปาเงิน (2544) กล่าวถึง  เทคนิคการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  โดยคาํนวณจาก 

1. อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

Return on equity (ROE) = กาํไรสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุน้

รวมเฉล่ีย   จากสูตรการคาํนวณหา ROE หากค่าท่ีไดมี้

ค่าท่ีสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัมีการบริหารงานท่ีดี 

สามารถสร้างผลกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัเม่ือ

เวลาผา่นไป บริษทักเ็พ่ิมพนูความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้ได้

เป็นอยา่งดี 

2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน Return on 

Investment (ROI) = กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน/กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 

จากสูตรการคาํนวณหา ROI หากค่าท่ีไดมี้ค่าท่ี

สูง แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัมีการบริหารงานท่ีดี สามารถ

สร้างผลกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และใหผ้ลตอบแทนจาก

การลงทุนท่ีสูง 

3. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์Return on 

Assets (ROA) = กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

จากสูตรการคาํนวณหา ROA หากค่าท่ีไดมี้ค่าท่ี

สูง แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไร

ท่ีสูงเม่ือเทียบกบัมลูค่าสินทรัพยท่ี์ลงทุน 

4. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

Debt/Equity Ratio (D/E) = หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้

รวมเฉล่ีย จากสูตรการคาํนวณหา Debt/Equity Ratio 

หากค่าท่ีไดมี้ค่าท่ีตํ่า แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงในดา้น

เจา้หน้ีและเจา้ของกิจการท่ีนอ้ย แต่ถา้อตัราส่วนสูงแสดง

วา่บริษทัมีความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินมาใชใ้นการดาํเนิน

กิจการ 

5. อตัราส่วนการวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสด

ต่อสินทรัพยร์วม (CF/ROA) = กระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได/้

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

 จากสูตรการคาํนวณหา CF/ROA หากค่าท่ีไดมี้

ค่าท่ีสูง  แสดงวา่กิจการมีความสามารถหาเงินสดจากการ

ดาํเนินงานไดม้ากกวา่การลงทุนในสินทรัพย ์  

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ขวญัชยั นอบนอ้ม ( Nopnom (2007) ศึกษา

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัเงินทุนท่ี

ยกระดบัเป็นธนาคารพาณิชยภ์ายใตแ้ผนพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน พบวา่  บริษทัเงินทุนท่ียกระยกระดบัเป็น

ธนาคารพาณิชยภ์ายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

ไดแ้ก่  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาขน) ธนาคารทิส

โก ้จาํกดั (มหาชน) มีค่าความมีประสิทธิภาพโดย

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 2 และ 13 จากสถาบนั

การเงินท่ีทาํการศึกษาทั้งหมด 14 สถาบนัการเงิน และ

สถาบนัการเงินดงักล่าวมีอตัราส่วนท่ีใชว้ดัการมี

เงินกองทุนเพียงพอ  ทั้งน้ีบริษทัเงินทุนท่ียกระยกระดบั

เป็นธนาคารพาณิชยภ์ายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนั

การเงินจะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน  หาก

ทาํการลดค่าใชจ่้ายบางส่วนออกออกไปเช่น ดอกเบ้ีย  

ค่าใชจ่้ายพนกังาน  เป็นตน้ 
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 ชญานุช คลงัวิเชียร ( Klungvichain, 2012) 

ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพกาํไรของกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  พบวา่  คุณภาพกาํไรของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่ส่วน

ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพสูงกวา่กลุ่มบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายและกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตมีคุณภาพกาํไรท่ี

ดีกวา่กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายและมีความสามารถใน

การก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีสามารถ

นาํไปชาํระหน้ีสินนาํไปลงทุนกลบัในสินทรัพยห์รือ

นาํไปจ่ายเงินปันผลไดดี้กวา่กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไดดี้กวา่ 

ศิริมา  แกว้เกิด ( Keawkurt, S. (2014)  ศึกษา

การวิเคราะห์คุณภาพกาํไรและประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต ์ พบวา่  ราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิ

ต่อหุน้ของอุตสาหกรรมอาหารมีมลูค่าสูงกวา่

อุตสาหกรรมยานยนต ์ และการศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งคุณภาพกาํไรท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  โดยปัจจยัดา้น

คุณภาพประกอบดว้ย QOE มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(r = 0.308, p < .01) และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ

คุณภาพกาํไรประกอบดว้ย PE มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

Sloan (1996) ศึกษาราคาของหลกัทรัพยจ์ะ

สะทอ้นขอ้มูลของกาํไรในอนาคตหรือไม่  โดยทาํการ

ตรวจสอบรายการคงคา้งและกระแสเงินสดท่ีเป็น

องคป์ระกอบของกาํไรในปัจจุบนั  เพ่ือประเมินกาํไร

อนาคต  พบวา่  องคป์ระกอบของกาํไรท่ีมีรายการคงคา้ง

สูงจะมีคุณภาพตํ่ากวา่กาํไรท่ีมีองคป์ระกอบของกระแส

เงินสด 

Minwir Al-Shammari (1998) ศึกษาการสร้าง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธนาคาร  เพ่ือศึกษาการ

สร้างแบบจาํลองและเปรียบเทียบการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคารโดยการใช้

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูแวดลอ้ม (DEA) วิเคราะห์โดยการ

ใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน  พบว่า  ธนาคารส่วนใหญ่ไม่มี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในช่วง 1991 – 1994  

และพบวา่ปัจจยัการอา้งแหล่งท่ีมาและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั

ราคาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานของธนาคาร 

Athanasios G. Noulas (2001) ศึกษากฎระเบียบ

และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกรีกแบงค ์

(Greek bank)  เป็นการศึกษาโดยการใชโ้มเดล DEA  

พบวา่  ระดบัการควบคุมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ระหวา่งธนาคารเอกชนและธนาคารของรัฐไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  และจากการ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  พบวา่  ธนาคารเอกชนท่ี

ดีนั้นตอ้งมีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

Dechow and Dichev (2002) ศึกษาคุณภาพของ

รายการคงคา้งและกาํไรและคุณภาพของกาํไรจากราคา

ตลาด  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพกาํไรโดยการ

ตรวจสอบคุณภาพของรายการคงคา้ง โดยการประมาณ

ค่าความผิดพลาดจากรายการคงคา้งและการประมาณ

คุณภาพกาํไรจากส่วนไดเ้สียทางการตลาด พบวา่  

การศึกษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของรายการคงคา้ง

มีไม่เพียงพอ แต่คุณภาพของรายการคงคา้งรวมยงัคงมี

คุณภาพ นอกจากน้ีการวิเคราะห์ดงักล่าว การวิเคราะห์

คุณภาพกาํไรจากราคาตลาดท่ีต่างกนัทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ี

ต่างกนัดว้ย 

Rashmi Malhotra (2012) ศึกษาการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสายการบินสหรัฐ  

โดยเป็นการศึกษาจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินใน

ปี 2008  ทาํการศึกษาโดยการวิเคราะห์ขอ้มลูแวดลอ้ม  

และใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนในการวิเคราะห์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 115



ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสินทรัพย ์ เพ่ือ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสายบิน

สหรัฐ    พบวา่  สายการบินสหรัฐมีประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานดีมากเม่ือเทียบกบัสายการบินอ่ืน  และมีจุดท่ี

ตอ้งไดรั้บทาํการแกไ้ขคือพ้ืนท่ีของสนามบิน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มประชากรท่ีใช้

สาํหรับเกบ็รวบรวมขอ้มลู  คือ  บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมดจาํนวน 29 

บริษทั โดยแบ่งเป็นหมวดธุรกิจการแพทยจ์าํนวน 16 

บริษทั  และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จาํนวน 13 

บริษทั  ซ่ึงมีการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี  ตั้งแต่ปี 2553-2557  โดยเป็นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเวบ็ไซดข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็น

ขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time Series Data)  อยูร่ะหวา่งปี 

2553-2557 รวม 5 ปี  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  และใชก้าร

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน  โดยการวิเคราะห์จาก

อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ  และ

วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  จากนั้น

ทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพกาํไรและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดว้ยสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (Pearson correlation coefficient) 

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพกาํไร 

1 วิธีการคาํนวณหา Working capital accruals  

(WCA)  โดยจะศึกษาจากการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

หมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนและหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลง   

2 วิธีการคาํนวณหา Total net operating 

accruals (NOA) โดยการศึกษารายการปรับปรุงกาํไร

ก่อนรายพิเศษ   เพ่ือหายอดกระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน   จากสูตรการคาํนวณ WCA และ 

NOA  หากค่าท่ีไดมี้ค่านอ้ย  แสดงวา่บริษทัคุณภาพกาํไร

สูง 

3 อตัราส่วนราคาต่อกาํไร (Price-Earnings 

Ratio) 

4 อตัราส่วนคุณภาพกาํไร (Quality of Earnings) 

วิธีการคาํนวณประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

1 อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

Return on equity (ROE) 

2 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน Return on 

Investment (ROI) 

3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์Return on 

Assets (ROA) 

4 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

Debt/Equity Ratio (D/E) 

5 อตัราส่วนการวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อ

สินทรัพยร์วม (CF/ROA) 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์คุณภาพกาํไรของบริษทัใน

หมวดธุรกจิการแพทย์และหมวดธุรกจิขนส่งและโลจิ

สตกิส์   

ผลคาํนวณจาก Working capital accruals  

(WCA)  พบวา่  หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทั

ท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือTNH , AHC ,BDMS ,CMR 

,KDH ,NEW ,SKR ,VIBHA ,VIH  ในปี 2556 บริษทัท่ีมี

ค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AHC, KDH, M-CHAI, NEW , 

NTV, RAM และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ  TNH, AHC, BCH, BDMS,BH , CHG, CMR, KDH, 

M-CHAI , NTV, RAM, VIBHA  สาํหรับหมวดขนส่ง

และโลจิสติกส์  ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  

คือAOT, BECL,BMCL, BTC, BTS, JUTHA, KWC, 

PSL, THAI ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ 

ASIMAR, BMCL, BTC, JUTHA, PSL  ในปี 2557 
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บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, BMCL, BTC, 

NOK, THAI ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัมีคุณภาพกาํไรสูง 

ผลคาํนวณจาก Total net operating accruals 

(NOA)  พบวา่  หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทั

ท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, AHC, CMR, KDH, M-

CHAI, NEW, SKR, SVH, VIBHA, VIH  ในปี 2556 

บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  BCH, KDH, M-CHAI, 

NTV, SKR, SVH, VIBHA, VIH  ในปี 2557 บริษทัท่ีมี

ค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, BH, KDH, NTV, SKR, 

SVH, VIBHA, VIH  หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์    

พบวา่   ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  AOT, 

ASIMAR, BECL, BMCL, BTC, JUTHA, NOK, NYT, 

PSL, THAI  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  

BTC, BTS, NYT, THAI   ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, AOT, ASIMAR, BECL, BMCL, 

BTC, JUTHA, NOK, NYT, PSL, THAI  ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่บริษทัมีคุณภาพกาํไรสูง 

ผลคาํนวณจาก Price-Earnings Ratio  พบวา่  

หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  KDH, NEW, VIH  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  BCH, BDMS, BH, CHG, NEW, 

RAM, SKR, VIH  และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ    BCH, BDMS, BH, CHG, NEW, SKR, 

VIH, VIBHA  สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 

2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AOT, BTS, PSL  

ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ีย  คือAAV, AOT, 

BTS, KWC, NYT, PSL ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, AOT, BTS, KWC, NYT, THAI, 

ASIMAR, BECL   

ผลคาํนวณจาก Quality of Earnings  แสดงถึง

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการท่ีดี  พบวา่   

หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ   TNH, CMR, M-CHAI, NEW, SKR, 

VIBHA, VIH  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ TNH, BCH, M-CHAI, NTV, SKR, SVH, VIBHA, 

VIH  และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ    

TNH, M-CHAI, NTV, SKR, SVH, VIBHA, VIH, BH  

สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555 บริษทัท่ีมี

ค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AOT, ASIMAR, JUTHA, NOK, 

THAI  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ 

AAV, BTS, JUTHA, NOK, NYT, PSL ในปี 2557 

บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, ASIMAR, 

JUTHA, NOK, PSL.  

ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ของบริษทัในหมวดธุรกจิการแพทย์และหมวดธุรกจิ

ขนส่งและโลจิสตกิส์   

ผลคาํนวณจาก Return on equity (ROE)  แสดง

ใหเ้ห็นวา่บริษทัมีการบริหารงานท่ีดี สามารถสร้างผล

กาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พบวา่   หมวดธุรกิจการแพทย ์ ใน

ปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ   TNH, BCH, 

BDMS, BH, CHG, CMR, NTV, RAM, SVH, ในปี 2556 

บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, AHC, BCH, 

BH, CHG, CMR, M-CHAI, NTV, RAM, SVH, VIBHA  

และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ TNH, 

AHC, BDMS, BH, CHG, CMR, NTV, RAM, SVH, 

VIBHA   สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555  

บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, BTC, NOK, 

NYT, ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, 

AOT, ASIMAR, BECL, BMCL, BTS, JUTHA, KWC, 

NOK, NYT, PSL ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, AOT, ASIMAR, BECL, BMCL, 

BTS, JUTHA, KWC, NYT, PSL 

ผลคาํนวณจาก Return on Investment (ROI)  

พบวา่   หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ   BH, KDH ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, BCH, BDMS, CHG, KDH, 

M-CHAI, NEW, NTV, RAM, SKR, SVH, VIBHA  และ

ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ีย  คือ    CHG, 
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KDH  สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555 

บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  ASIMAR, BMCL, 

JUTHA, PSL  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ ASIMAR, BMCL  ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, BECL, BMCL, BTC, BTS, NOK, 

NYT, PSL, THAI 

ผลคาํนวณจาก Return on Assets (ROA)  พบวา่   

หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ   TNH, AHC, BCH, BH, CHG, NTV, 

RAM, VIBHA  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ TNH, AHC, BH, CHG, CMR, M-CHAI, NTV, SVH  

และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ   TNH, 

AHC, BH, CHG, CMR, NTV, SVH  สาํหรับหมวด

ขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, NOK, NYT  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, AOT, ASIMAR, BECL, 

BTS, KWC, NOK, NYT  ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  AOT, ASIMAR, BECL, BTS, 

KWC, NYT 

ผลคาํนวณจาก Debt/Equity Ratio (D/E)  พบวา่   

หมวดธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, AHC, CHG, KDH, NEW, NTV, 

RAM, SVH, VIH  ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ  TNH, AHC, CHG, KDH, NEW, NTV, RAM, SVH, 

VIH, SKR  และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ    TNH, AHC, CHG, KDH, SVH, NEW, NTV  

สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555 บริษทัท่ีมี

ค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, AOT, ASIMAR, BECL, 

BTC, BTS, KWC, NOK, NYT, PSL ในปี 2556 บริษทัท่ี

มีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, AOT, ASIMAR, BECL, 

KWC, NOK, NYT, PSL, BTS ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่า

ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  AAV, AOT, ASIMAR, BECL, 

KWC, NOK, NYT, PSL, BTS, BMCL 

ผลคาํนวณจาก อตัราส่วนการวดัผลตอบแทนท่ี

เป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม (CF/ROA)  พบวา่  หมวด

ธุรกิจการแพทย ์ ในปี 2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  

คือ   TNH, AHC, BCH, BH, CHG, M-CHAI, SVH ในปี 

2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, AHC, BH, 

CHG, NTV, SKR, SVH  และในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่า

มากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ  TNH, AHC, BH, CHG, NTV, 

BDMS, SVH   สาํหรับหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 

2555 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ AAV, ASIMAR, 

NOK, NYT ในปี 2556 บริษทัท่ีมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย  คือ 

AAV, AOT, BECL, BTS, KWC, NOK, NYT, THAI  

ในปี 2557 บริษทัท่ีมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ีย  คือ  AOT, 

ASIMAR, BECL, JUTHA, KWC, NYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



ผลหาความสัมพนัธ์ของคุณภาพกาํไรกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกจิการแพทย์

และหมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสตกิส์ 

 
 

จากการหาความสมัพนัธ์ของคุณภาพกาํไรกบั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ในปี 2557 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยั

ดา้นคุณภาพกาํไร ประกอบดว้ย PE มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  0.05 และความสมัพนัธ์ของคุณภาพกาํไรกบั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจ

การแพทยใ์นปี 2557 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพ

กาํไร  ประกอบดว้ย QOE และ  PE  มีความสมัพนัธ์เชิง

บวกกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ปี 2555-2557   พบวา่  ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจการแพทย ์และ

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  ตั้งแต่ปี 2555-2557    

มีความไม่สมํ่าเสมอ  โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานของบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิ

สติกส์มีความผนัผวนมากกวา่หมวดธุรกิจการแพทย ์ 

และจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพกาํไร

และประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  พบวา่   ปัจจยัดา้น

คุณภาพกาํไร  ประกอบดว้ย  PE  มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ  0.05  ของบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิ

สติกส์และปัจจยัดา้นคุณภาพกาํไร  QOE และ  PE  มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สาํหรับหมวดธุรกิจ

การแพทย ์

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

บริษทัไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือจะไดน้าํผล

มาเปรียบเทียบกนั
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บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่างกนั (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัความคาดหวงัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอาง

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  จาํนวนทั้งส้ิน 309 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม การ

วิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

สถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สนั  ผลการวิจยัพบวา่ (1) พนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยจาํแนกเป็นดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นส่วนบุคคล ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

และดา้นผลการปฏิบติังาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 (2) องคป์ระกอบของความคาดหวงัของพนกังานกลุ่มธุรกิจ

ผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกัโดยรวม

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์กนัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยดา้นท่ี

มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดคือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

คําสําคัญ :  ปัจจยั, องคป์ระกอบของความคาดหวงั, ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

Abstract  

 This is a piece of quantitative research which aims to: (1) study the various factors affecting the 

performances of individual employees, (2) study the expectations associated with employees’ performance 

.Data was collected from 309 employees, using questionnaires. Statistical methods used, included  
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Independent Samples t-test , One -Way ANOVA  and Pearson Product Moment Correlation. The results 

indicated that (1) employees had an overall work efficiency at the highest level, which could be ranked in 

descending order , thus .The personal aspect had a mean of 4.24  and the work performance aspect  a mean 

of 3.96, (2) Employees’ expectancy factors demonstrated a positive correlation with overall work 

performance at a moderate level, with 0.01 as the level of significance, and the relationship with peers had  

the highest  correlation. 

Keywords: factors, expectancy factors, work efficiency 

 

บทนํา  

ส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัและไดรั้บการ

ตอบสนองความคาดหวงันั้นจากองคก์รเป็นแรง

ขบัเคล่ือนสาํคญัท่ีทาํใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่ง

เตม็ประสิทธิภาพ จึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการทาํความ

เขา้ใจและเห็นถึงความสาํคญัของความคาดหวงั

ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร โดยองคก์รควรมีระบบ

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและจูงใจ ระบบประเมินผล

การปฏิบติังานท่ีโปร่งใส มีระบบความกา้วหนา้ใน

อาชีพท่ีชดัเจน หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม

และมีคุณค่า สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานถกู

สุขลกัษณะอนามยัและปลอดภยั ส่งเสริมกิจกรรม

หรือโครงการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในองคก์าร 

มีระบบใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ 

ของพนกังาน ส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย

กิจกรรมสังคม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข คนท่ีทาํงาน

ดว้ยความสุข ยอ่มทาํงานดว้ยความตั้งใจ                 

มีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนงาน มีการวิเคราะห์

งาน มีการจดบนัทึกการทาํงานในแต่ละวนั มีการ

แบ่งขนาด หรือ ลาํดบัความสาํคญัของงานก่อน-

หลงัไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นน้ีกท็าํใหง้านประสบ

ผลสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผลงานท่ีออกมาก็

มีคุณภาพ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทาํใหล้กูคา้

ประทบัใจ ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัดี

ข้ึนตามไปดว้ย องคก์รมีผลกาํไร และมีการเติบโต

อยา่งย ัง่ยืนธุรกิจเคร่ืองสาํอางกเ็ช่นกนั ฉะนั้นเม่ือ

เกิดธุรกิจกย็อ่มตอ้งพ่ึงพาอาศยัมนุษยใ์น

 กระบวนการทาํงานของผูผ้ลิตหาก

โรงงานขนาดใหญ่กต็อ้งใชพ้นกังานท่ีมีคุณวฒิุ

ค่อนขา้งสูงท่ีหลากหลายแค่นั้นยงัไม่พอต่อการ

ส่งเสริมกิจการใหรุ่้งเรืองจึงตอ้งมีการอบรมบวก

กบัการเติมเต็มความรู้ใหม่ใหมี้คุณค่าและดาํเนิน

กิจกรรมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและผลลพัธ์มากท่ีสุด 

งานวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่ม

ธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

โดยองคก์รกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางสามารถนาํ

ผลการวิจยัน้ีไปปรับใชป้ระกอบการพฒันา

หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานใหสู้งข้ึน

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ต่างกนั  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัความคาดหวงัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังาน 
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีแบบจาํลองของผลลพัธ์  

ความพอใจ และ ความคาดหมาย  แบบจาํลองของ

พอร์เตอร์ลอวเ์ลอร์( Porter, & Lawler, 1968) ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ ความคาดหวงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากผล

การปฏิบติังานแต่เพียงอยา่งเดียวยงัแสดงใหเ้ห็น

ความพยายามท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ความสามารถ

และการรับรู้บทบาทยงัมีผลดว้ยซ่ึงแบบจาํลองมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดรางวลัใหเ้หมาะสมกบัคุณค่า

ของงาน ของตวัผูรั้บผิดชอบเพ่ือจูงใจในการ

ทาํงาน  

2.  แสดงระดบัผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการ

อยา่งชดัเจน เพราะผลการปฏิบติังานจะส่งผลให้

เกิดความพึงพอใจ จึงควรมีการกาํหนดผลการ

ปฏิบติังานท่ีดี มีรางวลัท่ีจะไดรั้บ 

3. สร้างความเช่ือมัน่ในระดบัผลการ

ปฏิบติังานเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งเต็ม

กาํลงัความสามารถ หากไม่มีการจูงใจ

ประสิทธิภาพในการทาํงานก็จะตํ่าดว้ย 

4.  เช่ือมโยงรางวลักบัผลการปฏิบติังาน 

5.  รางวลัท่ีมีความเหมาะสม ย่อมสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นแบบจาํลองของ พอร์เตอร์ลอวเ์ลอร์ 

จึงแสดงใหเ้ห็นวา่นอกเหนือจากบทบาทท่ีไดรั้บ

แลว้ ความพอใจ ความสามารถ การรับรู้ กล็ว้นแต่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานเพ่ือใหง้านไดผ้ลดี

มากยิ่งข้ึนจึงตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น รางวลั

ตอบแทนท่ีเหมาะสม คุม้ค่ามากท่ีสุดสอดคลอ้งกบั

 งานวิจยัของภูมรินทร์ ทวิชศรี (Tavichsri, 

2014) วิจยัเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัของพนกังาน บริษทั พรอคเตอร์

แอนดแ์กมเบิลแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จาํกดั พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัอยูใ่น

ระดบัมาก ดา้นความปลอดภยัมากท่ีสุดรองลงมา

คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นการ

มอบหมายงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการ

บริหารงานและดา้นสถานท่ี ผลการวิเคราะห์ความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความปลอดภยั

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการ

ทาํงานเป็นทีม ดา้นการมอบหมายงาน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นสถานท่ีทาํงาน

และการบริหารงานตามลาํดบั ผลการทดสอบ

สมมติฐานดา้นคาดหวงั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน รายไดท่ี้แตกต่างกนั 

มีความหวงัในการทาํงานแตกต่างกนัมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีความหวงั

ในการทาํงานไม่แตกต่างกนัมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นระดบัการศึกษาสถานภาพ ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน ตาํแหน่งและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอายท่ีุ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัอยู่ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คฑาวธุ พรหมนายน  (Promnayon, 2002, 

p. 9) ไดอ้ธิบายคาํวา่ ประสิทธิภาพเม่ือบริหารงาน

ทางดา้นธุรกิจอยา่งแคบและกวา้งไวว้า่ เป็นการลด

ค่าใชจ่้ายตั้งตนเพ่ิมประสิทธิผลของงาน

ประสิทธิภาพทางธุรกิจกคื็อมีแนวทางดาํเนินงานท่ี

มีตน้ทุนตํ่าแต่ไดคุ้ณค่าของสินคา้และการบริการมี

คุณภาพและใหผ้ลกาํไรท่ีมากท่ีสุดจึงอาจบอกได ้5 

ขอ้ยอ่ย ท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งสูงสุด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 123



คือ ตน้ทุน คุณภาพ ปริมาณ และสุดทา้ยวิธีการ 

(ของการผลิต 

ส่วนประสงค ์ตระกลูแสงเงิน 

(Trakulsangngern,  2007, pp. 17-18) อา้งแนวคิด

ของ ธงชยั สนัติวงษ ์มีเทคนิคการประเมินผลการ

ทาํงานของพนกังานแต่ละคนไดเ้ป็น 7 ดา้น 

ประกอบดว้ย 

1. ปริมาณงาน (quantity of work) เป็นการ

กาํหนดความมากนอ้ยเป็นมาตรฐานของการ

มอบหมายงานใหก้บัพนกังานรายบุคคล โดยมี

ตวัช้ีวดัปริมาณงานท่ีประสบผลสาํเร็จตลอด

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้อาจวดัจากผลสาํเร็จกบังาน

ท่ีตรงเวลา  ประสิทธิผลต่าง ๆ การตรวจสอบ

ผลงานท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชา

ทราบวา่พนกังานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้เพียงใด 

2. คุณภาพงาน (quality of work) คือความมี

คุณภาพเก่ียวกบัผลงาน กล่าวคือ มีความถกูตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีพึงพอใจจากผลงานท่ีสาํเร็จจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ความรู้เก่ียวกบังาน  (job knowledge) คือ 

การท่ีผูท้าํงานมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนของ

คู่มือวิธีการปฏิบติังาน รวมทั้งการนาํทกัษะ เทคนิค

ต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นมาประยกุตใ์ชก้บังานของ

ตนเองและงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

4. คุณภาพลกัษณะส่วนตวั (quality of 

personal) คือ พฤติกรรมเก่ียวกบับุคคลซ่ึงแสดง

ออกมาทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทาง 

วาจาท่ีเหมาะสม การใหค้วามช่วยเหลือสังคม 

ความซ่ือสตัย ์สุจริตในงานของตนเอง เพ่ือน

ร่วมงานและงานขององคก์ร 

5. ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น (cooperation) คือ 

ผูท้าํงานมีความสามารถและเต็มใจทาํงานร่วมกบั

เพ่ือนร่วมงาน ใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งกนัให้

ความสนิทสนมกบัเพ่ือนร่วมงาน สามคัคีกบั

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกนั 

6. มีความน่าไวว้างใจ (dependability) คือ

การท่ีผูท้าํงานมีความน่าไวว้างใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร โดยมีความซ่ือสตัย ์

ละเอียดถ่ีถว้น ความแม่นยาํไวใ้จไดใ้นงานและ

เร่ืองอ่ืน ๆ 

7. มีความคิดริเร่ิม (creativity) คือ ผูท้าํงาน

มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ทั้งในงาน

ท่ีทาํและงานท่ีเก่ียวขอ้ง กลา้เร่ิมตน้งานใหม่ได้

ดว้ยตนเองและไม่กลวัท่ีจะดาํเนินการดว้ยตนเอง 

สามารถแกปั้ญหาดว้ยเหตุและผล 

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้จึงไดส้รุป

องคป์ระกอบของประสิทธิภาพการทาํงานจาก

แนวคิดของ พีเตอร์ซนัและพลาวแมน และธงชยั 

สนัติวงศ ์เพ่ือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั

คร้ังน้ี 

1. ส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน (job knowledge) คือการท่ีผูท้าํ

งานมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนของคู่มือ

วิธีการปฏิบติังาน รวมทั้งการนาํทกัษะ เทคนิค  

ต่าง ๆท่ีมีความจาํเป็นมาประยกุตใ์ชก้บังานของ

ตนเองและงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งดีท่ีสุดการ

แสดงออกทางบุคลิก การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การ

ใชว้าจา การใหค้วามช่วยเหลือสงัคม การร่วม

ทาํงานกบัเพ่ือนร่วมงานอยา่งเตม็ใจ มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือ 

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ทั้งเพ่ือนร่วมงาน ลกูนอ้ง 

ผูบ้งัคบับญัชาและส่วนอ่ืน มีความกลา้คิด กลา้

ตดัสินใจ ลงมือกระทาํงานใด ๆ เพียงคนเดียว 

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดด้ว้ยเหตุและผล 

2. ผลการปฏิบติังาน คือ  ดา้นคุณภาพของ

งาน (quality) คือมีความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

ผลงานออกมาสาํเร็จตรงตามเป้าหมาย ดา้นปริมาณ 

(quantity) คือ เป็นการกาํหนดความมากนอ้ยเป็น
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มาตรฐานของการมอบหมายงานใหก้บัพนกังาน

รายบุคคล โดยมีตวัช้ีวดัปริมาณงานท่ีประสบ

ผลสาํเร็จตลอดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 

สรุปเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการทาํงาน 

คือ การปฏิบติังานเกิดพร้อมหลาย ๆ ปัจจยัท่ี

รวมกนัข้ึนเพ่ือกระทาํการส่ิงใดใหบ้รรลุเป้าของ

องคก์ร ของคนทุกคนท่ีร่วมมือกนัทาํงานนั้น ๆให้

เกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุดไดม้าตรฐาน และใช้

ตน้ทุนในการปฏิบติัท่ีนอ้ยมากแต่ไดผ้ลมากยิ่งกวา่

ดงัท่ีทุกคนไดร่้วมกนัปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีมีอยา่ง

เดียวกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยัภาพที ่1. 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย  

1 .ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายได ้(ต่อเดือน) ตาํแหน่งงาน 

(ระดบั) อายงุาน (ปี) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่างกนั 

2. ปัจจยัความคาดหวงัในการทาํงาน      

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน

     ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- ตาํแหน่งงาน(ระดบั) 

- อายงุาน(ปี) 

องค์ประกอบของความคาดหวงั  5 ด้าน 

- ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

- ดา้นความมัน่คงในงาน 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

-  ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน  2  ด้าน 

- ดา้นส่วนบุคคล 

- ดา้นผลการปฏิบติังาน 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน                     

ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

พนกังานบริษทัของกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

309 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํข้ึน

เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบความคาดหวงัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน  

แบบสอบถามมี 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามท่ีมี

คาํตอบใหเ้ลือก 2 ตวัเลือกและหลายคาํตอบ ใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั 

ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบของความคาดหวงั

ในการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิต

เคร่ืองสาํอาง ในเขตจงัหวดัปทุมธานี           

จาํนวน 35 ขอ้ เป็นแบบสอบถามท่ีมีใหเ้ลือกหลาย

คาํตอบ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน

ค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็นของ

พนกังานเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน จาํนวน 

8 ขอ้ เป็นคาํถามท่ีมีใหเ้ลือกหลายคาํตอบ ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นแบบประเมินสดัส่วนแบ่งเป็น 5 ระดบั 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ

วจัิย  

1.การทดสอบความตรง 

การศึกษาเชิงปริมาณคร้ังน้ี (qualitative  

research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

ขอ้มลู โดยผูศึ้กษาไดน้าํเสนอแบบสอบถามต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง และ

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ผูศึ้กษา

ตอ้งการศึกษา จาํนวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือนาํมาแกไ้ข

แบบสอบถามเพ่ิมเติม 

2. การทดสอบความเท่ียง (reliability) 

ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ไปทดสอบกบั

กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตอบ

กลบัมาจาํนวน 30  ตวัอยา่ง จากนั้นจึงได้

คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามโดย

ใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟ่าของ      

ครอนบาค (Croncach’Alpha Coeffcient)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษา

รวบรวมจากขอ้มลูท่ีมีผูจ้ดัทาํไวจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์

วารสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ หนงัสือทางวิชาการ 

บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ราบถึงแนวคิดและทฤษฎี

พฒันาแนวคิดคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการทาํงาน 

2. ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดจ้ากแบบสอบถาม

โดยเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาซ่ึงเป็น

พนกังานของบริษทักลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอาง 

จาํนวน 309 ตวัอยา่งและนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์

โดยใชห้ลกัสถิติ 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาใช้

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ใชวิ้เคราะห์เพ่ือ

ทดสอบสมมติในแต่ละขอ้ วิเคราะห์ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน โดยใชวิ้ธีการทดสอบ Independent 

Sample t-test สาํหรับขอ้มลูท่ีจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม 

และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA)สาํหรับขอ้มลูท่ีแจกแจง

มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยหากพบความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน

ตอ้งทาํการเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชวิ้ธี LSD 

และการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) 

 

ผลการวจัิย  

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตาราง 1  

ความถ่ีและร้อยละ ของปัจจัยส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทกลุ่มธุรกิจ ผลิตเคร่ืองสาํอางในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

เพศ ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

36.9 

63.1 

อายุ  

18-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

50 ปีข้ึนไป 

54.4 

29.4 

12.3 

3.9 

การศึกษา  

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

71.5 

23.9 

4.5 

รายได้ต่อเดอืน  

ตํ่ากวา่ หรืเทียบเท่า 15,000 บาท 

15,001-20,000 บาท 

20.001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001 บาทข้ึนไป 

57.6 

31.1 

9.1 

1.3 

1.0 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

ตาํแหน่งงาน  

ฝ่ายปฎิบติัการ 

ฝ่ายสนบัสนุน 

74.8 

25.2 

รวม 100.0 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความคาดหวงัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน  

ตาราง 2  

จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของความคาดหวัง 

ของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยรวม และรายด้าน 

องค์ประกอบของความคาดหวงั  
ระดบัความคิดเห็น 

X� SD แปลผล อนัดบั 

1.ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 4.00 0.580 มาก (3) 

2.ดา้นความมัน่คงในงาน 3.92 0.539 มาก (5) 

3.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 4.02 0.554 มาก (1) 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 4.02 0.501 มาก (2) 

5.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 3.99 0.453 มาก (4) 

องค์ประกอบของความคาดหวงัโดยรวม 3.99 0.459 มาก  

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

ตาราง 3  

จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธิภาพการปฎิบัตงิาน  
ระดบัความคิดเห็น 

X� SD แปลผล อนัดบั 

1.ดา้นส่วนบุคคล 4.24 0.548 มากท่ีสุด (1) 

2.ดา้นการปฎิบติังาน 3.96 0.514 มาก (2) 

ประสิทธิภาพการปฎิบัตงิานโดยรวม 4.10 0.473 มาก  

 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลเพศอายุ ระดบัการศึกษารายไดต่้อเดือนตาํแหน่งงานอายุงาน (ปี) ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่างกนัผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4 
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ตาราง 4  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เก่ียวกับปัจจัยส่วนบคุคล กับ ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน 

 

 จากตาราง  4 พบวา่ อายขุองพนกังานท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบติังาน

ของพนกังานแตกต่างกนัหลงัการทดสอบเป็นราย

คู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานดา้นส่วนบุคคลท่ีมี

อาย ุ18-30 ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่าง

กนัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังานแตกต่าง

กนัหลงัการทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบั

การศึกษาของพนกังานดา้นผลการปฎิบติังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ

การทาํงานแตกต่างกนัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั

การศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ สูงกวา่

ปริญญาตรี 

 อายงุาน(ปี) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังานแตกต่าง

กนัหลงัการทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีอายงุาน (ปี) ตํ่ากวา่1 ปี มีประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังานแตกต่างกนัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีอายงุาน 1-5 ปี และ 6-10 ปีข้ึนไป 

สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบของความคาดหวงัใน

การทาํงาน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความ

มัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานผลการ

ทดสอบ แสดงดงัตาราง 5 

 

 

 

 

สมมติฐาน ค่าสถิติ 
ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน 

ดา้นส่วนบุคคล ดา้นผลการปฎิบติังาน ภาพรวม 

เพศ t-test 0.204 1.874 1.133 

 Sig. 0.839 0.062 0.258 

อาย ุ F-test 7.599 0.755 1.880 

 Sig. 0.000* 0.520 0.133 

ระดบัการศึกษา F-test 0.884 4.585 2.190 

 Sig. 0.414 0.011* 0.114 

รายไดต้่อเดือน F-test 1.889 0.706 1.255 

 Sig. 0.112 0.588 0.288 

ตาํแหน่งงาน t-test 1.239 -0.088 0.669 

 Sig. 0.216 0.930 0.504 

อายงุาน(ปี) F-test 17.271 2.010 8.616 

 Sig. 0.000* 0.113 0.000* 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตาราง 5  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของความคาดหวังกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

องค์ประกอบของความคาดหวงั 
ประสิทธิภาพของการปฎิบัตงิาน (โดยรวม) 

r Sig. ระดบัความสัมพันธ์ ทิศทาง 

1.ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 0.418 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

2. ดา้นความมัน่คงในงาน 0.437 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

3.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 0.396 0.000** นอ้ย เดียวกนั 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 0.453 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

5.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 0.532 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ,** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตาราง 5 พบวา่ องคป์ระกอบของ

ความคาดหวงัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังาน อยา่งมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีระดบั

ความสมัพนัธ์มากท่ีสุดโดยรวมเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 

 

การอภิปรายผล  

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังานกลุ่ม

ธุรกิจผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผล

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูไดข้อ้สรุปซ่ึงอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 

 1. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผล

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

 พนกังานท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อ
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ปฎิบติังานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมยศ แยม้เผื่อน 

(Yampuin, 2011)   ไดก้ล่าวไวว้า่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษาและตาํแหน่งงานท่ีตํ่ากวา่จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานตํ่ากวา่ผูท่ี้มี
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การทาํงาน (ปี) ส่วนใหญ่มีอายุงานตํ่ากวา่ 1 ปี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     ภมูรินทร์ ทวิชศรี 

(Tavichsri, 2011) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการ

ปฎิบติังาน ตาํแหน่งและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

 2. ศึกษาองคป์ระกอบของความคาดหวงั 

ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

ดา้นส่วนบุคคล กบั ดา้นผลการปฎิบติังาน ทั้ง 5 

ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานอยูใ่นระดบัสูง ส่วนค่าจา้งและสวสัดิการ 

ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและระดบันอ้ย 

ซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ หนุนเรือง  

(Noonrung, 2007) ไดก้ล่าวไวว้่า ในดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานพบวา่ พนกังานมี
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ความพึงพอใจในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ความสมัพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานมีส่วนทาํใหก้าร

ปฎิบติังานมีประสิทธิภาพมาก หากเกิดปัญหากบั

เพ่ือนร่วมงานจะทาํใหผู้ป้ฎิบติังานเกิดความเบ่ือ

หน่าย ไม่อยากเขา้ปฎิบติังาน ไม่อยากพบปะเจอ

หนา้กนัจึงทาํส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของพนกังานโดยตรง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ องคป์ระกอบของ

ความคาดหวงัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

โดยรวม  หากองคก์รสามารถเพ่ิมระดบั

องคป์ระกอบของความคาดหวงัของพนกังาน 

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมของพนกังานย่อม

เพ่ิมระดบัข้ึนดว้ย   ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่ 

องคป์ระกอบของความคาดหวงัดา้นความมัน่คงใน

งานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงควรหนัมา

ใหค้วามสาํคญั สร้างความมัน่ใจ สร้างหลกัประกนั

ท่ีมัน่คงหรือผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บตาม

ความเป็นจริงเพ่ือใหม้ัน่ใจในความมัน่คงของ

อาชีพหลกัประกนัในหนา้ท่ีการงานพร้อมทั้ง

ครอบครัวในอนาคต 

 นอกจากน้ีการศึกษายงัพบวา่ 

องคป์ระกอบของความคาดหว ัดา้นค่าจา้งและ

สวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงาน ดา้นส่วนบุคคล ซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธ์

ปานกลาง    ดงันั้นองคก์รหลกัรวมทั้งบริษทัต่าง ๆ

ตอ้งพิจารณาผลตอบแทน ค่าจา้งท่ีเหมาะสมมาก

ท่ีสุดมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมพอเพียงกบั

สถานการณ์ของสงัคม เศรษฐกิจค่าครองชีพท่ี

กระทบต่อการดาํเนินชีวิตของพนกังาน หาก

พนกังานไดรั้บค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสม

เพียงพอแลว้ ยอ่มมีความสุขเกิดความสบายใจไร้

ความกงัวลเม่ือไม่มีปัญหาพนกังานกส็ามารถ

ปฏิบติังานใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ถกูตอ้ง แม่นยาํ ตรงเวลาตามท่ีหน่วยงานได้

กาํหนดไว ้ องคป์ระกอบของความคาดหวงัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการทาํงานดว้ยเช่นกนั ซ่ึง แสดงให้

เห็นวา่สถานประกอบการตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดีมีความสะอาด ปลอดภยั เหมาะสมกบังานหรือ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีจะใหป้ฏิบติังาน หากสถานท่ี

ปฏิบติังานไม่เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีกระทาํอยูย่อ่ม

ส่งผลเสียอยา่งมากและทาํใหง้านไม่ไดม้าตรฐาน

หรือผา่นเกณฑคุ์ณภาพท่ีบริษทักาํหนดไว้

ความพึงพอใจในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ความสมัพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานมีส่วนทาํใหก้าร

ปฎิบติังานมีประสิทธิภาพมาก หากเกิดปัญหากบั

เพ่ือนร่วมงานจะทาํใหผู้ป้ฎิบติังานเกิดความเบ่ือ

หน่าย ไม่อยากเขา้ปฎิบติังาน ไม่อยากพบปะเจอ
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องคป์ระกอบของความคาดหวงัดา้นความมัน่คงใน
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ท่ีมัน่คงหรือผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บตาม

ความเป็นจริงเพ่ือใหม้ัน่ใจในความมัน่คงของ
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ปานกลาง    ดงันั้นองคก์รหลกัรวมทั้งบริษทัต่าง ๆ

ตอ้งพิจารณาผลตอบแทน ค่าจา้งท่ีเหมาะสมมาก

ท่ีสุดมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมพอเพียงกบั
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ส่งผลเสียอยา่งมากและทาํใหง้านไม่ไดม้าตรฐาน

หรือผา่นเกณฑคุ์ณภาพท่ีบริษทักาํหนดไว้

ความพึงพอใจในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ 
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เดียวกนักบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

โดยรวม  หากองคก์รสามารถเพ่ิมระดบั

องคป์ระกอบของความคาดหวงัของพนกังาน 

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมของพนกังานย่อม

เพ่ิมระดบัข้ึนดว้ย   ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่ 

องคป์ระกอบของความคาดหวงัดา้นความมัน่คงใน

งานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงควรหนัมา

ใหค้วามสาํคญั สร้างความมัน่ใจ สร้างหลกัประกนั

ท่ีมัน่คงหรือผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บตาม

ความเป็นจริงเพ่ือใหม้ัน่ใจในความมัน่คงของ

อาชีพหลกัประกนัในหนา้ท่ีการงานพร้อมทั้ง

ครอบครัวในอนาคต 

 นอกจากน้ีการศึกษายงัพบวา่ 

องคป์ระกอบของความคาดหว ัดา้นค่าจา้งและ

สวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงาน ดา้นส่วนบุคคล ซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธ์

ปานกลาง    ดงันั้นองคก์รหลกัรวมทั้งบริษทัต่าง ๆ

ตอ้งพิจารณาผลตอบแทน ค่าจา้งท่ีเหมาะสมมาก

ท่ีสุดมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมพอเพียงกบั

สถานการณ์ของสงัคม เศรษฐกิจค่าครองชีพท่ี

กระทบต่อการดาํเนินชีวิตของพนกังาน หาก

พนกังานไดรั้บค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสม

เพียงพอแลว้ ยอ่มมีความสุขเกิดความสบายใจไร้

ความกงัวลเม่ือไม่มีปัญหาพนกังานกส็ามารถ

ปฏิบติังานใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ถกูตอ้ง แม่นยาํ ตรงเวลาตามท่ีหน่วยงานได้

กาํหนดไว ้ องคป์ระกอบของความคาดหวงัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการทาํงานดว้ยเช่นกนั ซ่ึง แสดงให้

เห็นวา่สถานประกอบการตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดีมีความสะอาด ปลอดภยั เหมาะสมกบังานหรือ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีจะใหป้ฏิบติังาน หากสถานท่ี

ปฏิบติังานไม่เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีกระทาํอยูย่อ่ม

ส่งผลเสียอยา่งมากและทาํใหง้านไม่ไดม้าตรฐาน

หรือผา่นเกณฑคุ์ณภาพท่ีบริษทักาํหนดไว้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ                      

(2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนก์บัศูนยก์ารเรียนรู้ปกติ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี

เรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั คือ นกัเรียน

ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานและทดสอบค่าที  (t-test)  ผลการวิจยัพบวา่ (1)  ผลการวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนมี์ประสิทธิภาพเท่ากบั 

85.13/81.33 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน

เครือข่ายสงัคมออนไลนสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนท่ีเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนสู์งกวา่ศูนยก์ารเรียนรู้

ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 

คําสําคัญ: ศูนยก์ารเรียนรู้, การแลกเปล่ียนเรียนรู้, เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

 

Abstract  

 The purposes of this research were: (1) to develop an effective learning centre, (2) to compare 

learning results before and after using the centre, (3) to compare online learning results with those of a 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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normal learning centre,  (4)  to study the satisfaction level of students towards an online centre. Participants 

in this study were 50 first year vocational certificate level students from the Thanyaburi Technical College 

.Vocational Education Commission data was  analysed using basic statistics methods and T-Test. Results 

revealed: (1) the efficiency of the online centre was at 85.13/81.33 respectively. (2) The achievement level of 

students after using the online centre was significantly higher than before using it at the level .05. (3) The 

achievement level of  online  students was higher than those using the normal learning centre ,at a level of 

.05 and  (4) Online students reported a high level of satisfaction. 

 

Keywords: learning center, knowledge sharing, social network 

 

บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศกัราช 2542  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้ง

ยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญั

ท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม

ศกัยภาพและในมาตรา 64 และมาตราท่ี 67 รัฐตอ้ง

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และพฒันา

แบบเรียน ตาํรา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์

อ่ืน รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการใช้

ท่ีคุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของ

คนไทย  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 (National Education Act of  B.E., 1999) 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตและพฒันาผูเ้รียน ดา้นพุทธิ

พิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยั โดยผูเ้รียนจะไดรั้บ

การเรียนรู้เพ่ือใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างอาชีพและ       

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของตน มีพฤติกรรมทาง

สงัคมท่ีดีงามทั้ง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนั 

และยงัเป็นส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมืองของประเทศได ้หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556. (Diplo ma 

Technical College, 2013) 

วิไลรักษ ์บุญงาม  (Boonngam, 2007) 

กล่าววา่ สงัคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารดงันั้นทัว่

โลกจึงใหค้วามสาํคญักบัการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันาประเทศ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม

และการศึกษา  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน

การพฒันาคนโดยอาศยัเทคโนโลยีในการปฏิรูป

การเรียนรู้  ซ่ึงบุคคลจะสามารถดาํรงอยูไ่ดใ้น

สงัคมอยา่งมีความสุข ตอ้งเป็นผูใ้ฝ่หาความรู้  

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  สามารถปรับตวัใหเ้ขา้

กบัสภาพท่ีเปล่ียนไปได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจึงตอ้งจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

กระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก ใหน้กัเรียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสนใจ  

ความถนดั  และความตอ้งการของนกัเรียนจาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้

นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ 

คือการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนท่ีเนน้

ส่ือการสอนแบบส่ือประสม เพ่ือเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน สามารถ
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ตรวจสอบผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้

ประสบการณ์ท่ีช่วยใหเ้กิดความ สาํเร็จ ผูเ้รียนมี

ความภาคภูมิใจและเกิดการเรียนรู้ ทีละนอ้ย

ตามลาํดบัขั้น นนัทช์ญา บูรณวณัณะ 

(Buranawanna, 2008)   

อนิรุทธ์ เรืองรัตน ์ (Ruangrat, 2011) 

กล่าววา่ เทคโนโลยีบาร์โคด้ไดเ้ขา้มาช่วยอาํนวย

ความสะดวกในดา้นต่าง ๆ อาทิ ดา้นการคา้ โดยนาํ

บาร์โคด้มาติดกบัตวัสินคา้ผลิตภณัฑ ์เพ่ือใชใ้นการ

บอกขอ้มลูต่าง ๆ ดา้นการศึกษาขอ้มลูกจ็ะเห็นได้

วา่มีการนาํ บาร์โคด้มาใชอ้ยา่งแพร่หลายอุปกรณ์ท่ี

ใชอ่้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบมีกลอ้งถ่ายรูปในตวั

ซ่ึงติดตั้งโปรแกรมถอดรหสัไว ้ประโยชนท่ี์เห็นได้

ชดัท่ีสุดของคิวอาร์โคด้กคื็อการเกบ็ URL ของ

เวบ็ไซต ์เพราะ URL มีความยาวและซบัซอ้นมาก 

คิวอาร์โคด้เพียงแค่ยกมือถือมาสแกนคิวอาร์โคด้ท่ี

เราพบเห็นตามผลิตภณัฑต่์าง ๆ นามบตัร นิตยสาร 

ฯลฯ แลว้มือถือจะลิงคเ์ขา้เวบ็เพจท่ีคิวอาร์โคด้นั้น 

บนัทึกขอ้มลูอยูโ่ดยอตัโนมติั  

โชคชยั  ป้ันเทศ  (Punted, 2007) การแลก- 

เปล่ียนเรียนรู้ หมายถึง  กระบวน การของการ

กระจายและเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยูใ่นบุคคลหน่ึง

ไปสู่อีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้แลกเปล่ียนความรู้ต่าง

แสดงบทบาทเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บในกระบวนการ

แลกเปล่ียนความรู้นั้น โดยการแลกเปล่ียนความรู้

นั้นจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมการ

ถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปล่ียนระหวา่งบุคคล 

ผา่นรูปแบบของกิจกรรมท่ีสงัเกตเห็นไดช้ดั 

ปัญหาท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนการ

สอน คือครูยงัยึดติดกบัการสอนแบบเดิม ๆ ส่ือการ

สอนมีไม่เพียงพอ ท่ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ ขาดการ

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ผูเ้รียนบางคนไม่เขา้ใจบทเรียนกอ็าจจะ

ไม่ถามครู ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการเรียน แต่ถา้มี

การจดัการเรียนการสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แบ่งปัน 

แลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงกนัและกนัได ้

จากท่ีมาและความสาํคญัขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึง

มีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองศูนยก์ารเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา ท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาใน

รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ผา่นโทรศพัท ์ 

มือถือ โดยไดน้าํคิวอาร์โคด้มาเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้

ในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ทาํใหผู้เ้รียนเกิด

ความรู้สึกสนุกกบัการเรียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้  และเม่ือ

เรียนในแต่ละเร่ืองเสร็จกใ็หน้าํความรู้ท่ีไดรั้บมา

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของศูนย์

การเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย

สงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

หลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ 

ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี

เรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์กบัศูนยก์ารเรียนรู้ปกติ 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเรียนจากศูนยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานการวจัิย 

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัการเรียนจาก

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน

เครือข่ายสงัคมออนไลนสู์งกวา่ก่อนการเรียนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีเรียนจากศูนยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนสู์งกวา่เรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ปกติอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมาก   

 

ศูนย์การเรียนรู้ 

การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียน

การสอนโดยจดัเน้ือหาการเรียน

ไวข้า้งผนงัหอ้งมุมหอ้งหรือโตะ๊

เรียนท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ได้

ดว้ยตนเอง มีใบงานใหน้กัเรียน

ทาํกิจกรรม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน  

 

QR - CODE 

เทคโนโลยบีาร์โคด้ 2 มิติ  ท่ี

เขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก

ในดา้นการเรียนการสอนโดย

นาํบาร์โคด้มาติดกบัแผน่ป้าย

หรือบอร์ด เพ่ือใหลิ้งคไ์ปยงั

เวบ็ไซตเ์พ่ือแสดงขอ้มูล

ทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียน   

ศูนย์การเรียนรู้ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความพงึพอใจ 

  ความรู้สึกท่ีดีท่ีเกิดจากทศันคติความ

ตอ้งการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลได้

แบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ ความรู้สึกใน

ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถของบุคคลดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจการ

คิดวเิคราะห์และการนาํไปใชแ้กปั้ญหา ท่ีพฒันาข้ึนจากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ การ อบรม การฝึกฝน ทาํใหมี้

ความสามารถ ประสบความสาํเร็จและมีความชาํนาญ โดยใช้

แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

กระบวนการของการกระจาย

และเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยูโ่ดย

การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการ

แสดงความคิดเห็น การทาํใบ

งานและร่วมกนัตอบคาํถามใน

เฟสบุ๊ค   
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วธีิดําเนินการวจัิย  

 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิค

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 8 หอ้งเรียน  

มีนกัเรียน จาํนวน 160 คน 

ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคนิค

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 50 คน ไดม้าจาก

การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงมาจาํนวน2 หอ้งเรียน 

เขา้กลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

2.  แบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

เป็นขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 40 ขอ้ สรุปเป็นหวัขอ้ดงัน้ี คือ  

     2.1 ประเภทของเสน้ท่ีใชใ้นงาน

เขียนแบบและการเขียนเสน้แบบต่าง ๆ 

     2.2 การเขียนรูปเรขาคณิต 

     2.3 การเขียนภาพสามมิติ 

     2.4 การเขียนภาพฉาย 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นกัเรียนเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นดงัน้ี 

1.  ขั้นเตรียมการทดลอง 

2.  ขั้นดาํเนินการหาประสิทธิภาพของ

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน

เครือข่ายสงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

3.  ขั้นดาํเนินการทดลองหาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้

ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 

-  กลุ่มท่ีเรียนดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน ์(กลุ่มทดลอง) 

- กลุ่มท่ีเรียนดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้

ปกติ (กลุ่มควบคุม) 

 

การวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

   1.1 การหาความเท่ียงเชิงเน้ือหา เป็น

การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิ แบบประเมินคุณภาพเน้ือหา แบบประเมิน

คุณภาพศูนยก์ารเรียนรู้ แบบประประเมินความพึง

พอใจโดยการคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

(IOC) 

   1.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่า

อาํนาจจาํแนก (r) เป็นรายขอ้ โดยจะคดัเอาขอ้ท่ีมี

ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอาํนาจ

จาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 โดยใชสู้ตร KR 20 ของ     
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คูเดอร์ริชาร์ดสนั 

   1.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 

(reliability) นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทั้ง

ฉบบัท่ีมีค่า 0.87 

   1.4 การหาประสิทธิภาพของศูนยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

- 80 ตวัแรก (E1) หมายถึง นกัเรียน

ทั้งหมดทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนไดค้ะแนน

เฉล่ียร้อยละ 80 

- 80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง นกัเรียน

ทั้งหมดทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ได้

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 

   1.5 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนโ์ดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test, 

Dependent Sample) 

2.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

   2.1 ค่าเฉล่ีย X ค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

 2.2 การหาค่าอาํนาจจาํแนกโดยใชส้ถิติ 

t – test แบบ independent sample 

 

ผลการวจัิย  

1.  ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 85.13/81.33 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัเรียนจากศูนย์

การเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย

สงัคมออนไลนสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีเรียนจากศูนยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนสู์งกวา่ศูนยก์ารเรียนรู้ปกติ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 

การอภิปรายผล  

1. ผลการเรียนดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนข์อง

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พบวา่ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 85.13/81.33 แสดงวา่ศูนยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนข์องนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้  

เน่ืองจาก การเรียนรู้ดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนน์ั้น 

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อารีรัตน ์โพธ์ิคาํ Phokham (2008)  

การพฒันาชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางลาย

พิทยาคม  พบวา่ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 

80.50/79.43 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูวิ้จยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต่ละหน่วย โดยการเรียนเรียงลาํดบัเน้ือหา จาก

เน้ือหาง่ายไปหายาก เน้ือหามีความต่อเน่ือง

สมัพนัธ์กนัและสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีปฏิบติัใน

แต่ละหน่วยโดยมีส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลายเช่น ส่ือ
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ของจริง บตัรความรู้ บตัรกิจกรรม บตัรแบบฝึกหดั

ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั ทดลอง ส่ือมีจาํนวนเพียงพอ 

สาํหรับทุกคน นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมในแต่ละศูนยแ์ละแต่ละหน่วยอยา่งมี

ความสุข (เบญจพร สมานมาก) (Smanmark, 2011) 

กล่าววา่ การจดัหอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียนรู้เป็น

การเรียนท่ียืดหยุน่สูง เน่ืองจากศูนยก์ารเรียนรู้เป็น

การเตรียมโอกาสในการคิด ตดัสินใจเลือกท่ีจะ

ทาํงานท่ีตนสนใจ ตาม ระดบัความสามารถเป็น

การตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ผูเ้รียนบางคนตอ้งการเวลา มากในการทาํกิจกรรม 

บางคนตอ้งการเวลานอ้ย ศูนยก์ารเรียนรู้จึงเป็น

แหล่ง จูงใจ และทา้ทาย การเรียนรู้ ผูเ้รียนได้

พฒันาทกัษะชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติจากการใชศู้นย์

การเรียน เช่น ความสามารถในการจดัการเวลา 

ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความยืดหยุน่

ในการอยูร่่วมกนั รวมทั้งความ เขา้ใจในส่ิงรอบตวั

และเขา้ใจโลก 

2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนดว้ยศูนย์

การเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย

สงัคมออนไลนข์องนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ พบวา่ ผลการเรียนดว้ยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์

สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงั

การเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เบญจพร สมานมาก  

(Smanmark, 2011) ไดวิ้จยัเร่ือง รูปแบบการจดัการ

ศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยัแบบองคร์วม  

ผลการวิจยัพบวา่  ผลการใชรู้ปแบบการจดัการ

ศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั แบบองคร์วม 

พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนพฒันาการแบบองค์

รวมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน การทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ..01 ภทัรา  เสตะบุตร 

(Saetaboot, 2007)  ไดวิ้จยัเร่ืองการเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทกัษะ

การแกปั้ญหา เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชวิ้ธีสอนแบบ

ทดลอง กบัวิธีสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI  

ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

เรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี

เรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์กบัศูนยก์ารเรียนรู้ปกติ  

พบวา่ การเรียนจากศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนสู์ง

กวา่ศูนยก์ารเรียนรู้ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเป็นการจดัการเรียน

การสอนท่ีแตกต่างกนัโดยศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลนน์ั้น 

ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนนั้นครูผูส้อนมีหนา้ท่ีแนะนาํ

ขั้นตอนในการเรียนรู้  คอยใหค้วามช่วยเหลือ

ช้ีแนะ จดัหาส่ืออุปกรณ์สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดใ้ช้

ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  โดยผูเ้รียนไดมี้การทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรียนรู้ดว้ยตนเองผา่น

วิดีโอ ทาํใบงาน แสดงความคิดเห็นใบงานและ

คาํถามกิจกรรมในเฟสบุ๊ค ทาํแบบทดสอบหลงั

เรียน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขม็ชาติ          

พงษพ์าน (Pongparn, 2011) การพฒันาระบบการ

เรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสงัคม

ออนไลนเ์ฟสบุ๊ค เร่ืองการสร้างสูตรและฟังกช์ัน่

ในการคาํนวณรายวิชาการใชโ้ปรแกรมตารางงาน 

พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงั
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การใชร้ะบบสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อศูนย์

การเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย

สงัคมออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  โดยมีผลรวมค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.50 อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  เน้ือหามีความถกูตอ้ง สมบูรณ์

การอธิบายเน้ือหาบทเรียนมีความชดัเจน  กิจกรรม

การเรียนรู้เหมาะสมกบัปริมาณเน้ือหาและเวลาใน

การเรียนรู้  เท่ากบั 4.57 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ภาพ

วิดีโอช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากข้ึน  ส่ือเสริมสร้าง

ความเขา้ใจในบทเรียน  เน้ือหาความรู้จากส่ือ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษา  รูปแบบ

การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดความสนใจ ในการเรียนรู้มาก

ข้ึน  นกัเรียนใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนส์นบัสนุน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนสามารถช่วย

สมาชิกในหอ้งเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน  

เท่ากบั 4.53 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  นกัเรียน

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวิชาเขียนแบบเทคนิค

เบ้ืองตน้ร่วมกนั  เท่ากบั 4.50 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

สามารถเรียนรู้จากส่ือไดด้ว้ยตนเอง  เท่ากบั 4.47  

อยูใ่นระดบัมาก  นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัการใช้

งานส่ือ เท่ากบั 4.46 อยูใ่นระดบัมาก ภาษาท่ีใชมี้

ความชดัเจนเขา้ใจง่าย  เท่ากบั 4.43  อยูใ่นระดบั

มาก  ภาพวิดีโอสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ง่าย  เท่ากบั 

4.40  อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุนทร จิตบุญทวีสุข (Jitboontaweesuk, 2007) ได้

ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ

ศูนยก์ารเรียนรู้สาํนกัหอสมุด หาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ผลการ ศึกษาพบวา่ในภาพรวมผูม้า

ใชบ้ริการศูนยก์ารเรียนรู้มีระดบัความพึงพอใจมาก 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1.  การเรียนการสอนโดยใชศู้นยก์าร

เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลนส์าํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ นั้นเป็นการเรียนการสอนแบบผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจึงไม่ควรจาํกดัเวลา

ในการเรียนของผูเ้รียนและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

สามารถเลือกเรียนในแต่ละเน้ือหาไดต้ามความ

สนใจ 

 2.  สถานศึกษาควรมีการจดัทาํศูนยก์าร

เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆไวส้าํหรับบริการแก่ผูเ้รียน

เพ่ือใชใ้นการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและเป็นการ

ทบทวนเน้ือหาในการเรียน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผล ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียน

ในฝัน และเพ่ือพฒันาตวัแบบประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนใน

ฝัน จาํนวน 448 คน จาก 56 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล  ใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป พบวา่ ตวับ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความสามารถนกัเรียน  

กระบวนการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน การเรียนรู้และการพฒันา ความสามารถการ ใชง้บประมาณและทรัพยากร 

และความสามารถในการพฒันาสู่มาตรฐานสากล มีความเหมาะสมและกลมกลืนกนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และความ

น่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยมีค่า  χ2 = 44.138  χ2/df = 0.7475 p-value = 0.52317 RMESA = 0.000 GFI = 

1.00 และจากการใชวิ้ธีวิเคราะห์เสน้ทาง พบวา่ ปัจจยัองคก์ารดา้นโครงสร้าง ดา้นภาระงาน ดา้นคน และดา้น

เทคโนโลยส่ีงผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถนกัเรียน  และจากการใชวิ้ธีวิเคราะห์เสน้ทาง 

พบวา่ ปัจจยัองคก์ารดา้นโครงสร้าง ดา้นภาระงาน ดา้นคน และดา้นเทคโนโลยีส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนดา้นความสามารถนกัเรียนโดยมีค่า χ2/df  เท่ากบั 1.12   มีค่า p-value มีค่าเท่ากบั 0.12576 มีค่า Goodness of 

Fit Index (GFI) เท่ากบั 0.96  ค่า Adjusted Goodness of Fit Index  (AGFI) เท่ากบั 0.95 ค่า Root Mean Squared 

Residuals  (RMR) เท่ากบั 0.035 ค่า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) เท่ากบั 0.017 และ R 2 = 0.90 

 

คําสําคัญ : การพฒันาตวัแบบ, ประสิทธิผลโรงเรียน, โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  

 

Abstract 

 This research aimed to study the effectiveness of the above project. The people sampled consisted of 448 

pupils from 56 schools, as well as secondary school executives, and supervisors in the Lab School. Data was 

collected using questionnaires. The following statistical methods were used; Mean, Standard Deviation, Confirmatory 

Factor Analysis And Path Analysis  by Program LISREL 8.72. Hypothesis analysis results indicated the accuracy of 

the school’s external latent indicator of school effectiveness .The five variables- the observed ability of the students 
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,the educational process within the school ,learning and development, budget and resources and the ability to develop 

to international standards ,showed that x 2= 44.138,x2 /dfO .7475, P-value =0.52317,RMESA =0.000,GFI =1.00. 

The school effectiveness indicator conformed with empirical data obtained from the sample, and proved its validity 

and reliability at an acceptable level. Hypothesis by path analysis results showed that the organisation’s factor 

structure, workload, staff and technology directly affect the students’ ability, the educational process within the 

school, learning and development ,budget and resources ,and the ability to develop to international standards. These 

have a p-value of 0.12576, Goodness of Fit Index (AGFI) =0.95 , Mean Squared Residuals (RMR) =0.035,the Root 

Mean Error of Approximation (RMSEA)=0.017 and R2=0.90. 

 

Keywords:  strategies in developing, the effectiveness of  secondary schools ,  One District- One Dream School 

 

บทนํา  

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออนัสาํคญัในการพฒันา

ประเทศโดยเฉพาะดา้นบุคคล ประเทศไทยจึงไดจ้ดัทาํ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 เพ่ือ

ปฏิรูปการศึกษาของชาติ เพ่ือทาํใหเ้กิดการพฒันาของคน

ไทยท่ีพึงปรารถนา คือ ดี เก่งและมีความสุข  (สาํนกังาน

คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา) (Office of the 

National Education Commission, 1999) ซ่ึงไดน้าํแนวคิด

การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน นาํมาปฏิรูป

การศึกษา ซ่ึงสามารถกาํหนดใหมี้มาตรฐานการศึกษา 

(education standard) และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(quality assurance) เพ่ือเป็นหลกัประกนัถึงคุณภาพใน

การจดัการศึกษาของรัฐ โดยกาํหนดเป็นโครงการหน่ึง

อาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่น

ชนบท ไดรั้บการยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐาน

ทดัเทียมกบัโรงเรียนชั้นดีตามความเช่ือพ้ืนฐานท่ีวา่ 

การศึกษาพฒันาบุคคลใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

(สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546)  

 (Office of the Basic Education, 2003)  

 การดาํเนินการของโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึง

โรงเรียนในฝันประสบความสาํเร็จดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

โรงเรียนมธัยมโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

ทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ครูมีทกัษะ

วิชาชีพในการพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดีนาํไปสู่การปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชนสู์งสุดแก่

นกัเรียนโดยจุดเด่นของโรงเรียนในฝันท่ีอยากใหเ้ป็นมาก

ท่ีสุด คือ ผูเ้รียนและผูส้อนมีความเป็นเลิศ มีการพฒันาอยู่

เสมอ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ผูวิ้จยัเห็นวา่

โรงเรียนในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

เป็นองคก์ารหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษาส่ิงท่ี

มีความสาํคญัและเป็นตวับ่งช้ีว่า การจดัการศึกษาหรือ

การบริหารจดัการโรงเรียนประสบความสาํเร็จหรือไม่ก็

คือ ประสิทธิผล ของโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามรู้

ความสามารถและประสบการณ์ วิสยัทศัน ์ความเป็นผูน้าํ

ในการเปล่ียนแปลงส่งเสริมสนบัสนุน ครู-อาจารย ์ให้

ไดพ้ฒันาและทนัต่อการเปล่ียนแปลงให้เกิดผลตาม

เป้าหมายท่ีวางไวศึ้กษาโดยกนกรัตน์ ภู่ระหงษ์

(Phulahong, 2006) ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเร่ือง การพฒันาตวั

แบบประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการ

หน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนฝัน เพ่ือ ใหโ้รงเรียนมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนเนน้การพฒันา อยา่งย ัง่ยืนและ

ต่อเน่ือง การพฒันาโรงเรียนเพ่ือกา้วสู่การเป็นโรงเรียน

ในฝันอยา่งสมบูรณ์ โดยผูวิ้จยัไดค้น้ควา้จากแนวคิด ทฤษฎี 
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และงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง และตามแนวคิดท่ีกระทรวง

ศึกษากาํหนดไวต้อ้งพฒันา  5 ดา้น ไดแ้ก่  การพฒันาการ

บริหารและการจดัการการพฒันาคุณภาพนกัเรียนและ

กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ระบบภาคีเครือข่ายอุปถมัภ ์และทรัพยากร

ทางการศึกษา  การพฒันาสู่มาตรฐานสากล 

 โครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝันจะเป็น

มาตรฐานสาํคญัของการใหโ้อกาสแก่ลูกหลานคนไทย

ทุกคน อีกทั้งโครงการน้ีช่วยทาํใหคุ้ณภาพการศึกษา      

มีการกระจายตวัไปอยา่งทัว่ถึง แทนท่ีจะกระจุกตวัเฉพาะ

ในเขตเมืองเท่านั้น การเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายสุดทา้ย

ของสถานศึกษา ก็คือ การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Hoy & 

Miskel, 2001) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิ่ง ต่อการปรับปรุง

พฒันาประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะเป็นตวับ่งช้ีท่ี

แสดงถึงความสาํเร็จ หรือความอยูร่อดของโรงเรียน         

ท่ี รุ่ง แกว้แดง และชยัณรงค ์สุวรรณสาร (Kaewdang, & 

Suwannasar,  2003) ใหแ้นวคิดวา่ ประสิทธิผลของ

โรงเรียนวดัไดจ้ากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง กบัเกณฑท่ี์

กาํหนดไวเ้ดิมวา่ มีความสมัพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 

ในขณะท่ี Bossert (1988) ใหข้อ้สงัเกตวา่ เราอาจกาํหนด

ตวัแปรวดัตวัใดกไ็ด ้ในการวดัประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยข้ึนอยูก่บัวา่การกาํหนดลกัษณะขององคก์ารของ

โรงเรียน มีลกัษณะอยา่งไร ผูวิ้จยัไดศึ้กษาหลกัการ 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวั

แบบประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการ

หน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน โดยนาํ แนวคิดของ 

Owens (2001) มาเป็นแนวทางการวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นใน

การท่ีจะนาํโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลได้

นั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัทั้ง 4 ปัจจยั คือ   

 1. ดา้นโครงสร้าง ประกอบดว้ย การใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ี การตดัสินใจ การควบคุมและการวางแผน การใช้

กฎระเบียบขอ้บงัคบัและการปฏิบติังาน 

 2. ดา้นภาระงาน ประกอบดว้ย ระดบัชั้นและ

กลุ่มสาระ การส่ือสาร การสอน และการทดสอบ  การ

บริการดา้นโภชนาการ สุขภาพ  และกิจการนกัเรียน   

การบริหาร และการนิเทศ  

  3. ดา้นคน ประกอบดว้ย ทกัษะในการ

ปฏิบติังานและงานบุคคล  ภาวะผูน้าํ การใหร้างวลั  

ความรู้สึกพึงพอใจ  

 4. ดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้างใน

โรงเรียน และอาคารสถานท่ี การจดัทาํหลกัสูตร การทาํ

แผนการสอนและจดัตารางสอน หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์โสตทศันูปกรณ์และวสัดุ

อุปกรณ์ 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผล ของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

  2. เพ่ือพฒันาตวัแบบประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

  

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ประสิทธิผล วดัดว้ย 5 

ปัจจยั ดา้นนกัเรียน ดา้นกระบวนการจดัการศึกษาภายใน

โรงเรียน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ดา้นงบประมาณ

และทรัพยากร และดา้นความสามารถในการพฒันาสู่

มาตรฐานสากล  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัต่าง ๆ ดา้นโครงสร้าง  

ดา้นภาระงาน ดา้นคน และดา้นเทคโนโลยี (ใชแ้นวคิด

ของ Owens, 2001) ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลใน

การดาํเนินงานท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ในการ

ดาํเนินการโครงการโรงเรียนในฝัน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนใน

ฝัน แนวความคิดของ Owens (2001)  
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  1. ปัจจยัดา้นโครงสร้าง (STR) ประกอบดว้ย 

การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี, การตดัสินใจ, การควบคุมและการ

วางแผน, การใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัและการปฏิบติังาน 

 2. ปัจจยัดา้นภาระงาน (TAS) ประกอบดว้ย 

ระดบัชั้นและกลุ่มสาระ, การส่ือสาร การสอนและการ

ทดสอบ, การบริการดา้นโภชนาการ สุขภาพ และ

สวสัดิการนกัเรียน, การบริหารและการนิเทศ 

 3. ปัจจยัดา้นคน (HUM) ประกอบดว้ย ทกัษะใน

การปฏิบติังานและงานบุคคล, ภาวะผูน้าํ, การใหร้างวลั, 

ความรู้สึก 

 4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (TEC) ประกอบดว้ย 

ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนและอาคารสถานท่ี, จดัหลกัสูตร

การทาํแผนการสอนและจดัตารางสอน, หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์, โสตทศันูปกรณ์และวสัดุ

อุปกรณ์ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

จากการวิเคราะห์ขององคก์าร มีองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยั

สาํคญั ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลได ้4 ดา้น โดยใช้

แนวความคิดของ Owens (2001)  

 โดยใชก้ารกาํหนดดชันีช้ีความสาํเร็จของ Office 

of  the Basic Education (2003) และการสงัเคราะห์

แนวความคิดทฤษฎีและการวิจยัท่ีสอดคลอ้ง ดงัน้ี คือ  

 1. ดา้นความสามารถนกัเรียน (Student) 

 2. ดา้นกระบวนการจดัการศึกษาภายใน

โรงเรียน (Internal Process) 

 3. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and 

Growth) 

 4. ดา้นความสามารถการใชง้บประมาณและ

ทรัพยากร (Budget and Resource) 

 5. ดา้นความสามารถในการพฒันาสู่

มาตรฐานสากล (World Class) 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็น การพฒันาตวัแบบประสิทธิผล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง

โรงเรียนในฝัน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงบรรยาย โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. แบบแผนการวิจยั 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 4. ขั้นตอนดาํเนินการวิจยั 

 5. เคร่ืองมือวิจยัการสร้างและการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ 

 6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 7. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี ประกอบดว้ย ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียน

มธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน

รุ่น 1 ท่ีเป็นโรงเรียนตน้แบบ สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 662 

โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน ซ่ึงใชห้ลกัการ

สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ของศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ ์

(Suwanawong, 1996)  เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการเรียนของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียผลการเรียนสูงกวา่

ระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2550 จาํนวน 56 โรงเรียน 

Office of the Basic Education (2010) 

  เกณฑอ์ตัราส่วนระหวา่งหน่วยตวัอยา่งและ

จาํนวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ จาํนวน 

10-20 ต่อ 1 ตวัแปร โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปร 21 ตวั

แปร ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จึงเป็นโรงเรียนท่ีเป็น

หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) จาํนวน 56 โรงเรียน 

เป็นผูใ้หข้อ้มลูทั้งส้ินจาํนวนทั้งส้ิน 448 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัตวับ่งช้ี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึง

อาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน ดาํเนินการจากการศึกษา

หลกัการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจยัแลว้

ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ

โรงเรียน รวมทั้งการพฒันาตวับ่งช้ี ไดต้วับ่งช้ีเก่ียวกบั

ประสิทธิผลของโรงเรียน จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

  1) ดา้นความสามารถนกัเรียน 

(Student) 

  2) ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา

ภายในโรงเรียน (Internal Process) 

  3) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

(Learning and Growth) 

  4) ดา้นความสามารถการใช้

งบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource) 

  5)  ดา้นความสามารถในการพฒันาสู่

มาตรฐานสากล(World Class) 

 1.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัปัจจยัท่ีคาดวา่

น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน ศึกษา 

และ คน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประสิทธิผลขององคก์ารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดและสังเคราะห์ตวัแปรท่ีคาดวา่

น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน โดยมีตวั

แปรแฝง จาํนวน 4 ตวัแปร 1) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง 2) 

ปัจจยัดา้นภาระงาน 3) ปัจจยัดา้นคน 4) ปัจจยัดา้น

เทคโนโลยี วดัจากตวัแปรสังเกตได ้16 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  1) การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี 

   2) การตดัสินใจ 

  3) การควบคุมและการวางแผน 

  4) การใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัและการ

ปฏิบติังาน 

  5) ระดบัชั้นและกลุ่มสาระ 
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  6) การส่ือสาร การสอน และการ

ทดสอบ 

 7) การบริการดา้นโภชนาการ สุขภาพ 

และกิจการนกัเรียน  

 8) การบริหารและการนิเทศ  

  9) ทกัษะในการปฏิบติังานและงาน

บุคคล  

  10) ภาวะผูน้าํ 

  11) การใหร้างวลั 

   12) ความรู้สึกพึงพอใจ 

  13) ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน และอาคาร

สถานท่ี  

  14) จดัหลกัสูตรการทาํแผนการสอน

และจดัตารางสอน 

  15) หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้ง

คอมพิวเตอร์ 

   16) โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุอปุกรณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ี

จะสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิผล

ต่อโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง

โรงเรียนในฝัน โดยแบ่งสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบั

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 

เงินเดือน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 

การฝึกอบรม และการเป็นสมาชิกในองคก์รวิชาชีพ ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ  

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัการ

ส่งผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง ดา้นภาระงาน ดา้นคน และดา้น

เทคโนโลยี โดยวดัจากตวัแปรสงัเกตได ้16 ตวัแปร ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนว

วิธีของ Likert scale คือ คือ มีประสิทธิผลมากท่ีสุด  

มีประสิทธิผลมาก มีประสิทธิผลปานกลาง มีประสิทธิผล

นอ้ยและมีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุด  

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามตวับ่งช้ีวดั

ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน ไดแ้ก่ (1) ดา้น

ความสามารถนกัเรียน (student) (2) ดา้นกระบวนการจดั

การศึกษาภายในโรงเรียน (internal process) (3) ดา้นการ

เรียนรู้และการพฒันา (learning and growth) (4) ดา้น

ความสามารถการใชง้บประมาณและทรัพยากร (budget 

and resource) (5) ดา้นความสามารถในการพฒันาสู่

มาตรฐานสากล โดยวดัจากตวัแปรสงัเกตภายในได ้5 ตวั

แปร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั ตามแนววิธีของ Likert Scale คือ มีประสิทธิผล

มากท่ีสุด มีประสิทธิผลมาก มีประสิทธิผลปานกลาง มี

ประสิทธิผลนอ้ย มีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุด  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ผูวิ้จยัตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ออกเป็น 5 

ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการ

ประเมินผลปัจจยัองคก์าร  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้ 

ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดส้รุปตวัแบบท่ีไดด้งักรอบแนวคิดใน

การวิจยั  ผลการทดสอบความกลมกลืนของตวัแบบ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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โครงสร้างกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์ลงัการปรับตวัแบบ 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของตวัแบบท่ีสร้างข้ึนจาก

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะแสดงผลดชันีวดั

ความสอดคลอ้งกลมกลืนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ผูวิ้จยัปรับตวัแบบใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนมากข้ึน 

โดยผูวิ้จยัไดป้รับใหค้วามคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกต

ไดมี้ความสมัพนัธ์กนั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริงท่ีตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนัได ้

โดยในการปรับตวัแบบจะพิจารณาค่าเสนอแนะจาก

โปรแกรมหรือดชันีปรับตวัแบบและค่าการเปล่ียนแปลง

พารามิเตอร์ท่ีคาดหวงัมาตรฐานจนไดต้วัแบบท่ีมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผลการ

วิเคราะห์ตวัแบบท่ีปรับแลว้มี  X2/df  เท่ากบั 1.12 ค่า     

p-value   มีค่าเท่ากบั 0.12576 มีค่ามากกวา่ 0.05 ค่า Root 

Mean Squared Error of Approximation  (RMSEA) 

เท่ากบั 0.017  สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงท่ี

ทาํการศึกษาในแบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Structural 

Model) ดงัแสดงในภาพ 2 และตาราง 1 

 

 
ภาพ 2 โครงสร้างแบบจาํลองอิทธิพลเชิงสาเหตุโมเดลสุดทา้ย (หลงัปรับ) 
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ตาราง  1    

ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมลูเชิงประจักษ์โมเดลเชิงสาเหต ุ 

ลาํดบัที ่ ค่า เกณฑ์ ตวัแบบก่อนปรับ ตวัแบบหลงัปรับ 

1 χ2/df นอ้ยกวา่ 2 1.75 √ 1.12 √ 

2 RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 0.041  0.017 √ 

3 NFI 0.9 ข้ึนไป 0.96 √ 0.97 √ 

4 CFI 0.9 ข้ึนไป 0.94 √ 1.00 √ 

5 RMR นอ้ยกวา่ 0.05 0.085  0.035 √ 

6 GFI 0.9 ข้ึนไป 0.94 √ 0.96 √ 

7 AGFI 0.9 ข้ึนไป 0.92 √ 0.95 √ 

8 Critical N      มากกวา่ 200 335.13 √ 496.20 √ 

9 p-value       มากวา่ 0.05 0.0000 √ 0.12576 √ 

√  หมายถึงผา่นเกณฑผ์ลการทดสอบดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(สุภมาส 

องัศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์, 2552) 

 (Aagsuchotesomthavil, S. &  Pinyopanuwat, P., 2009) 

 

ตาราง 2  

ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่านํา้หนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (t-test) 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสังเกต

ได้ 

R2 ค่านํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน S.E. t-value 

STR X1 0.30 0.55 0.07 10.46** 

 X2 0.24 0.49 0.08 9.16** 

 X3 0.40 0.63 0.07 12.44** 

 

 

TAS 

X4 

X5 

0.37 

 

0.26 

0.61 

 

0.51 

0.07 

 

0.07 

11.90** 

 

10.47** 

 X6 0.33 0.58 0.07 11.73** 

 X7 0.17 0.41 0.07 8.21** 

 

 

HUM 

X8 

X9 

0.25 

 

0.28 

0.50 

 

0.53 

0.07 

 

0.07 

10.07** 

 

11.24** 

 X10 0.33 0.58 0.07 12.32** 

 X11 0.33 0.57 0.07 12.25** 

 

 

TEC 

X12 

X13 

0.38 

 

0.35 

0.62 

 

0.60 

0.03 

 

0.07 

13.30** 

 

12.42** 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต

ได้ 

R2 ค่านํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน S.E. t-value 

 X14 0.27 0.52 0.07 10.72** 

 X15 0.24 0.48 0.07 9.84** 

 X16 0.39 0.62 0.07 13.07** 

EFF Y1 0.42 0.65 -- -- 

      

 Y2 0.21 0.46 0.08 8.44** 

 Y3 0.24 0.49 0.09 8.85** 

 Y4 0.32 0.57 0.09 10.14** 

 Y5 0.41 0.64 0.09 11.16** 

* หมายถึง นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (1.960<t-value<2.58)  ** หมายถึง นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 (t-value > 2.58) 

 จากตาราง 2 พบวา่ ตวัแปรแฝงภายนอก STR

ประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวัแปร โดยค่า R2 ของ

ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีค่ามากท่ีสุดคือ X3 เท่ากบั 0.63 ค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดมี้

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้

มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ X3 

เท่ากบั 0.40  

 ตวัแปรแฝงภายนอก TAS ประกอบดว้ย ตวัแปร

สงัเกตได ้4 ตวัแปร โดยค่า R2 ของตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มี

ค่ามากท่ีสุด คือ X6 มีค่าเท่ากบั 0.58 ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดมี้นยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่า

นํ้าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ X6 มีค่า

เท่ากนัเท่ากบั 0.33 

 ตวัแปรแฝงภายนอก HUM ประกอบดว้ย ตวั

แปรสงัเกตได ้4 ตวัแปร โดยค่า R2 ของตวัแปรสงัเกตได้

ท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ X12 เท่ากบั 0.62 ค่านํ้าหนกั

องค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดมี้นยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ X10 เท่ากบั 

0.38 

 ตวัแปรแฝงภายนอก TEC ประกอบดว้ย ตวัแปร

สงัเกตได ้4 ตวัแปร โดยค่า R2 ของตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มี

ค่ามากท่ีสุดคือ X16 เท่ากบั 0.62 ค่านํ้าหนกั

องค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดมี้นยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ X16 เท่ากบั 

0.39 

 ตวัแปรแฝงภายใน EFF ประกอบดว้ย ตวัแปร

สงัเกตได ้5 ตวัแปร คือ โดยค่า R2 ของตวัแปรสงัเกตไดท่ี้

มีค่ามากท่ีสุดคือ Y1 เท่ากบั 0.65 ค่านํ้าหนกั

องค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดมี้นยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า ตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ Y1 เท่ากบั 

0.42 

ผลการวเิคราะห์ อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม และ

อทิธิพลรวม   

 จากผลการใชโ้ปรแกรม LISREL วิเคราะห์

เสน้ทาง (Path Analysis) ซ่ึงเป็นการแสดงอิทธิพล

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัหรือแปรทั้งอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม และความแปรปรวนของ

ทุกตวั (R2) ของโมเดลเชิงสาเหตุ ผูวิ้จยัจึงไดน้าํเสนอผล

ของอิทธิพลจากตวัแปรเชิงสาเหตุต่อตวัแปรผลออกเป็น 

3 ส่วน ไดแ้ก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effects--DE) 

อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม 

(Total effects: TE) ดงัปรากฏตามตาราง 3 
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ตาราง  3  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 

ตวัแปรตาม อทิธิพล ตวัแปรต้น 

STR TAS HUM TEC 

Y1 DE 

IE 

TE 

0.12** 

- 

0.12** 

0.53** 

- 

0.53** 

0.70** 

- 

0.70** 

0.27** 

- 

0.27** 

Y2 DE 

IE 

TE 

0.08** 

- 

0.08** 

0.38** 

- 

0.38** 

0.50** 

- 

0.50** 

0.19** 

- 

0.19** 

Y3 DE 

IE 

TE 

0.09** 

- 

0.09** 

0.40** 

- 

0.40** 

0.53** 

- 

0.53** 

0.20** 

- 

0.20** 

Y4 DE 

IE 

TE 

0.10** 

- 

0.10** 

0.47** 

- 

0.47** 

0.61** 

- 

0.61** 

0.24** 

- 

0.24** 

Y5 DE 

IE 

TE 

0.12** 

- 

0.12** 

0.52** 

- 

0.52** 

0.69** 

- 

0.69** 

0.27** 

- 

0.27** 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect R 2  =0.90 

** หมายถึง นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (t-value > 2.58) 

 

เม่ือตรวจสอบการประมาณค่าพารามิเตอร์

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) พบวา่ 

ปัจจยัทุกดา้นส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยั 

 

การอภิปรายผล 

 ผูวิ้จยัไดแ้บ่งประเดน็การวิจยัตามวตัถุประสงค์

เป็นสองประเดน็ดงัน้ี ประเดน็ท่ีหน่ึง ผลการศึกษา

ประสิทธิผลและปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 

และประการท่ีสอง ผลการพฒันาตวัแบบประสิทธิผล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง

โรงเรียนในฝัน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. การศึกษาประสิทธิผลและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการหน่ึง

อาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Owens (2001), Hoy & Miskel (2001) และ Mintzberg 

(1976) ท่ีวา่ องคก์ารศึกษาส่วนใหญ่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน 

มีลกัษณะเป็นงานประจาํ มีมาตรฐานการทาํงานท่ีชดัเจน 

ผูป้ฏิบติัตอ้งยึดถือกฎ ระเบียบขององคก์าร การตดัสินใน

สัง่การเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา ทาํใหปั้จจยั

โครงสร้างอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นคนพบว่า เร่ืองบุคลากร

โรงเรียนเกิดภาวะคบัขอ้งใจจากการปฏิบติังานใน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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โรงเรียน สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ระบบการบริหารในโรงเรียนตามภาวการณ์ปัจจุบนัโดย

ยึดหลกัแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในเร่ือง

การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมของบุคลากร นัน่คือ 

ทาํใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ของโรงเรียนมากข้ึน ครูมีอิสระท่ีคิด

และทาํงานของตน  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นเทคโนโลยีแสดงใหเ้ห็น

วา่ ในโรงเรียนยงัมีความไม่พร้อมในเร่ืองของวสัดุ 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการเรียนการ

สอนของตนเอง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ งบประมาณท่ีรัฐจดั

ใหต้ามรายหวันกัเรียนไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจดัซ้ือได้

ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

 2. จากผลการศึกษาตวัแบบประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง 

โรงเรียนในฝัน เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิง

โครงสร้างพบวา่ปัจจยัองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อความมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคน รองลงมา

ปัจจยัดา้นภาระงาน ปัจจยัดา้นโครงสร้างและปัจจยัดา้น

เทคโนโลยีนอ้ยท่ีสุด 

 เน่ืองจากโครงการโรงเรียนในฝัน ครูเป็น

บุคลากรท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนดงักล่าว คน

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จในงาน เพราะ

ถา้คนมีคุณภาพ มีทกัษะในการปฏิบติังาน ปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถ ตั้งใจปฏิบติังาน ปฏิบติังานดว้ย

ความเสียสละ รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง

อยา่งเตม็ท่ี รักและภกัดีต่อองคก์าร  ทาํงานอยา่งมี

ความสุข ยอ่มนาํพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hoy and Mitskel (2001) เร่ือง

องคก์ารแบบวิชาชีพ (professional) และแนวคิดของ 

Mintzber (1976) เร่ืองลกัษณะองคก์ารแบบราชการ

วิชาชีพ (professional bureaucracy) ซ่ึงบุคลากรใน

องคก์ารเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ เป็นผูรั้บผิดชอบ

ต่องาน มีอิสระในการตดัสินใจในงาน และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัเร่ืองของปัจจยัการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้

พบวา่ ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากท่ีสุด 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยั นฤทธ์ิ แสงสุขสวา่ง 

(Seangsukswang, 2009)   ท่ีวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของโรงเรียน สงักดั

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ปัจจยั 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลองคก์ารของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร

โดยสามารถทาํนายประสิทธิผลไดร้้อยละ 99.70 โดย

ปัจจยัระดบับุคคล สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 99.30 รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัระดบันโยบาย

การบริหาร และการปฏิบติั ปัจจยัระดบัสภาพแวดลอ้ม 

และปัจจยัระดบัองคก์าร ตามลาํดบั นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลวรรณ รอดจ่าย (Rodjay, 

2009)  ซ่ึงวิจยัเก่ียวกบั การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็ ผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น

สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพล

ทางตรงต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็สูงสุด 

ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติัมี

อิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็  

โดยส่งผา่นปัจจยัดา้นการบริหารจดัการและปัจจยัดา้น

การจดัการเรียนรู้สูงสุด นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นสมรรถนะ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษายงัมีอิทธิพลรวมต่อ

ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็สูงสุด 

 ในการบริหารโครงการโรงเรียนในฝัน ปัจจยั

ดา้นภาระงานมีอิทธิพลรองลงมา ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการแบ่ง

ภาระงานในโครงการไวอ้ยา่งชดัเจน ตามแนวคิดของ 

Mintzberg’s (1976) โดยมีมีอิทธิพลทางตรงต่อความมี

ประสิทธิผลในการบริหารโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของฤตินนัท ์สมุทร์ทยั (Samuitai, 2006) ท่ีพบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของคณะวิชามาก
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ตามลาํดบั คือ นโยบายและการบริหารจดัการ ลกัษณะ

ของวิชา ลกัษณะของบุคคลในคณะวิชา โดยตวัแปร

อิสระในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลของคณะวิชาไดร้้อยละ 71  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 ในการพฒันาปัจจยัองคก์ารท่ีส่งผลต่อความมี

ประสิทธิผลในการบริหารโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง

โรงเรียนในฝัน ควรพฒันาปัจจยัองคก์ารดา้นคน 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด  

 1. ทกัษะในการปฏิบติังานและงานบุคคล พบวา่ 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอ ตามดว้ย

บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

ดงันั้น โรงเรียนควรส่งเสริมการพฒันาใหบุ้คลากรมี

ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็ม

ความสามารถ  

 2. ภาวะผูน้าํ พบวา่ บุคลากรสามารถเป็นครู

แกนนาํ ครูตน้แบบ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก โรงเรียนมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ตามดว้ยบุคลากรไดรั้บการสนบัสนุนให้

เล่ือนตาํแหน่งในระดบัหวัหนา้ได ้ดงันั้น โรงเรียนควร

สนบัสนุนบุคลการในโรงเรียนใหส้ามารถเล่ือนตาํแหน่ง

ในระดบัหวัหนา้ได ้นอกจากน้ี ควรสนบัสนุนบุคลากร

สามารถเป็นครูแกนนาํ ครูตน้แบบ เป็นพิเศษ เพ่ือนาํ

ความสามารถของเขาเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 3. การใหร้างวลั พบวา่ ระบบเสริมแรงให้

บุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด ตามดว้ย ระบบใหข้วญั กาํลงัใจ 

ไดแ้ก่ มอบรางวลัและและเล่ือนขั้นแก่บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานดีเด่น ดงันั้น โรงเรียนตอ้งมีระบบเสริมแรงให้

บุคลากร  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการวิจยัปัจจยัองคก์ารท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารหลกัสูตรในโครงการหน่ึง

อาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน 

 2. ควรทาํการวิจยัประเดน็ทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโครงการหน่ึงอาํเภอ 

หน่ึงโรงเรียนในฝัน
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยบ์ริการยางรถยนตห์จก.สุชาดาการยาง (2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการยางรถยนตห์จก.สุชาดาการยาง (3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาด

ธุรกิจบริการกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการยางรถยนตห์จก.สุชาดาการยาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคือ ลกูคา้ท่ีเขา้รับบริการท่ีหจก.สุชาดาการยาง จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐานคือ Independent Sample  (t-test) One-way ANOVA(f-test) Chi-square และค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั สถานภาพสมรส และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001-

30,000 บาท (2) ปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ อนัดบัหน่ึงคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และดา้นการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั (3) กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พบวา่ผูบ้ริโภคมีการใหค้วามสาํคญัดา้น

ขั้นตอนการเปรียบเทียบทางเลือกในการใชบ้ริการมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, ศูนยบ์ริการยางรถยนต ์

 

Abstract 

 This was a quantitive piece of research to study: (1) The individual factors governing consumers’ decisions 

to use this service centre, (2) The relationship between personal factors and this decision and, (3) The relationship 

between business marketing services and the decision-making process. The sample used consisted of 400 customers 
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of the centre, using questionnaires to collect data. Statistical methods used included Frequency, Percentage, Means, 

and Standard Deviation. Other Statistical techniques used included  Independent Sample t-test , One-Way ANOVA, 

The analysis of differences in pairs by Least Significant Difference (LSD), Chi-Square and the Pearson Correlation. 

The research found that 1)the majority of respondents were male ,aged between 31 and 40 ,non-graduates ,self-

employed, married, earning an average monthly salary of between 15,001 and 30,000 baht , The factors governing the 

marketing services business at the highest level were products, staff ,the service provision process physical 

characteristics, price, marketing promotion and distribution, respectively. The key factor in the decision –making 

process was that customers were paying attention to the comparison of alternatives to most services. 

 

Keywords: marketing mix factors, decision making process in choosing service, Tire service center 

 

บทนํา  

 อุตสาหกรรมยางรถยนตไ์ดเ้ขา้มามีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัศูนยบ์ริการยางรถยนตค์รบวงจร เพ่ือเป็น

ตวัแทนในการจาํหน่ายสินคา้ ในปัจจุบนัพฤติกรรมของ

ผูใ้ชย้างรถยนตเ์ร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีผูบ้ริโภคจะ

นิยมใชบ้ริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและเช่ือถือได้

มากข้ึน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะซ้ือยางรถยนตต์ามร้านคา้

ตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีบริการหลงัการขาย เช่นการเปล่ียน

ยาง การตั้งศูนย ์ถ่วงลอ้ สลบัยาง เปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 

เป็นตน้ ดงันั้นการแข่งขนัระหวา่งศูนยบ์ริการครบวงจร

จะทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมไปถึงผูผ้ลิตยางรถยนตท่ี์มี

การขยายช่องทางการตลาดโดยเนน้มาทาํศูนยบ์ริการครบ

วงจรบา้ง เพ่ือขยายตลาดสินคา้ใหก้บับริษทัตนเอง ซ่ึง

ตวัแทนขายรายเลก็จะตอ้งมีการปรับตวัในดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีดีข้ึน เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัศูนยบ์ริการ

ครบวงจรและร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ไดด้ว้ย 

 ปัจจุบนัรถยนตถื์อเป็นพาหนะท่ีมีบทบาท

สาํคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ท่ี

อาํนวยความสะดวกสบายในการเดินทางสญัจรไปมา

ใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนเป็นอยา่งมาก จึงทาํใหค้วาม

ตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

และรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัสงัคมเมือง ปัจจุบนัน้ี

รถยนตจึ์งกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ไปแลว้ ดว้ยเหตุน้ี ตลาด

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดยางรถยนต์

ท่ีคาดวา่จะเติบโตตามตลาดรถยนต ์จึงทาํใหต้ลาดยาง

รถยนตทุ์กวนัน้ีมีคู่แข่งขนัมากรายและเป็นการแข่งขนัท่ี

มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือใหธุ้รกิจของตนเอง

อยูร่อด ลกูคา้มีทางเลือกมากมายในปัจจุบนั และคนเราก็

ตอ้งการความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงเป็นส่ิง

สาํคญัของธุรกิจบริการท่ีควรบริหารจดัการไปพร้อมกบั

สินคา้และบริการท่ีมีในกิจการ 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัเลง็เห็นถึงความสาํคญัท่ีตลาดยาง

รถยนตมี์แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งปัจจุบนัและ

อนาคต ทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการยางรถยนต ์

กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสุชาดาการยาง ทั้งน้ีเพ่ือนาํ

ผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชนใ์นการ

บริหารงาน ปรับปรุงและพฒันาวิธีการในการดาํเนิน

ธุรกิจศูนยบ์ริการยางรถยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพและ

สามารถท่ีจะยกระดบัการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลผูบ้ริโภคในการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการยางรถยนตห์จก. 
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สุชาดาการยาง  

 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการยาง

รถยนตห์จก.สุชาดาการยาง 

 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง

การตลาดธุรกิจบริการกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยบ์ริการยางรถยนตห์จก. สุชาดาการยาง 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   ตวัแปรอสิระ                     ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

บริการ Kotler (1993) ไดใ้หค้าํนิยามบริการวา่ เป็น

กิจกรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มีการเป็นเจา้ของและกิจกรรม 

ดงักล่าวอาจถกูเสนอร่วมกนักบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสม

การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

 

สมมติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นการรับรู้ถึง

ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการเปรียบเทียบ

ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในขอ้เหตุผล

ในการเขา้รับบริการ ความถ่ีในการเขา้รับบริการ ผูมี้

อิทธิพลในการเขา้รับบริการ และดา้นการประเมินผล

หลงัการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในขอ้กลุ่มสินคา้ท่ี

เลือกใชบ้ริการ 

 3.ปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการมี

ความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ศูนยบ์ริการยางรถยนต ์ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นการ

คน้หาขอ้มลู ดา้นการเปรียบเทียบทางเลือก ดา้นการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในขอ้เหตุผลในการเขา้รับ

บริการ ความถ่ีในการเขา้รับบริการ ผูมี้อิทธิพลในการเขา้

รับบริการ และดา้นการประเมินผลหลงัการใชบ้ริการ 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางศูนยบ์ริการยาง

รถยนต ์หจก. สุชาดาการยาง  400 คน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ (N) 

-อาย ุ(O) 

-ระดบัการศึกษา (O) 

-อาชีพ (N) 

-สถานภาพ (N) 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(O) 

 

 

กระบวนการตดัสินใจใช้บริการ 

1. การรับรู้ปัญหา (I)  

2. การคน้ควา้ขอ้มลู (I)  

3. การเปรียบเทียบทางเลือก (I) 

 4. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

– เหตุผลในการใชบ้ริการ (I)  

-กลุ่มสินคา้ท่ีใชบ้ริการ (N)  

-ความถ่ีในการใชบ้ริการ(R)  

 -ผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการ 

(I)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางการตลาด (I)  

-ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

-ดา้นราคา  

–ดา้นการจดัจาํหน่าย  

-ดา้นส่งเสริมการตลาด  

-ดา้นบุคลากร  

–ดา้นกระบวนการ  

–ดา้นลกัษณะกายภาพ 

 

 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม

ประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

 ขอ้1. เพศ  มีคาํตอบ 2 ทางเลือก      

 ขอ้2. อาย ุ มีคาํตอบหลายคาํตอบ (multiple 

choice question)  

 ขอ้3. ระดบัการศึกษา มีคาํตอบหลายคาํตอบ

(multiple choice question)  

 ขอ้4. อาชีพ มีคาํตอบหลายคาํตอบ (multiple 

choice question) 

 ขอ้5. สถานภาพ มีคาํตอบหลายคาํตอบ

(multiple choice question)  

 ขอ้6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีคาํตอบหลาย

คาํตอบ (multiple choice question) 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดบริการ

ท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการยาง

รถยนต ์ซ่ึงแบ่งได ้7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการ  ดา้นบุคลากร และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด  

 ส่วนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 5 ดา้นดงัน้ี ดา้นการรับรู้

ปัญหา   ดา้นการคน้ควา้หาขอ้มลู ดา้นการประเมิน

ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ 1,4 และดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

(close-ended question)  

 นอกจากน้ี สาํหรับดา้นการเลือกใชบ้ริการ

ศูนยบ์ริการยางรถยนต ์ยงัมีลกัษณะคาํถามท่ีมีคาํตอบให้

เลือกหลากหลาย (multiple choice question) ส่วนขอ้ 2

กลุ่มสินคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีหจก.สุชาดาการยางเป็น

คาํถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั (nominal 

scale) และมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด (open – 

ended question) ส่วนขอ้ 3ถามวา่ ท่านเขา้รับบริการท่ีห

จก.สุชาดาการยาง โดยเฉล่ีย........ คร้ัง/เดือน เป็นคาํถามท่ี

ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอตัราส่วน  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

(Vanichbuncha, 2002) สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample (t-test) One-

way ANOVA (f-test) Chi-square และค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) 

 

ผลการวจัิย 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.5 และเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 21.5  

 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 

รองลงมา อาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 อาย ุ41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 23.0 อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 อาย ุ

60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.8 และอายตุํ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 287 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ระดบั

ปริญญาโท จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และระดบั

ปริญญาเอก จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั 
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 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 137 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.3 รองลงมาอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 อาชีพขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 อาชีพ

รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ

อาชีพนกัศึกษา จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

ตามลาํดบั  

 สถานภาพสมรส จาํนวน 231 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.8 รองลงมาสถานภาพโสด จาํนวน 157 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.3 และสถานภาพหมา้ย/อยา่ร้าง จาํนวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 มีรายได ้15,001-30,000 บาท จาํนวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมารายได ้30,001-45,000 บาท 

จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รายไดม้ากกวา่ 

45,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 

และรายไดต้ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการให้ความสําคัญต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการ พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุดคือดา้น

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 4.34 รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร 

คิดเป็นร้อยละ 4.27 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คิดเป็นร้อย

ละ 4.23 ดา้นกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 4.21 ดา้นราคา 

คิดเป็นร้อยละ 4.11 ดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็น

ร้อยละ 4.04 และดา้นช่องทางการจาํหน่าย คิดเป็นร้อยละ 

3.99 ตามลาํดบั 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นสินคา้และบริการท่ีมีใหเ้ลือก

หลากหลาย และการจดัวางสินคา้มีการแบ่งประเภท

ชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และ 4.25 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัมาก ในดา้นราคาสินคา้และบริการมีความ

เหมาะสม และมีความหลากหลายของระดบัราคาสินคา้

และบริการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และ 4.05 

ตามลาํดบั 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในดา้นการเดินทางสะดวก

รวดเร็ว ใกลบ้า้นหรือสถานท่ีทาํงาน และการใหบ้ริการ

นอกสถานท่ีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และ 3.86 

ตามลาํดบั 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากในดา้นการบริการก่อน

การขาย การบริการหลงัการขายและการโฆษณาผา่น

ใบปลิว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 , 4.11 และ 3.75 

ตามลาํดบั 

 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นพนกังานมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม และ

พนกังานมีความรู้ในสินคา้และบริการเป็นอยา่งดี โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  และ 4.20 ตามลาํดบั 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นขั้นตอน

การทาํงานมีความน่าเช่ือถือและการใหบ้ริการมีการ

จดัระบบคิวท่ีชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.23 และ 4.19 

ตามลาํดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นอุปกรณ์

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกิจการมีความทนัสมยั หอ้งรับรองลกูคา้

เพียงพอต่อความตอ้งการ และป้ายโฆษณาเห็นเด่นชดั 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 , 4.25 และ 4.19 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ

ตดัสินใจเลอืกใช้บริการ  

 ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาในการเขา้รับบริการ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัการ

รับรู้ถึงปัญหาโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัการรับรู้ถึงปัญหายาง

รถยนตเ์ส่ือมสภาพการใชง้าน ร้อยละ 4.32  รองลงมาคือ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตอ้งการเปล่ียนขนาดยางรถยนต ์ร้อยละ 4.05 รถยนตเ์กิด

ความผิดปกติ(เสียง,สัน่) ร้อยละ 4.03 และเกิดอุบติัเหตุทาํ

ใหย้างไม่สามารถใชง้านไดร้้อยละ 3.93 ตามลาํดบั 

 ดา้นการคน้หาขอ้มลู พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัการคน้หาขอ้มลู

โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 โดยให้

ความสาํคญัในระดบัมากกบัการคน้หาขอ้มลูจากการ

สอบถามขอ้มูลจากศูนยบ์ริการร้อยละ 4.19 รองลงมาคือ 

สอบถามจากผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ในการเขา้รับบริการ

ร้อยละ 3.95 คน้หาขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ตร้อยละ 3.75 

และสอบถามขอ้มลูจากคนใกลชิ้ดร้อยละ 3.69 ตามลาํดบั 

 ดา้นการเปรียบเทียบทางเลือก พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นการ

เปรียบเทียบทางเลือกโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้น

การพิจารณาจากสินคา้และบริการมีจาํหน่ายตรงต่อความ

ตอ้งการร้อยละ 4.55 รองลงมาคือ การพิจารณาจากราคา

ท่ีมีความเหมาะสมร้อยละ 4.39 การพิจารณาจากการ

รับรองมาตรฐานขององคก์รร้อยละ 4.33 การพิจารณา

จากท่ีตั้งศูนยบ์ริการร้อยละ 4.27 การพิจารณาจากระบบ

การทาํงานถกูตอ้งร้อยละ 4.23 การพิจารณาจากบุคลากร

ในองคก์รร้อยละ 4.20 การพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชมี้ความ

ทนัสมยัร้อยละ 4.13 และการพิจารณาการรับประกนัหรือ

การบริการก่อนและหลงัการขายร้อยละ 4.12 ตามลาํดบั 

 ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัขอ้เหตุผล

ในการเลือกใชบ้ริการโดยรวมในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.15 โดยใหค้วามสาํคญักบัเหตุผลในการเขา้รับ

บริการมากท่ีสุด ดา้นสินคา้และบริการตรงต่อความ

ตอ้งการร้อยละ 4.52 รองลงมาคือราคามีความเหมาะสม

ร้อยละ 4.38 เดินทางสะดวกรวดเร็วร้อยละ 4.17 

พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีร้อยละ 4.08 การบริการก่อน

และหลงัการขายร้อยละ 4.06 เคร่ืองมือท่ีใชห้ลากหลายมี

ความทนัสมยัร้อยละ 4.01 ช่ือเสียงธุรกิจมีความน่าเช่ือถือ

ร้อยละ 4.00 และระบบการทาํงานถกูตอ้งน่าเช่ือถือ    

ร้อยละ 3.99 ตามลาํดบั 

 กลุ่มสินคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการ ลกูคา้ส่วนใหญ่

เลือกใชบ้ริการยางใหม่ยี่หอ้ Maxxis ร้อยละ 32.2

รองลงมาคือ ซ่อมบาํรุงรักษารถยนตร้์อยละ 16.3 ยาง

เปอร์เซ็นตร้์อยละ 15.5 ยางใหม่ยี่หอ้ Bridgestone ร้อยละ 

12.7 ยางใหม่ยี่หอ้ Firestone ร้อยละ 8.8 ยางใหม่ยี่หอ้ 

Michelin ร้อยละ 8.7 และยางใหม่ยี่หอ้ Deestone ร้อยละ 

5.9 ตามลาํดบั มีความถ่ีการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่จะเขา้รับ

บริการเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน ผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการ 

คือ ประสบการณ์ตนเองร้อยละ 4.39 รองลงมาคือ 

พนกังานขาย เพ่ือนหรือคนรู้จกั และครอบครัว โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21, 3.94 และ 3.47 ตามลาํดบั 

 ดา้นการประเมินผลหลงัการใชบ้ริการ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นการ

ประเมินผลหลงัการใชบ้ริการโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในการ

บอกต่อหรือแนะนาํผูอ่ื้นมาใชบ้ริการเม่ือมีโอกาสร้อยละ 

4.54 รองลงมาคือมีความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการร้อย

ละ 4.35 และจะกลบัมาใชบ้ริการต่อไปร้อยละ 4.00 

ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล 

 1. ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 

ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีสถานภาพสมรสและมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ นิติพงษ ์พงศก์รกมัพล 

(Phongkorngumpol, 2010) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือยางรถยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 

พบวา่ ผูซ้ื้อยางรถยนตส่์วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31-40 

ปี มีอาชีพเจา้ของกิจการ/คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ประมาณท่ี 10,000-30,000 บาท และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ สุรกฤษฏ ์นาทธราดล (Nattaradol, 2008) 
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ไดท้าํวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ี

รถยนต ์ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,000-20,000 บาท และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุธาสินี จนัทร์ทนดาํ 

(Chanthondam, 2011) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ี 20,001-30,000 บาท  

 2. ขอ้มลูดา้นปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการ

ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ทางการตลาดธุรกิจบริการศูนยบ์ริการยางรถยนต ์ดา้น

ผลิตภณัฑ ์โดยรวมในระดบัสาํคญัมากท่ีสุด และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ระวีวรรณ พยคัฆชาติ

(Payakkachat, 2013) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจ

ของลกูคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอู่

ปานเซอร์วิส พบวา่ ค่าเฉล่ียในการบริการดา้นผลิตภณัฑ์

มีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงถึงการคุณภาพงานซ่อมท่ีลูกคา้

ไวใ้จกบัทางอู่ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นิติพงษ ์

พงศก์รกมัพล(Phongkorngumpol, 2010) ไดท้าํการวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือยางรถยนตใ์น

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เหตุผลหลกัในการเขา้รับบริการ

ของลกูคา้ คือ การเขา้มาซ้ือยางรถยนต ์สินคา้ท่ีมีจาํหน่าย

ตรงต่อความตอ้งการรองลงมา คือดา้นบุคลากร 

กระบวนการใหบ้ริการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกิจการมีความ

ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ โสภณ สุด

สาหร่าย (Sudsarai, 2013) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัการ

เลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของ

ผูใ้ชร้ถยนตเ์ขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการใหร้ะดบัความสาํคญัจากมาก

ไปนอ้ยดงัน้ี ในดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการ การ

แนะนาํขอ้มลูจากพนกังาน ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ราคาท่ีเหมาะสม การส่งเสริม

การตลาดท่ีน่าสนใจ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนดา้น

ความหลากหลายของสินคา้ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ระวีวรรณ พยคัฆชาติ (Payakkachat, 2013)  เน่ืองจาก

ศูนยบ์ริการยางรถยนตเ์ป็นจดัเป็นศูนยบ์ริการครบวงจร 

ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงจะตอ้งเลือกใชบ้ริการจากสินคา้ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการไดดี้ 

 3. ขอ้มลูดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการยาง

รถยนต ์ทั้ง 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาในการเขา้รับบริการ 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการเปรียบเทียบทางเลือกใน

การเขา้รับบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ สุภตรา พิมพศ์กัด์ิ (Pimsak, 2011) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษทั อชิรยนต ์จาํกดั 

ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นของการรับรู้ถึงปัญหา ขั้นของการ

คน้หาขอ้มลู และการประเมินทางเลือกมีความสาํคญัใน

ระดบัมาก 

 ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเขา้รับบริการ คือ 

สินคา้และบริการตรงต่อความตอ้งการ กลุ่มสินคา้และ

บริการท่ีเลือกใชบ้ริการคือ ยางใหม่ แสดงใหเ้ห็นวา่ 

เหตุผลหลกัในการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการยางรถยนต ์

คือ การเขา้มาซ้ือยาง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

นิติพงษ ์พงศก์รกมัพล (Phongkorngumpol, 2010)  ไดท้าํ

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือยางรถยนต์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เหตุผลหลกัในการเขา้รับ

บริการของลกูคา้ คือ การเขา้มาซ้ือยางรถยนต ์ส่วนผูมี้

อิทธิพลในการเขา้ใชบ้ริการ คือ ประสบการณ์ตนเอง 
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ความถ่ีในการเขา้รับบริการ 2 คร้ังต่อเดือน สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของสุธาสินี จนัทร์ทนดาํ (Chanthondam, 

2011) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน

กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบวา่ ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมีการ

ตดัสินใจซ้ือจากประสบการณ์ตนเองเป็นหลกัและหา

ขอ้มลูเพ่ิมจากคนใกลต้วั อาทิ เพ่ือนหรือคนรู้จกั  

 ดา้นการประเมินผลหลงัการใชบ้ริการ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัโดยรวมในระดบั

มากท่ีสุดดา้นความพึงพอใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของระวีวรรณ พยคัฆชาติ (Payakkachat, 2013) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง ความ พึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของอู่ปานเซอร์วิส พบวา่ ลกูคา้มี

ความพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการท่ีอู่ปานเซอร์วิสใน

เกณฑค์วามพึงพอใจสูง 

 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังนี ้

 1. ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม จากการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เขา้ใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มีสถานภาพสมรสและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 

15,001-30,000 บาท  ดงันั้น การวางแผนทางการตลาด

ควรคาํนึงถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

ถกูตอ้งและเหมาะสม ควรมีการขยายช่องทางการให้

ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทาํใหล้กูคา้เกิดความตอ้งการใน

การคน้หาขอ้มลูมากยิ่งข้ึน สร้างกลยทุธ์ความแตกต่าง

ขององคก์รในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีแตกต่าง เพ่ือใหล้กูคา้เกิดการเปรียบเทียบ

ทางเลือกในการเขา้รับบริการท่ีแทจ้ริง สามารถนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาองคก์รต่อไปในอนาคตได ้

สร้างประสบการณ์ท่ีดีและน่าจดจาํกบัลูกคา้ท่ีเขา้รับ

บริการทุกท่าน รวมไปถึงการพฒันาบุคลากรภายใน

องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 2. ขอ้มลูดา้นปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการ 

จากการวิจยัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัสินคา้และบริการมี

ความหลากหลาย ดงันั้นควรมีประเภทของสินคา้และ

บริการใหม่ๆท่ีจะนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค ควรมีการเพ่ิม

ประเภทสินคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของกลุ่มผูช้ายใหม้ากข้ึน เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดกลุ่มน้ี

ไว ้

 ดา้นราคา ควรจะมีการกาํหนดราคาสินคา้ให้

เหมาะสมในทุก ๆ ผลิตภณัฑ ์ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลง

ราคาสูงมากจนเกินไปเพ่ือลดทศันคติท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

กาํหนดราคาซ่ึงอาจจะส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง 

 ดา้นการจดัจาํหน่าย ควรสร้างภาพลกัษณ์ของ

กิจการ โฆษณาท่ีตั้งและตาํแหน่งของกิจการ เพ่ือให้

ลกูคา้เดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัทาํให้

ลกูคา้ท่ีขบัรถผา่นไปมาสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจะฝึกฝน 

พนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีขายท่ีจะอธิบายแนะนาํลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ืองอยูเ่สมอ เพ่ือใหกิ้จการดาํเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและสามารถสร้างลกูคา้ในระยะยาวไดดี้  

 ดา้นบุคลากร ควรมีการจดัการฝึกอบรมการ

ใหบ้ริการ ฝึกทกัษะการบริการของพนกังานอยา่ง

สมํ่าเสมอและไปในทิศทางเดียวกนั เนน้การบริการท่ี

แตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ของร้าน เพ่ือสร้างความประทบัใจ 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ควรมีการพฒันา

ระบบการทาํงานใหมี้ความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนไป มีการนาํ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการดาํเนินกิจการ เพ่ือให้

ลกูคา้เกิดความมัน่ใจในการเขา้รับบริการกบัทางองคก์ร 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

กิจการควรท่ีจะมีความทนัสมยัทั้งหมด เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีช่วยส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจดว้ย 
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 3. ขอ้มลูดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมาก

ท่ีสุด กบัดา้นการเปรียบเทียบทางเลือกในการใชบ้ริการ 

โดยจะพิจารณาจากสินคา้และบริการมีจาํหน่ายตรงต่อ

ความตอ้งการ ในขณะเดียวกนัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัระดบัมากกบัดา้นการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ขอ้เหตุผลในการเขา้รับบริการ โดยพิจารณา 

จากสินคา้และบริการตรงต่อความตอ้งการ ดงันั้น ควร

เพ่ิมประเภทสินคา้และบริการใหม้ากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม

พร้อมกบัสร้างระบบการทาํงานท่ีน่าเช่ือถือ มีความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ ก่อใหป้ระสิทธิภาพการทาํงาน

ขององคก์ร ทาํใหล้กูคา้เกิดความตอ้งการท่ีจะเขา้รับ

บริการและควรกาํหนดแผนการส่งเสริมการขายท่ีถกูตอ้ง

และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รอีกดว้ย 

 

 

References 

 

Chanthondam, S. (2011). Factors affecting purchase decision on battery of  the private car owners  

in Bangkok.  Independent study for Master’s thesis in Business administration,  Rajamangala  University of  

 Technology Thanyaburi. (in Thai).  

Hirunyakitti, P. (2009). Marketing Research. Bangkok: Thammasan Printing. (in Thai). 

Kotler, P. (1993). Marketing: An introduction (4th ed.). Newjersey: Prentice-Hall.  

Nattaradol, S. (2008). Application of fuzzy analytic hierarchy process for supplier selection of automobile 

and electronic industries.  Master’s thesis in Engineering (Industrial Engineering), Chiang Mai University. 

(in Thai). 

Page, L. (2013). Tire data. Retrieved  from http://www.bridgestone.co.th. 

Payakkachat, R. (2013). Customer satisfaction towards services marketing mix of pan service garage.  

Master’s thesis in Business Administration, Chiang Mai University. (in Thai). 

Phongkorngumpol, N. (2010). Factors affecting the buying behavior of tire in Muang area,  

Chaing Mai  province.  Independent Study for Master’s thesis  in Economics Faculty, Chiang Mai 

University. (in Thai). 

Pimsak, S. (2011). The marketing mix factors affcting decision marking on the purchase of second hand 

spare parts: a case study of Ashirayun Company Limited.  Master’s Thesis in Business  

Administration,Valaya  Alongkorn  Rajabhat University under the Royal Patronage. 

Sudsarai, S. (2013). Factors in choosing a car, not a dealer of used cars greater Bangkok. Master’s thesis in Business 

 Administration, Rungsit University. (in Thai). 

Vanichbuncha, K. (2002).  Advance statistics analysis using SPSS for Windows. Bangkok:  

Chulalongkorn Unveristy. (in Thai). 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 163



 

รูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําแบบเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ในการบริหารกจิการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวดั 

The Development of an Effective Transformational Model in the Sangha Affairs 

Administration Undertaken by the Provisional Government of Monks  

                                                                                                                                                                 พระชุมพล  จอ้ยกลัน่*  

                                                                                                                                                                                              PraChumpol  Joykun 

                                                                                                                                 หลกัสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

                                                                                                                                                                 E-mail: Chumpon_181@hotmail.com 

                                                                                                                                                                   วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน*์* 

                                                                                                                                                                         Verawat  Autairat            

                                                                                 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ          

(2) สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํและ (3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั ประชากร ไดแ้ก่  พระสงัฆา  

ธิการท่ีดาํรงตาํแหน่งปกครองคณะสงฆใ์นระดบัเจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ รองเจา้คณะอาํเภอ 

เจา้คณะตาํบล รองเจา้คณะตาํบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส  รวม 37,760 รูป การกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ  Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 380 รูป ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งอาศยัหลกัความ

น่าจะเป็น ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น และวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผลการศึกษา ภาพรวมมี ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (2) รูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั ประกอบดว้ย   

ตวัป้อน กระบวนการ และขอ้มลูป้อนกลบั (3) ผลประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั พบวา่ ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํ, การบริหารกิจการคณะสงฆ,์ เจา้คณะจงัหวดั, ภาวะผูน้าํ 

 

Abstract 

 This research aims to study: (1) the components of effective transformational leadership, (2) to create this 

and, (3) to evaluate the suitability and feasibility of the model, undertaken by the Religious provincial Governors. 

The people sampled included Phra  Sangkathikarn  Religious Provincial Governors, Religious District Officers, Vice-

Religious District Officers, Religious Commune Chiefs  and Vice-Commune Chiefs, Abbots and Assistant Abbots. 
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Using the Krejcie and Morgan Table, the sample size was 380, and the methods used included Probability Sampling 

and Stratified Random Sampling. Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation were also used. Results 

showed that: (1) Overall, opinion was at a very high level. Supervision, reliability, self-confidence and 

communication were at the highest level .Personality, vision, opportunity creation, interpersonal skills, use of 

authority and teamwork were at a high level. (2) the leadership model with Input Process Output and Feedback, 

comprising the evaluation results were at the highest level in all aspects. 

   

Keywords:  transformational, leadership, Provincial Governors 

 

บทนํา  

 การบริหารกิจการคณะสงฆท่ี์มีความสลบัซบัซอ้น

ในมิติหลายดา้น ไม่วา่ในลกัษณะเชิงโครงสร้างบางคร้ัง

ตอ้งคิดนอกกรอบเพ่ือความคล่องตวัในการทาํงาน ดา้น

การบริหารจดัการ   (วีรวฒัน ์ปันนิตามยั) (Pannita mai, 

2004) กล่าววา่ ควรใชค้นใหต้รงกบังาน ดา้นความเป็น

ผูน้าํ ผูน้าํจึงตอ้งเรียนรู้อยูเ่สมอ เพ่ือสร้างการ

เปล่ียนแปลง  ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอนัจะทาํให้

องคก์รกา้วหนา้  ดา้นพฤติกรรม พฤติกรรมการบริหาร

นบัวา่มีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมาก กล่าวคือถา้มีการบริหาร 

และการจดัการท่ีดีงานกจ็ะบรรลุจุดหมายไดอ้ยา่ง มี

ประสิทธิภาพ เพราะการบริหาร และการจดัการท่ีดีเป็น

ปัจจยัช้ีขาดของความสาํเร็จ 

          พระเมธีธรรมาภรณ์,ประยรู ธมฺมจิตโต 

Pramateetamaporn (Prayoon Thammajitto, 1996) 

อธิบายไวว้า่ การปกครองคณะสงฆจึ์งถือวา่เป็นหวัใจ

หลกัในการบริหารจดัการกิจการคณะสงฆ ์คือ ดา้นการ

ปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้น

การเผยแผ ่ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสาธารณ

สงเคราะห์ ใหด้าํเนินตามพระธรรมวินยั กฎหมาย 

กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบัมติ พระบญัชา

สมเดจ็พระสงัฆราช หรือคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา เหนือ

ตน  

 ธีรยทุธ บุญมี (Boonmee, 1998) ใหค้วามเห็นดา้น

การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในการบริหารคณะ

สงฆน่์าจะมีปัญหาท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการบริหาร

เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงและปรับสภาพองคก์รให้

สอดคลอ้งเขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีไร้พรหมแดนใน

ยคุปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีเป็นความสาํคญัเร่งด่วน ท่ีผูบ้ริหาร

องคก์รคณะสงฆจ์ะตอ้งตระหนกัและเขา้ใจปัญหาอยา่ง

แทจ้ริง             

 พระธรรมโกศาจารย ์(Prayoon Thammajitto, 

2005) กล่าววา่ อยา่งไรกต็ามคณะสงฆไ์ทยไดพ้ยายาม

ปรับตวัใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดก้ารปรับตวัในกรณีท่ีมี

ลกัษณะเป็นการสร้างสรรค ์(creative tension)  ช่วยให้

เกิดประดิษฐก์รรมทางสังคมใหม่ ๆ (social innovation) 

ภายใตปั้ญหาหลากหลาย เจา้คณะจงัหวดัเป็นผูบ้ริหาร

องคก์รคณะสงฆก์เ็ช่นเดียวกนั ท่านควรตอ้งใชค้วามเป็น

ภาวะผูน้าํของท่านใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

พระธรรมปิฎกไดส้รุปวา่การปกครองตาม

หลกัการพุทธศาสนา.“เป็นเร่ืองของการศึกษา ดว้ย

การศึกษาและเพ่ือการศึกษา” พระสงฆก์บัความเป็นผูน้าํ

ทางการศึกษาจึงกลายเป็นส่ิงคู่กนั ชุมชนสงฆเ์ป็นชุมชน

แห่งการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

พระไพศาล วิสาโล (PraPaisan  Wisalo, 1999) 

กล่าววา่การรวมศูนยก์ารปกครองอยูใ่นส่วนกลาง ทาํให้

การบริหารงานของคณะสงฆไ์ร้ประสิทธิภาพ เพราะไม่

เพียงแต่จะขาดมือไมห้รือกลไกท่ีจะสนองงานใหเ้กิดผล

อยา่งจริงจงัแลว้ยงัขาดการร่วมคิดและโอกาสในการรับรู้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ท่ีหลากหลาย อนัจะทาํใหอ้งคก์รคณะสงฆมี์การปรับตวั

เผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงได ้

 ดว้ยเหตุผลและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้            

การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงเป็นกญุแจสาํคญั

ในการบริหารกิจการคณะสงฆใ์หมี้ประสิทธิภาพไดโ้ดย

การผา่นวิธีและกระบวนการพฒันาภาวะผูแ้บบ

เปล่ียนแปลง ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและตอ้งการ

ศึกษารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะ

จงัหวดัวา่ควรเป็นอยา่งไร จะสร้างรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัใหมี้ลกัษณะ

อยา่งไร สุดทา้ยการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพควรเป็น

อยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ไดข้องรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะ

จงัหวดั 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
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แนวคิด ทฤษฎ ีที่เกีย่วข้อง 

 ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงของเจา้คณะจงัหวดั 

การบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั

ตามพระราชบญัญติัของสงฆ ์

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยแบ่ง

การวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พระ

สงัฆาธิการท่ีดาํรงตาํแหน่งปกครองคณะสงฆใ์นระดบั

เจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ     

รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล รองเจา้คณะตาํบล เจา้

อาวาส รองเจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส   รวม 37,760 รูป 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie 

and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 380 รูป ใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งอาศยัหลกั ความน่าจะเป็น และการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น และวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  

 ส่วนการสมัภาษณ์เชิงลึก สมัภาษณ์ 

พระสงัฆาธิการ จาํนวน 10 รูป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ใชแ้บบสอบถามการศึกษาองคป์ระกอบภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร

กิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั และสามารถหา

คุณภาพของเคร่ืองมือได ้0.845 การสมัภาษณ์เชิงลึก 

และการประชุมกลุ่ม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั อีสเทิร์นเอเชีย ถึง พระสงัฆาธิการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งปกครองคณะสงฆใ์นระดบัเจา้คณะจงัหวดั รอง

เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้

คณะตาํบล รองเจา้คณะตาํบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส 

ผูช่้วยเจา้อาวาส เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

 2. จดัส่งหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียไปยงัพระสงัฆาธิการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งปกครองคณะสงฆใ์นระดบัเจา้คณะจงัหวดั รอง

เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้

คณะตาํบล รองเจา้คณะตาํบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส 

ผูช่้วยเจา้อาวาส 

             3. การเกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยัจะได้

ดาํเนินการดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง 

 

ผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

คณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

 องคป์ระกอบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะ

จงัหวดัภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.32 แสดงวา่ ความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ 

ดา้นการดูแล ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง และดา้นการส่ือสารอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ

ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ดา้นการสร้างโอกาส 

ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นการใชอ้าํนาจ ดา้นการใชอ้าํนาจ 

และดา้นการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมาก สาํหรับ 

ความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการสร้างวฒันธรรมองคก์ร     

อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

คณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

4.47 แสดงวา่มีประสิทธิภาพในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ดา้นการ ศาสนศึกษา ดา้นการเผยแผ่

ธรรมะ ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นการปกครอง 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับดา้นการสาธารณูปการ และ

ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั                                                         

 ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร

กิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

 

การอภิปรายผล 

 รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ี

มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้

คณะจงัหวดั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

              1.  ตวัป้อน การใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 

ประกอบดว้ย กระบวนทศัน ์และทฤษฎีภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง  

 เง่ือนไข 

  1. วิทยากรตอ้งทาํใหพ้ระผูเ้ขา้รับการ

อบรมเขา้ใจคาํวา่ กระบวนทศัน ์ใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  2. วิทยากรตอ้งมีมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีจะ

บรรยายเป็นอยา่งดี 

  3. วิทยาการตอ้งมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดอยา่งดี 

 2. กระบวนการ การทาํใหเ้กิดทกัษะ 

ประกอบดว้ย การเขียนแผนพฒันาตนเองการปฏิบติัใน

สภาพจริง และการประเมินผลการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง 

 เง่ือนไข 

  1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงสาํหรับพระสงัฆาธิการเป็นขอ้มลู

ดา้นหน่ึงเท่านั้น 

  2. กระตุน้ใหพ้ระผูเ้ขา้รับการอบรม

เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง 

  3. พระผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งนาํบริบท

ท่ีตนเองทาํงานอยูม่าร่วมวิเคราะห์ดว้ย 

  4. พระผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งเขียน

แผนการพฒันาตนเองท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในบริบทท่ีตนเอง

ปฏิบติังานอยู่ 

 3. ผลผลิต ดา้นสมรรถนะกิจการคณะสงฆข์อง

เจา้คณะจงัหวดั ประกอบดว้ย (1) การปกครอง (2)  

การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่

ธรรมะ (5) การสาธารณูปการ และ (6) การสาธารณ

สงเคราะห์ 

 เง่ือนไข 

  1. วิทยากรพ่ีเล้ียงตอ้งมีการติดตาม

อยา่งต่อเน่ือง 

  2. ใชแ้บบสอบถามประเมินผล การ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

 กิจกรรมการพฒันาทกัษะและพฤติกรรมของ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงสาํหรับการพฒันาพฤติกรรม

และทกัษะ ประกอบดว้ย (1) การส่ือสาร (2) ความ

น่าเช่ือถือ (3) การดูแล (4) การสร้างโอกาส (5) ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง (6) การใชอ้าํนาจ (7)    การมีวิสยัทศัน ์

(8) การสร้างวฒันธรรมองคก์ร (9) มนุษยส์มัพนัธ์ (10) 

การทาํงานเป็นทีม (11) ความคิดสร้างสรรคแ์ละ (12) 

บุคลิกภาพ 

 4. ขอ้มลูป้อนกลบั ประกอบดว้ย (1) พระผูเ้ขา้

รับการพฒันามีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะ

จงัหวดัเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (2) พระผูเ้ขา้รับการ

พฒันามีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไม่     

เป็นตามเกณฑม์าตรฐาน 

 เง่ือนไข ตอ้งนาํผลการประเมินการพฒันาภาวะ

ผูน้าํมากาํหนดกรอบการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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 ตอนท่ี 3 ผลประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

 การตรวจสอบรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัโดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์

พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ี

มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้

คณะจงัหวดั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  

 (1) ตวัป้อน การใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 

ประกอบดว้ย กระบวนทศัน ์และ ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลง  

 (2) กระบวนการ การทาํใหเ้กิดทกัษะ 

ประกอบดว้ย การเขียนแผนพฒันาตนเองการปฏิบติัใน

สภาพจริง และการประเมินผลการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลง  

 (3) ผลผลิต ดา้นสมรรถนะกิจการคณะสงฆข์อง

เจา้คณะจงัหวดั ประกอบดว้ย การปกครอง การศาสน

ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผธ่รรมะ การ

สาธารณูปการ และ การสาธารณสงเคราะห์ซ่ึงมีกิจกรรม

การพฒันาทกัษะและพฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงสาํหรับการพฒันาพฤติกรรมและทกัษะ

ประกอบดว้ย (1) การส่ือสาร (2) ความน่าเช่ือถือ (3) การ

ดูแล (4) การสร้างโอกาส (5) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (6) 

การใชอ้าํนาจ (7) การมีวิสยัทศัน ์(8) การสร้างวฒันธรรม

องคก์ร (9) มนุษยส์ัมพนัธ์ (10) การทาํงานเป็นทีม (11) 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละ (12) บุคลิกภาพ 

 (4) ขอ้มูลป้อนกลบั ประกอบดว้ย พระผูเ้ขา้รับ

การพฒันามีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน พระผูเ้ขา้รับการพฒันามี

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไม่เป็นตาม

เกณฑม์าตรฐาน การกาํหนดตวัป้อน การใหอ้งคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็น  ประกอบดว้ย กระบวนทศัน ์และ ทฤษฎีภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง กระบวนการ การทาํใหเ้กิดทกัษะ 

ประกอบดว้ย การเขียนแผนพฒันาตนเองการปฏิบติัใน

สภาพจริง และการประเมินผลการพฒันาภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงผลผลิตและขอ้มลูป้อนกลบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัประทีป บินชยั และนิพนธ์ กินาวงศ ์( Binchai, & 

Kinawong, 2004, p. 112)  ท่ีไดศึ้กษา รูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย อิงกรอบ

รูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ี ไดแ้ก่ บริบท 

(context) การกาํหนดตวัป้อน (input)  กาํหนด

กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)  ผูเ้ขา้รับการ

พฒันามีภาวะผูน้าํ และขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) 

อยา่งไรกดี็การพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง นั้นมี

วิวฒันาการท่ีเร่ิมตน้จากแนวความคิดของ เบินส์ (Burns, 

1978,  p. 122) ในเร่ืองของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

(transactional leadership) และภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงสภาพ (transformational leadership) และ

แนวคิดน้ีถูกพฒันาข้ึนอีกในปี ค.ศ. 1985 โดยแบส (Bass, 

1985, p. 145) และมีผูน้าํแนวความคิดน้ีไปประยกุตใ์ชก้นั

อยา่งแพร่หลาย เช่น  Bennis & Nanus, 1985; Fairholm, 

1991, 1994, 1995; Kouzes & Posner, 1989; เป็นตน้ จาก

แนวคิดเหล่าน้ี (Bass & Avolio, 1994, p. 65) ไดร่้วม

พฒันาจนเกิดแนวคิดภาวะ ผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยั

สมบูรณ์ข้ึนภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ 

หมายถึง พิสยัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการนาํจาก

ภาวะท่ีไม่ใช่ผูน้าํ (non-leadership) ผา่นภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน (transactional leadership) ไปสู่ภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงสภาพ (transformational leadership)  

เป็นการสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํตามแนวภาวะ

ผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนาํเอาผลการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ และได้

ทาํการสาํรวจภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการสนทนากลุ่มของ

ผูท้รงคุณวฒิุ (focus group discussion) เพ่ือกาํหนด

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํพิสยั

สมบูรณ์ ซ่ึงไดข้อ้ยติุวา่รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํตาม

แนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมคือ การจดั

กระบวนการฝึกอบรม (training process) เพราะ

ผูท้รงคุณวฒิุมีเหตุผลวา่ ภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํ

พิสยัสมบูรณ์เป็นลกัษณะของพฤติกรรมส่วนบุคคล จึง

ควรใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาไดรั้บรู้พิสยัภาวะผูน้าํของ

ตนเอง /ในสภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม แลว้กาํหนดพฤติกรรมการ

นาํไปสู่พิสยัการนาํท่ีสูงข้ึนตามบริบทในการทาํงานของ

แต่ละบุคคล ขณะท่ีรูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ี

ไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงระบบ 

ประกอบดว้ย บริบท (context) กาํหนดตวัป้อน (input) 

การใหอ้งคค์วามรู้ (body of knowledge) ท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ขา้

รับการพฒันา การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน ์(paradigm 

shift) ทฤษฎีภาวะผูน้าํ (leadership theories) ภาวะผูน้าํ

ตามแนวภาวะผูน้าํพิสยัสมบูรณ์ (full range leadership) 

และกาํหนดกระบวนการ (process) เร่ิมจากการ บรรยาย

ใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ขา้รับการพฒันาและ

ปฏิบติัการสร้างแผนพฒันาภาวะผูน้าํตามแนวภาวะผูน้าํ

พิสยัสมบูรณ์ของผูเ้ขา้รับการพฒันาแต่ละคน (Individual 

Full Range Leadership Development Plan--IFRLDP)  

ซ่ึงไปในทิศทางเดียวกบัอาํนวย  เดชชยัศรี (Datchaisri, 

1999, p. 159) ซ่ึงไดเ้สนอขั้นตอนในการฝึกอบรมไว ้5 

ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นวิเคราะห์ความตอ้งการเป็นการ

รวบรวมทกัษะท่ีเป็นงานเฉพาะท่ีจาํเป็นตอ้งปรับปรุงใน

การปฏิบติังานและผลิต  การวิเคราะห์ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ แผนการฝึกอบรมเหมาะสมกบัผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมทางดา้นการศึกษา ประสบการณ์ 

ทกัษะ ทศันคติและแรงจูงใจส่วนตวั และใชง้านวิจยั

พฒันาความรู้เฉพาะดา้น และการวางแผนการปฏิบติังาน 

จึงเป็นการสอดคลอ้งกบั  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

คณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัในดา้นการศึกษาบริบท   

(2) ขั้นออกแบบเน้ือหา (instructional design)  เป็นการ

รวบรวมจุดประสงค ์วิธีการสอน ส่ือ คาํอธิบายลกัษณะ

และจดัเรียงลาํดบัของเน้ือหา การยกตวัอยา่ง การทาํ

แบบฝึกหดัและกิจกรรมจดัเป็นหลกัสูตร เพ่ือช่วยการ

เรียน และจดัแผนสาํหรับพฒันา ความรู้ การจดัเตรียม

อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมสาํหรับการอบรม เช่น คู่มือการ

อบรม เอกสารประกอบ การอบรม เป็นตน้ ขั้นน้ีทาํให้

เกิดความเท่ียงตรง ฝึกซอ้มการนาํเสนอและทดสอบความ

ถกูตอ้ง ก่อนการนาํเสนอจริงต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ แผนงานมีความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการกาํหนดตวัป้อน (3) ขั้น

ปฏิบติั ดาํเนินการอบรม และฝึกปฏิบติัท่ีมุ่งนาํเสนอ

ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ มี

คุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยยดึความสาํคญัของแผนงาน

ทั้งหมดและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้รียบร้อย  สอดคลอ้งกบั

กระบวนการ (4) ขั้นประเมินผล และติดตามผล โดยทาํ

การประเมินความสาํเร็จของแผนงาน ดงัน้ี 

 1. ปฏิกิริยาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยการจด

บนัทึกพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมการเรียนรู้ 

โดยใชเ้คร่ืองมือวดัก่อนและหลงัการฝึกอบรม พฤติกรรม 

โดยการสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน ทกัษะ และการนาํความรู้

ไปใชใ้นการปฏิบติังาน (5) ผลลพัธ์ โดยพิจารณาผลของ

การปฏิบติังานความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นการ

ประเมินความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของแผนงานซ่ึง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลป้อนกลบันัน่เอง 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้ 

1. พระสงัฆาธิการสามารถนาํองคป์ระกอบ

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปปฏิบติัได ้

2. วดัสามารถนาํองคป์ระกอบภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปปฏิบติัได ้

3. พระสงัฆาธิการสามารถนาํรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปปฏิบติัได ้

4.  วดัสามารถนาํรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

คณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปปฏิบติัได ้

5.  พระสงัฆาธิการสามารถนาํผลการประเมิน

ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปพฒันา

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6.  วดัสามารถนาํผลการประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

คณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดัไปพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

 2. ควรทาํการศึกษา การพฒันารูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้คณะจงัหวดั 

 3. ควรทาํการศึกษา การพฒันารูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารมหาเถรสมาคม 

 4. ควรทาํการศึกษาภาวะผูน้าํของพระสงัฆา     

ธิการท่ีดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาส 

 5. ควรทาํการศึกษา การพฒันารูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารกิจการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธิการ 

ทุกตาํแหน่งชิดซา้ย 
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บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ

เซเวน่ อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไปใชบ้ริการ

ในร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถิติเชิงพรรณนา ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent Sample t-test และ One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20 - 21 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,001 -25,000 บาท โดยผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการ ภาพลกัษณ์ดา้นตรายี่หอ้ และภาพลกัษณ์ดา้นสถาบนั/ องคก์ร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเว่น ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการแตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้ เพศ ท่ีมีระดบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ดา้นภาพลกัษณ์ ตรายี่หอ้ แตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้ อาย ุท่ีมี

ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร แตกต่างกนัในทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: การรับรู้ภาพลกัษณ์, ร้านคา้สะดวกซ้ือ, เซเวน่อีเลฟเวน่ 

 

Abstract 

 This research is quantitative research. There are one purpose, to study about was conducted to 

investigate the perceptions of the consumers towards 7-Eleven’s image in Bangkok.  The sample used in the 
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study consisted of  400 consumers at 7-Eleven stores in Bangkok.  The data were collected through the use of 

questionnaire, and were analyzed applying Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent 

Samples t-test, and One-way ANOVA.  The study results revealed that the majority of the respondents were female, aged 

between 21 - 30 years old, graduated with Bachelor’s degree, were employed by the private companies/employees, 

and earned an average income of 15,001-25,000 Baht. The consumers had perceptions towards the 7-Eleven’s 

image  in the aspects of product/service mage, brand image and institutional/organizational image at a high level. 

The results of hypothesis testing showed that differences in nearly all personal factor attributes had effects on the 

perceptions towards the image of 7-Eleven in the aspect of product/service image, but the personal factor on 

gender made no differences in the product/service image. Moreover, differences in nearly all personal factor 

attributes had effects on the perceptions towards the image of 7-Eleven in the aspect of brand image, but the 

personal factor on age caused no differences in the brand image. However, differences in all personal factor 

attributes had effects on the perceptions towards the image of 7-Eleven in the aspect of institutional/ 

organizational image. 

 

Keywords:  perception of image, 7-Eleven 

 

บทนํา 

ภาพลกัษณ์ของบริษทันั้นกเ็ปรียบไดเ้สมือน

กบัเป็นหนา้ตาของบริษทัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีจะส่ือสาร 

ไปยงับุคคลภายนอกใหรั้บรู้ ดงันั้นบริษทัต่าง ๆ จึง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์เป็น

อยา่งมาก เพราะถา้หากภาพลกัษณ์ของบริษทัถูก

นาํเสนอออกไปในทางท่ีไม่ดีหรือเสียหาย กจ็ะส่งผล

กระทบต่อภาพรวมของบริษทัในแง่ลบดว้ยเช่นกนั 

ทาํใหผู้บ้ริหารส่วนใหญ่ต่างหนัมาใหค้วามสาํคญั 

และพยายามท่ีจะปรับปรุงพฒันาในส่วนของ

ภาพลกัษณ์ของบริษทัตนเอง ใหดู้ดีในสายตาของ

ผูบ้ริโภคและพนกังานภายในบริษทั ไม่วา่จะเป็น

ภาพลกัษณ์ของสินคา้/ บริการ ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ 

ตลอดจนภาพลกัษณ์ของสถาบนั/ องคก์ร ซ่ึงร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) นั้นเป็นอีกหน่ึง

ตวัอยา่งของกิจการคา้ปลีกในลกัษณะร้านคา้สะดวกซ้ือ 

ซ่ึงจดัจาํหน่ายทั้งสินคา้อุปโภค-บริโภค และการ

ใหบ้ริการทางดา้นต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร

และเบเกอร่ี ร้านหนงัสือ ร้านขายยา และสถานท่ี

บริการดา้นการเงิน (เคาเตอร์เซอร์วิส) ซ่ึงเปิดให ้

บริการรับชาํระค่าสินคา้ต่าง ๆ เป็นตน้  

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดน้าํ     

กลยทุธ์ต่างๆเขา้มาใช ้เพ่ือท่ีจะเป็นการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัไปยงัผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บรู้วา่ 

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ และตอบโจทยข์อง

ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย 

แบบครบวงจร One Stop Service ได ้อยา่งไรกดี็ทาง

ร้านยงัมีความพยายามในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

ธุรกิจ โดยมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้งในดา้นสินคา้ บริการ ตรายีห่อ้ ตลอดจนสถาบนั/ 

องคก์ร การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่              

(7-Eleven) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

นาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงเสริมสร้าง และ

พฒันาจดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เป็นแนวทาง
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ในการส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจองคก์ร 

และนาํขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์รใหมี้คุณภาพมาก

ข้ึนต่อไป  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ 

อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

2. ศึกษาถึงภาพลกัษณ์ธุรกิจองคก์รของร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทางดา้นต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ภาพลกัษณ์         

ตรายี่หอ้ และภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร 

 

แนวคิดทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 

Mowen &  Minor (1998, p. 63) ไดใ้ห้

ความหมายเก่ียวกบัการรับรู้วา่การรับรู้ หมายถึง 

กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับต่อขอ้มลูข่าวสาร ตั้งใจท่ี

จะเปิดรับขอ้มลูเหล่านั้นและทาํความเขา้ใจใน

ความหมาย” และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมต่อวา่ ในขั้น

เปิดรับ (exposure stage) ผูบ้ริโภคจะทาํการรับขอ้มลู

โดยผา่นทางประสาทสมัผสัในขั้นตั้งใจรับ (attention 

stage) ผูบ้ริโภคจะทาํการแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิง

เร้านั้น ๆ และขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นเขา้ใจความหมาย 

(comprehension stage) 

วชิระ ขินหนองจอก  (Kinnongjok, 2009) ได้

กล่าวไวว้า่ในกระบวนการเรียนรู้ของคนเรานั้นจะ

ประกอบไปดว้ยลาํดบัและขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสาํคญั

จาํนวน 3 ขั้นตอน ดว้ยกนั คือ 

1. ประสบการณ์ (experiences) ซ่ึงจะเรียนรู้

ผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่ หู ตา ล้ิน จมกู และ

ผิวหนงั ประสาทรับรู้เหล่าน้ีจะเปรียบเสมือนกบัเป็น

ช่องประตูท่ีจะใหบุ้คคลไดรั้บรู้ และตอบสนองต่อ            

ส่ิงเร้า และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บนั้น 

ยอ่มจะมีความแตกต่างกนั บางชนิดอาจเป็น

ประสบการณ์ตรง บางชนิดอาจจะเป็นประสบการณ์

แทน บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรม และในบาง

ชนิดจะเกิดเป็นประสบการณ์นามธรรม หรือเป็น

สญัลกัษณ์ 

2. ความเขา้ใจ (understanding) ซ่ึงเกิดหลงัจาก

ท่ีบุคคลไดรั้บรู้ถึงประสบการณ์แลว้ ขั้นตอนต่อไป             

ท่ีจะกระทาํคือ การตีความหมายหรือสร้างมโนมติ 

(concept) ในประสบการณ์นั้น ๆ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะ

เกิดข้ึนภายในสมองหรือภายในจิตของบุคคล เพราะ

สมองพอรับรู้แลว้จะเกิดเป็นสัญญาณ (percept) และ

ส่งผลใหมี้ความทรงจาํ (retain)  เกิดข้ึนเรียกกระบวน   

การน้ีวา่ "ความเขา้ใจ" ในการเรียนรู้ บุคคลจะเขา้ใจถึง

ประสบการณ์ท่ีเขาประสบได ้ก็ต่อเม่ือเขาสามารถจดั

ระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และ สังเคราะห์ 

(synthesis) ถึงประสบการณ์ต่าง ๆตลอดจน กระทัง่หา

ความหมายแทจ้ริงของประสบการณ์นั้น ๆได ้

3. ความนึกคิด (thinking) เป็นลาํดบัขั้นตอนท่ี

เกิดข้ึนทา้ยสุดในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนในสมอง 

 แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 

พจน ์ใจชาญสุขกิจ  (Jaichrnsukkit, 2007) 

อธิบายคาํวา่ ภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

ความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ

ผูบ้ริโภคโดยตรง มกัเกิดจากประสบการณ์ ขอ้มลูท่ี

ไดม้าจากการพบเห็นผลิตภณัฑ ์บริการ ตราสินคา้ 

และองคก์ร ซ่ึงนาํไปสู่การรับรู้ และตีความ

ภาพลกัษณ์เหล่านั้น 
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และกล่าววา่ ภาพลกัษณ์สามารถมองได ้2 

มุมมอง คือ 

มุมมองท่ีบุคคลหรือบุคคลในองคก์รมอง

ภาพลกัษณ์ของตนเอง การมองภาพลกัษณ์ของ

องคก์รดว้ยตนเอง หรือมองภาพลกัษณ์ขององคก์ร

จากบุคคลภายในองคก์รดว้ยกนัเองนั้น จะเป็นการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเองทางดา้นต่าง ๆ ในมุมมอง

ท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นมุมมองท่ีแตกต่าง

ออกไปจากบุคคลภายนอก 

มุมมองท่ีบุคคลมองภาพลกัษณ์ของผูอ่ื้นหรือ

ส่ิงอ่ืน การมองภาพลกัษณ์ในดา้นน้ี เป็นผลมาจาก

การส่ือสารทางการตลาดใหบุ้คคลอ่ืนรับรู้ เม่ือบุคคล

อ่ืนใหค้วามสนใจมาก จะเป็นผลดีต่อองคก์ร ท่ีจะ

สามารถส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ และมีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร 

พจน ์ใจชาญสุขกิจ (Jaicharnsukkit, 2005) ได้

กล่าวถึงองค ์ประกอบของภาพลกัษณ์ สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น            4 ส่วน คือ 

1. องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual 

Component) เป็นการรับรู้ของบุคคลจากการสังเกตถึง

เหตุการณ์ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ทั้งสถานท่ี บุคคล ทศันคติ 

และส่ิงแวดลอ้ม จนนาํไปสู่กระบวนการการรับรู้ 

2. องคป์ระกอบเชิงการตระหนกัรู้ (cognitive 

component) เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการสงัเกต

และจะนาํมาซ่ึงการตระหนกัรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ       

ท่ีเกิดข้ึน และสามารถประมวลผลแยกแยะขอ้มลู

เหล่านั้นออกจากกนัได ้

3. องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก (affective 

component) เป็นผลมาจากการเรียนรู้ซ่ึงนาํไปสู่ความ 

รู้สึกของตวับุคคล ท่ีแสดงความออกมาวา่ตอ้งการซ้ือ

หรือไม่ตอ้งการซ้ือ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัการคิดวิเคราะห์

ของแต่ละบุคคล 

4. องคป์ระกอบเชิงการกระทาํ (Active 

Component) เป็นผลจากการรับรู้ผา่นความรู้สึกต่าง 

ๆและนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย และตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง 

องคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ เหล่าน้ีจะผสมผสาน

เขา้กบัประสบการณ์ ช่วยสร้างความเขา้ใจ และการรับรู้

ภาพลกัษณ์  

Kotler (2000, p. 296) กล่าวไวว้า่ภาพลกัษณ์ 

(Image) เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทั หรือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ไดจ้ากปัจจยัหลายประการภายใตก้ารควบคุมของธุรกิจ

เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รธุรกิจจะสามารถนาํมา

เป็นองคป์ระกอบทางการบริหาร และจดัการไดแ้ลว้  

อาจจาํกดัขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการส่งเสริมทางการตลาดใหช้ดัเจน โดยจาํแนกได ้              

3 ประเภท คือ 

1. ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ 

(Product or Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ

ของประชาชนท่ีส่งผลต่อผลิตภณัฑ ์และบริการของ

บริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์ารหรือ               

ตวัธุรกิจ ดงันั้น ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพ

โดยรวมของผลิตภณัฑห์รือบริการทุกชนิดและทุก

ตรายี่หอ้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารความรับผิดชอบของบริษทั

ใดบริษทัหน่ึง 

2. ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ (brand image) คือ      

ภาพท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้  

ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึงหรือตรา (brand) ใดตราหน่ึง หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ (trademark) ใดการคา้หน่ึง 

ส่วนมากมกัจะอาศยัวิธีการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของสินคา้ โดย

การเนน้ถึงคุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย แมสิ้นคา้

หลายยี่หอ้จะมาจากบริษทัเดียวกนักต็าม  แต่กไ็ม่

จาํเป็นวา่จะตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั เน่ืองจาก

ภาพลกัษณ์ของตรายี่หอ้ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีเฉพาะตวั โดย

ข้ึนอยูก่บัการกาํหนดตาํแหน่งครองใจ (positioning) 
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ของสินคา้ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึงท่ีบริษทัตอ้งการใหมี้

ความแตกต่าง (differentiation) 

3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร

(institutional image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อองคก์รหรือสถาบนั ซ่ึงจะเนน้เฉพาะ

ภาพของสถาบนัหรือองคก์รเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึง

สินคา้หรือบริการท่ีจาํหน่าย ดงันั้น ภาพลกัษณ์

ประเภทน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงการดาํเนิน 

งานขององคก์ารทั้งในแง่ของการบริหารจดัการ

บุคลากร (ผูบ้ริหารและพนกังาน) ความรับผิดชอบ             

ต่อสงัคม และการทาํประโยชน์แก่สาธารณะ

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                                ตวัแปรอิสระ                                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ 

บริการ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ                   

เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ 

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ                

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ีย 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านค้า 

สะดวกซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่น (7-Eleven) 

1. ภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์/ บริการ 

 - ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นบริการ 

2. ภาพลกัษณ์ตรายีห้่อ 

- ดา้นตรายี่หอ้/ โลโก/้ สญัลกัษณ์ต่างๆ 

3. ภาพลกัษณ์สถาบัน/ องค์กร 

- ดา้นการบริหารจดัการ 

- ดา้นบุคคล/พนกังาน 

- ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนั/ 

องคก์ร แตกต่างกนั 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค

ท่ีใชบ้ริการของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่             

(7-Eleven) ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน ซ่ึงจะแบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งจากจาํนวนเขต ทั้งหมด 12 เขต โดยทาํการ

เลือกเกบ็ตวัอยา่งจาก เขตสมัพนัธวงศ ์เขตสาธร          

เขตจตุจกัร เขตบางนา เขตธนบุรี เขตราษฎร์บูรณะ 

เขตดอนเมือง เขตบางกะปิ ทาํการเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน 

เขตละ 33 ตวัอยา่ง และในเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี 

เขตบางขนุเทียน เขตบางแค ไดท้าํการเลือกสุ่มเกบ็

ตวัอยา่งจาํนวนเขตละ 34 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํข้ึนเพ่ือ

การการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ 

อีเลฟเวน่ (7-Eleven) แบบสอบถามมี 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 5 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามท่ีมี

คาํตอบใหเ้ลือก 2 ตวัเลือก (two-way question) และ

หลายตวัเลือก (multiple choice question) ใชร้ะดบั

การวดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั (nominal  scale)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น               

อีเลฟเว่น (7-Eleven) จะแบ่งการวดัภาพลกัษณ์ออกเป็น         

3 ดา้นใหญ่ แยกออกมา 6 ขอ้ย่อย จาํนวน 34 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบปลายปิด (close-ended question) วดัขอ้มูล

แบบอนัตรภาคชั้น (interval scale) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั การทดสอบความตรง (validity) การศึกษาเชิง

ปริมาณคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็ขอ้มูล โดยผูศึ้กษาไดน้าํเสนอแบบสอบถามต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ผูศึ้กษา

ตอ้งการศึกษา จาํนวน 30 ตวัอย่าง เพ่ือนาํมาแกไ้ข

แบบสอบถามเพ่ิมเติม 

การทดสอบความเท่ียง (reliability) ผูวิ้จยัได้

นาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด และนาํผลท่ีไดม้า

วิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ ดว้ยวิธีการทดสอบ

แบบสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Conbach’s 

Alpha Coefficient) แสดงถึงค่าคงท่ีขอแบบสอบถาม 

โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซ่ึงหากค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก 

แสดงวา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือมาก ทั้งน้ี

ผูศึ้กษาจะใชค่้าสมัประสิทธ์ิท่ีมีค่าเท่ากบั 0.871 ซ่ึง

มากกวา่ 0.7 โดยเป็นเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยม จากนั้น

ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถาม เพ่ือนาํมา

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี โดย

ใชข้อ้มลูดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ผูวิ้จยั

ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู เพ่ือนาํมาวิเคราะห์  

 

2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (secondary data) ผูวิ้จยั

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และระบบสืบคน้จากวิทยานิพนธ์ของ

นกัศึกษาและสารนิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท           

ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ 

โดยการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการวิจยัดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 

(inferential statistics) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตาราง 1  

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร มาตรวดั สถิตทิี่ใช้ 

เพศ ,อาชีพ Nominal Scale Frequency, Percentage 

อาย ุ,ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย Ordinal Scale Frequency, Percentage 

ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ 

เซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

Semantic differential Scale Mean,Standard Deviation 

ตาราง 2 

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (ใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย) 

สมมตฐิาน สถิตที่ใช้ในการทดสอบ 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ                 

เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) แตกต่างกนั 

Independent sample t-test 

อาย ุ, ระดบัการศึกษา , อาชีพ ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั             

มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่                    

(7-Eleven) แตกต่างกนั 

ANOVA : F-test 

 

ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 68.0 มีอาย ุ21 - 30 ปี ร้อยละ 44.5 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60.0 มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง ร้อยละ 43.0 และรายไดเ้ฉล่ีย

อยูท่ี่ 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 47.3 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ 

อีเลฟเวน่ (7-Eleven) สรุปไดด้งัน้ี การรับรู้ภาพลกัษณ์

ของผูบ้ริโภคร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-

Eleven) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นสินคา้ 

ภาพรวมในระดบัระดบัการรับรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.04 ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นบริการ 

โดยภาพรวมในระดบัระดบัการรับรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.92 ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้  ดา้นตรายี่หอ้/ โลโก/้ 

สญัลกัษณ์ต่าง ๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการรับรู้

ท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ภาพลกัษณ์สถาบนั/ 

องคก์ร ดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมในระดบั

ระดบัการรับรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นบุคลากร/ พนกังาน 

โดยภาพรวมในระดบัการรับรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.62 และภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมในระดบัการรับรู้ปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 3 

ผลการวิเคราะห์สมมติุฐาน ปัจจัยส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น 

อีเลฟเว่น (7-Eleven) ด้านภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์/ บริการ ด้านภาพลกัษณ์ตราย่ีห้อ ด้านภาพลกัษณ์สถาบัน/ องค์กร 

แตกต่างกัน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านค้าสะดวกซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่น (7-Eleven) 

1. ด้านภาพลกัษณ์ 

ผลติภัณฑ์/ บริการ 

2. ด้านภาพลกัษณ์ตรา

ยีห้่อ 

3. ด้านภาพลกัษณ์สถาบัน/ 

องค์กร 

เพศ - * ** 

อาย ุ ** - ** 

ระดบัการศึกษา ** ** ** 

อาชีพ ** ** ** 

รายได ้ ** ** ** 

หมายเหตุ: *    มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมุติฐาน) 

 **  มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ยอมรับสมมุติฐาน) 

  -   ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมุติฐาน) 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven)  ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํมาอภิปรายผล   

ไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ 

ลกูจา้ง และรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,001 - 25,000 บาท 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สิริภกัตร์ ศิริโท 

และวรพฒัน ์พฒันวรเศรษฐ ์(Sirito, & 

Pattanavorasate, 2014) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-

Eleven) ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง           

อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

2. ขอ้มูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ โดย

ภาพรวมในระดบัระดบัการรับรู้มาก ขอ้ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัการรับรู้มากคือ ทางร้านนาํ

สินคา้ท่ีเป็นตรายี่หอ้ท่ีมีช่ือเสียงมาจาํหน่าย สินคา้มี

การแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน มีสินคา้ตราหา้ง (เฮาส์-

แบรนด)์ ภายใตย้ี่หอ้เซเว่น อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

จาํหน่าย สินคา้ท่ีจาํหน่ายภายในร้านมีคุณภาพตรง

ตามมาตรฐาน และสินคา้ท่ีจาํหน่ายมีการตั้งราคาท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ วิชาญ มณีวงค ์ (Manewong, 2013) 
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ไดวิ้จยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการในร้านสะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภค

ชอบร้านสะดวกซ้ือในระดบัมาก โดยชอบท่ีสินคา้มี

ความหลากหลายมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ (Deeprasert,  

2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่น

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเกต็ พบวา่ 

ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วาม สาํคญัมากท่ีสุด ในเร่ือง

ของมีป้ายบอกแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน รองลงมา

คือ ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคุณภาพของ

สินคา้ ผลิตภณัฑมี์หลายระดบัราคาใหเ้ลือก  

 ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นบริการ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นบริการ ภาพรวมอยู่

ในระดบัการรับรู้มาก ขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มากคือ 

การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย เช่น การใชบ้ตัร

แทนเงินสดชาํระค่าสินคา้ (Smart Card) และบริการ

เคานเ์ตอร์เซอร์วิส (counter service) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยับางส่วนของ วนัทนา รัตนาคาร  

(Rattanachan, 2004) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์

ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ในจงัหวดั

เชียงใหม่ พบผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการ มาจากการมี

บริการเคาน์เตอเซอร์วิส (counter service) เพ่ิมความ

สะดวกสบาย เช่น การชาํระ ค่าสาธารณูปโภค บตัร

เครดิต ชาํระค่าเช่าซ้ือ 

ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ ดา้นตรายี่หอ้/ โลโก/้

สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ ดา้นตรายี่หอ้/โล

โก/้ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ โดยภาพรวมในระดบัระดบัการ

รับรู้มาก ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้

มากคือ มีการจดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนร่วม เช่น 

ส่งคูปองชิงโชค การสะสมแตม้ โลโกร้้านมีความ

เป็นสากลและทนัสมยั สโลแกนของร้านมีความเป็น

เอกลกัษณ์ มีการโฆษณาแลประชาสมัพนัธ์ผา่น

ช่องทางส่ือต่าง ๆ และโลโกร้้านมีความสวยงาม 

สีสนัสดใส สังเกตเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน 

วิจยัของ ธนานนัต ์ ปัญจาภากลุ (Punjaphakul, 2010) 

ทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่น (7 Eleven) ในเขตบางกอกนอ้ย พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามชอบวิธีการส่งเสริมการขายของร้าน

เซเวน่ อีเลฟเว่น แบบการลดราคามากท่ีสุด รองลงมา

คือการสะสมแสตมป์คูปองแลกซ้ือ การแจกของแถม 

และการชิงโชค อีกทั้งสอดคลอ้งงานวิจยัของ  ชนา

กานต ์ไพศาลศิลป์ (Phaisansilp,  2010)  ทาํการวิจยั

เร่ืองการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการร้านเซเวน่ อีเลฟเว่น กบัร้านคา้สหกรณ์ม.ช.

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยั   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

มากท่ีสุดในเร่ืองของการโฆษณามากท่ีสุด รองลงมา

คือการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา แจกของแถม 

ลุน้ชิงโชค เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นการบริหาร

จดัการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการ

รับรู้โดยภาพรวมในระดบัการรับรู้มาก ขอ้ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัการรับรู้มากคือ นาํเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัเขา้มาบริหารจดัการภายในองคก์ร และองคก์ร

ใหก้ารสนบัสนุน พร้อมทั้งดูแลผูป้ระกอบการธุรกิจ 

เฟรนไชส์อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วิศิษฐ ์ฤทธิบุญไชย ( Rittiboonchai, 2013) ไดท้าํการ

วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟ

เวน่ ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ องคป์ระกอบ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบลาํดบัท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ 

รองลงมาคือ ปัจจยัทางดา้นกระบวนการบริหาร

จดัการท่ีถกูตอ้งอยา่งเป็นระบบ และปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นบุคลากร/ 

พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการ

รับรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก ขอ้ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถาม มีระดบัการรับรู้มากคือ พนกังานมี

ความแม่นยาํ และความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว พนกังานแต่ละ

สาขามีเพียงพอต่อจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

และพนกังานแนะนาํขอ้มลูท่ีดี เก่ียวกบัสินคา้ และ

บริการต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยับางส่วนของ 

วิศิษฐ ์ฤทธิบุญไชย (Rittiboonchai, 2013) ไดท้าํการ

วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟ

เวน่ ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้สะดวกซ้ือ เซเวน่ 

อีเลฟเวน่ ไดแ้ก่ การท่ีพนกังานมีการส่ือสารท่ีดีต่อ

ลกูคา้ทั้งดา้นวาจา การยิ้มแยม้ การเอาใจใส่และการ

ใหบ้ริการท่ีดีต่อลกูคา้ นั้นเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่

หวัใจหลกัท่ีมีผลท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความ

ประทบัใจต่อการซ้ือข้ึนอยูก่บัตวัพนกังาน เพราะถือ

เป็นปัจจยัหลกัต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

และการตดัสินใจซ้ือซํ้าของผูบ้ริโภค 

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นความรับผิด 

ชอบต่อสังคม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

การรับรู้โดยภาพรวมในระดบัการรับรู้ปานกลาง       

ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ปานกลาง

คือ มีการสนบัสนุนและช่วยเหลือพฒันาสังคม มีส่วน

ช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีโครงการเก่ียวกบัการ

ช่วยเหลือทางดา้นการศึกษา ส่งเสริมโครงการเก่ียวกบั

สตัว ์โดยใหค้วามช่วยเหลือในการจดัระเบียบสุนขั

บริเวณหนา้ร้าน และมีโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริม 

คุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ รพฒัน ์ พฒันวรเศรษฐ ์(Pattanavoraset, 2013) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของร้าน

เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในระดบัการรับรู้มาก ซ่ึง

ดา้นการประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมมีการ

รับรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการรับรู้

ประเดน็ปัญหาทางสงัคม ดา้นการบริจาคเพ่ือการ

กศุล ดา้นการตลาดท่ีเก่ียวโยงประเดน็ทางสงัคม  

ดา้นการตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคม และดา้นการ

อาสาช่วยเหลือสงัคม  

3. ขอ้มลูเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ 

บริการ แตกต่างกนั 

เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์

ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ไม่แตกต่างกนั     

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย       

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์ 

ผลิตภณัฑ/์ บริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ

เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ 

แตกต่างกนั 
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เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์

ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

ดา้นภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์

ของร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

ดา้นภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์

ตรายี่หอ้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของร้านคา้สะดวกซ้ือ

เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนั/ 

องคก์ร แตกต่างกนั 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ดา้นภาพลกัษณ์

สถาบนั/ องคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยั สาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ธุรกิจ

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น ควรท่ีจะปรับปรุง

และพฒันา ถ่ายทอดการรับรู้ไปยงัผูบ้ริโภค ใหต้รง

ตามกลุ่มเป้าหมายหลกั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งน้ีจะมีระดบั

การรับรู้ท่ีมาก สามารถเปิดรับและเขา้ถึงไดง่้าย จึง

จาํเป็นจะตอ้งคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพ บริการท่ีดี 

และราคาท่ียอ่มเยา พร้อมทั้งนาํเสนอส่ิงต่าง ๆ ภายใน

องคก์รธุรกิจ สร้างการรับรู้ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ อยา่ง

หลากหลาย และน่าสนใจ  

2. ขอ้มลูการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) 

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นสินคา้ 

องคก์รธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบั

แรก  ๆในการนาํเสนอเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และ

เขา้ถึงภาพลกัษณ์ของร้านมากท่ีสุด เช่น อาจจะมีการ

ทาํวิจยัและพฒันา ออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ มาจาํหน่าย

ภายในร้านอยา่งต่อเน่ือง นาํตรายี่หอ้ท่ีมีช่ือเสียง           

เขา้มาวางจาํหน่าย และสบัเปล่ียนหมุนเวียนอยูเ่สมอ 

เพ่ือกระตุน้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ตลอดจนการตั้งราคาท่ีเหมาะสม และผูบ้ริโภค

ยอมรับได ้เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ/์ บริการ ดา้นบริการ           

ในเร่ืองของการใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย เช่น 

การใชบ้ตัรแทนเงินสดชาํระค่าสินคา้ และบริการ

เคานเ์ตอร์เซอร์วิส ซ่ึงการบริการถือวา่เป็นปัจจยั

สาํคญัอีกหน่ึงปัจจยั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัรายละเอียดในส่วนน้ีใหม้ากยิ่งข้ึน 

ควรเพ่ิมการบริการใหมี้ความหลากหลาย ซ่ึงจะตอ้ง

สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย ไดอ้ยา่งครบ

ครัน เช่น การสร้างระบบจ่ายชาํระค่าบริการแบบ

ครบวงจรยิ่งข้ึน การพ่วงบริการร่วมต่าง ๆ การจดัส่ง

สินคา้แบบดิลิเวอร่ีในบริเวณท่ีใกลเ้คียง การเพ่ิม     

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง  ๆภายในร้านใหม้ากยิ่งข้ึน 

เช่น โต๊ะสาํหรับนัง่รับประทานอาหารภายในร้าน 

การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีภายในบริเวณร้าน 

หรือการสร้างหอ้งนํ้า สาํหรับลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

ภายในร้าน เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้/ โลโก/้ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

องคก์รธุรกิจควรท่ีจะมีการจดักิจกรรมใหล้กูคา้มี

ส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง แตกต่างและหลากหลายไป

จากเดิม เช่น การจดักิจกรรมเดินว่ิงการกศุล  การจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ตามต่างจงัหวดั การลงพ้ืนท่ีไปเยี่ยม
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ผูบ้ริโภค จดักิจกรรมตามสาขาต่าง  ๆสร้าความสัมพนัธ์

อนัดีแก่ลกูคา้  Customer Relationship Management 

(CRM) ใหลู้กคา้มีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์รธุรกิจ 

และเกิดความภกัดีต่อองคก์รธุรกิจ จดัทาํโปรโมชัน่ท่ี

หลากหลาย และน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ หมุนเวียนไปเร่ือย ๆ พร้อมทั้ง

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด  

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นการบริหาร

จดัการ องคก์รธุรกิจจาํเป็นจะตอ้งมีการพฒันาระบบ

การบริหารจดัการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาศกัยภาพ

ของระบบใหดี้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นของความ 

รวดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นยาํ น่าเช่ือถือ ตรวจสอบได ้และ

องคก์รควรใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการในส่วน

ของธุรกิจเฟรนไชส์อยา่งต่อเน่ือง ทัว่ถึงในทุก ๆ 

ผูป้ระกอบการ อาจมีการจดัโครงการฝึกอบรม

ผูป้ระกอบการในส่วนของธุรกิจเฟรนไชส์ หรือการ

จดัส่งพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จดัการร้าน จากทางสาํนกังานใหญ่ เขา้ไปกาํกบัดูแล

ในส่วนต่าง ๆ ของร้านคา้ สร้างความมัน่ใจใหก้บั

ผูป้ระกอบการระบบเฟรนไชส์รายยอ่ย และเป็นการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รธุรกิจ ตลอดจนยงัเป็น

การเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีในแง่ของการ

บริหารจดัการ โดยยึดหลกัคุณธรรม และจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจ 

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นบุคลากร/ 

พนกังาน เน่ืองจากพนกังานมีส่วนสาํคญัในการ               

โนม้นา้วจิตใจของผูบ้ริโภค กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ 

ดงันั้น ทางบริษทัควรมีการจดัฝึกอบรมเสริมสร้าง

ทกัษะพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานสามารถ

ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้าง

การรับรู้ท่ีดีของภาพลกัษณ์ธุรกิจต่อผูบ้ริโภคได ้

ภาพลกัษณ์สถาบนั/ องคก์ร ดา้นความ

รับผิดชอบ ต่อสงัคม องคก์รธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

สร้างการรับรู้ใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ซ่ึงหวัใจของ

การทาํ CSR (corporate social responsibility) นั้นตอ้ง

เร่ิมกระทาํจากภายในสู่ภายนอก แต่ละองคก์รจาํเป็น

จะตอ้งตั้งวตัถุประสงคข์องการทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม

ต่าง ๆ ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการทาํเพ่ือสงัคม หรือตอ้งการ

ท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

ต่อจากนั้นจึงค่อยเร่ิมกระบวนการทาํกิจกรรมออกไปสู่

สงัคม ซ่ึงอาจจะมีการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมต่าง ๆ ท่ี

หลากหลายอยา่งต่อเน่ือง และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

กิจกรรม ใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมกบัองคก์ร และมีการ

รับรู้ ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ   
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บทคัดย่อ   

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพ

การจดัการความรู้ (2) กาํหนดกลยทุธ์การจดัการความรู้และ (3) ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการ

ความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน  32, 364 คน การกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 380 คน การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะ

เป็น โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ (1) การศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบาย

ของกระทรวงศึกษา ธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวม การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (2) ผลการ

กาํหนดกลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบดว้ย  4กลยทุธ์ คือ การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา การ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และพฒันาส่งเสริมทุก

ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (3) ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการความรู้

ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยความถกูตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความเป็น

ประโยชน ์ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ:  การจดัการความรู้, กระทรวงศึกษาธิการ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Abstract  

 This piece of research aims: (1) to study knowledge management (2)  to establish a strategy of 

knowledge management and  (3)  to evaluate the suitability of such strategies in primary schools. The people 

sampled in this research included the Director of  Elementary Education, plus 32,364 other people, 

conforming to Krejcie and Morgan’s Table. Statistical techniques used included 380 randomly principles of 

probability selected sample , and analyze data with descriptive statistics.  

Results revealed that (1) a study of knowledge management , conforming to the guidelines laid down by the 

Ministry of Education acknowledges an AEC performance at the highest level. (2) This strategy is part of the 

ministry’s policy towards ASEAN. (3)  Results justify the strategy at the highest level, in terms of accuracy, 

feasibility, suitability and usefulness. 

 

Keywords: knowledge management, primary schools, ASEAN economic community 

 

บทนํา  

การจดัการความรู้จะช่วยใหเ้พ่ิม

ประสิทธิภาพขององคก์ร ป้องกนัการสูญหายของ

ภูมิปัญญา ในกรณีท่ีบุคคลากรเกษียณอาย ุลาออก 

หรือเสียชีวิต เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและความ

อยูร่อด เป็นการลงทุนในตน้ทุนมนุษย ์ในการ

พฒันาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้

มาใหก้บัคนอ่ืน ๆ ในองคก์ร (เสนอ  ถานอ้ย) 

(Tanoi, 2012) และนาํความรู้ไปปรับใชก้บังานท่ี

ทาํอยูใ่หเ้กิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เป็นการการ

พฒันาคน และพฒันาองคก์ร ช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการตดัสินใจและวางแผน

ดาํเนินงานใหร้วดเร็ว และดีข้ึน เพราะมี

สารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะท่ีมีหลกัการ 

เหตุผล และน่าเช่ือถือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ  

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํงานเช่ือมโยงกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน ช่วยเพ่ิม

ความกลมเกลียวในหน่วยงาน  เม่ือพบขอ้ผิดพลาด

จากการปฏิบติังาน กส็ามารถหาวิธีแกไ้ขได้

ทนัท่วงที แปรรูปความรู้ใหเ้ป็นทุน ซ่ึงเป็นการ

สร้างความทา้ทายใหอ้งคก์รผลิตสินคา้และบริการ

จากความรู้ท่ีมี เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และรายไดใ้หก้บั

องคก์ร เพ่ือการสร้างสรรค ์และบรรลุเป้าหมาย

ของจินตนาการท่ียิ่งใหญ่ และเปล่ียนวฒันธรรม 

จาก วฒันธรรมอาํนาจในแนวด่ิง ไปสู่วฒันธรรม

ความรู้ในแนวราบ และทุกคนมีสิทธิในการเรียน

รู้เท่าเทียมกนั    

  ถา้โรงเรียนไดมี้การจดัการความรู้จะทาํ

ใหโ้รงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

มากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดี

ต่องานต่อปัญหา และสามารถร่วมแกปั้ญหาให้

ลุล่วงไปดว้ยดี ไดอ้ยา่งมีหลกัการ และแนวคิดท่ี

เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการริเร่ิมในการ

สร้างสงัคมแลกเปล่ียน เรียนรู้ และนาํสู่การบรรลุ

เป้าหมาย นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหมี้การ

อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น และสร้าง

บรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทาํงาน เห็น

ความสาํคญัและคุณค่าของตวับุคคล เกิดการพฒันา

และใชศ้กัยภาพของบุคคลในการทาํงานไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี  และมีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้ใหม่  

หรือนาํความรู้ท่ีมีอยู่มาใชใ้นการทาํงานใหเ้กิดผล
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สมัฤทธ์ิท่ีมีประโยชนต่์อโรงเรียนมากข้ึน และยงั

เป็นการรวบรวมความรู้ภายในโรงเรียน และนาํเขา้

ความรู้จากภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาใช้

ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และทุกคนสามารถ

เขา้ถึงได ้ 

 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดบ้รรยาย 

พิเศษเร่ือง "การเตรียมพร้อมดา้นการศึกษาของ

ไทย เพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558" ไว้

วา่ ประเทศไทยเป็นผูน้าํในการก่อตั้งสมาคม

อาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการสร้าง

ประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ ภายใตย้ทุธศาสตร์

วิสยัทศันเ์ดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียว 

เพ่ือความเจริญมัน่คงของประชากร ทรัพยากร และ

เศรษฐกิจภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยึดหลกัสาํคญั 

คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของ

อาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม

สงัคมและวฒันธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจดั

อยูใ่นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมี

บทบาทสาํคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืน ๆ  

มีความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐาน

ของการพฒันาในทุก ๆ  ดา้นการเตรียมความ

พร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี (1) 

การสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ให้

ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การเตรียม

ความพร้อมในดา้นกรอบความคิด คือ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีจะมุ่งสร้างความตระหนกัรู้ของ

คนไทยในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให ้

เป็นคนของประชาคมอาเซียน พฒันาสมรรถนะให้

พร้อมจะอยูร่่วมกนัและส่งเสริมความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศดา้น การศึกษา โดยใหมี้การ

ร่วมมือกนัใน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นพฒันาคุณภาพ

การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการบริการและจดัการศึกษา (2) 

ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาดว้ยการ

สร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพ่ือนบา้นในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ 

หลกัสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่ง กนัในประชาคมอาเซียน มีการเพ่ิมครูท่ี

จบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษเขา้ไปในทุก

ระดบัชั้นการศึกษา เพ่ือใหน้กัเรียนไทยสามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ี

ยงัมีการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับ

อาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่าง ประเทศ รวมถึง

วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  เพ่ือการอยูร่่วมกนั

ดว้ยความเขา้ใจกนัของ ประเทศในประชาคมและ        

(3) ส่วนดา้นเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้น จะ

พฒันาตามหลกั 3Nไดแ้ก่ Ned Netโครงข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศนูยก์ลางรวบรวม 

จดัเกบ็ และเช่ือมโยงขอ้มลูสารสนเทศดา้น

การศึกษา NLC ศูนย ์เรียนรู้แห่งชาติ เพ่ือใหผู้เ้รียน

ไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีการพฒันา

ผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนั

อยา่งสนัติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใชก้ารศึกษาเป็น

กลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นกัศึกษาท่ีจบ

จากอาชีวศึกษาจะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มี

ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน

นอกจากน้ี ยงัตอ้งส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้

ดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพ่ือพฒันาไปสู่

ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 

 การเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community--AEC) ในปี 

2558 หลายภาคส่วนมีการปรับตวัเพ่ือรับมือกบั

ความเปล่ียนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ทั้งน้ีรวมถึงใน

ส่วนของภาคการศึกษาดว้ยซ่ึงอาจจะตอ้งมีการ
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ปรับตวัเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บันิสิต

นกัศึกษา ทั้งยงัใหมี้โอกาสเพ่ิมในการท่ีจะรับ

นกัศึกษาท่ีจะหลัง่ไหลเขา้มาดว้ยในส่วนของ

มหาวิทยาลยัอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตร

บา้งเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะส่ือสารและทาํงาน

กบัเพ่ือนบา้นท่ีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ได ้การท่ีมีการต่ืนตวัเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมากข้ึนทาํใหมี้เด็กมาเรียนท่ีเรามากข้ึน

เน่ืองจากเรามีความพร้อมมากเช่นเร่ืองภาษาเร่ือง

วฒันธรรมเร่ืองความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ในการเขา้

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราไม่สามารถ

ปฏิเสธการแข่งขนัท่ีจะรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะ

โอกาสในการทาํงาน การเตรียมความพร้อมใน

ดา้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงสาํคญั เพราะธุรกิจต่าง ๆ มี

โอกาสเลือกพนกังานมากข้ึน องคก์รต่าง ๆ  

ตอ้งการผูท่ี้มีความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง และท่ีสาํคญัคือตอ้งสามารถปฏิบติังาน

ได ้จึงอาจเป็นปัญหาสาํหรับนกัศึกษาจบใหม่ท่ียงั

ไม่มีประสบการณ์การทาํงานดงันั้นรูปแบบการ

เรียนการสอนการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติังาน คือ 

การเรียนเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติังานจริง เพราะจะช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจและ

เช่ือมโยงจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติัไดซ่ึ้งจะช่วย

ใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ทาํงาน และสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งรู้ลึกรู้จริง นัน่ก็จะทาํใหน้กัศึกษาท่ี

ผา่นการเรียนรูปแบบ Work-Based Learning มี

โอกาสในการทาํงานมากข้ึนนัน่เอง ส่วนตวั

ครูผูส้อนนั้นอาจตอ้งปรับเปล่ียนทั้งเน้ือหาท่ีสอน 

และเพราะการกา้วเขา้สู่ AEC ทาํใหมุ้มมองในทุก

ดา้นเปล่ียนแปลง จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็น

วา่การขบัเคล่ือนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

ดาํเนินโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

โดยมอบหมายใหส้าํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาดาํเนินกิจกรรมโครงการพฒันาสู่

ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียม

เยาวชนไทยใหมี้ ความพร้อมในการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อส่ือสารและ

อยูร่่วมกนัไดบ้นพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ

ผลประโยชนร่์วมกนั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการความรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 2. เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์การจดัการความรู้

ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

             3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์

การจดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  
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วธีิดําเนินการวจัิย  

 วิธีท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย การวิจยั

เชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ 

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาสภาพการ

จัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน 32, 364 

คน (ขอ้มลูจากศูนยป์ฏิบติัการ สพฐ.สนผ. เม่ือ 14 

พฤศจิกายน 2555)  

 2. การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ตารางของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 380 คน การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น 

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถาม 3 ตอน มีค่าความเช่ือมัน่กบั

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิ

อลัฟาของครอนบาค  เท่ากบั 0.911 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูบ้ริหารของ

โรงเรียนประถมศึกษา ผูท้รงคุณวฒิุ และ

ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล

 2.  จดัส่งหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียไปยงัผูบ้ริหารของ

โรงเรียนประถมศึกษา  

             3. การเกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยั

จะไดด้าํเนินการดว้ยตนเอง   

 4. หลงัจากท่ีไดข้อ้มลูจากแบบสอบถาม 

ผูวิ้จยัจะไดต้รวจสอบความเรียบร้อยและความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูอยา่งละเอียด และคดัแยกแบบท่ี

ไม่ถกูตอ้งและไม่สมบูรณ์ออก  

 5. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ่ม ผูวิ้จยัจะไดวิ้เคราะห์และสงัเคราะห์

ต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดย

การหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ดว้ยวิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)  

ของครอนบาค (Cronbach) 

 2. การศึกษาสภาพกลยทุธ์การจดัการ

ความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย สถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสภาพเป็นจริงและค่า

คาดหวงั 

 ข้ันตอนที ่2 การสร้างกลยุทธ์การ

จัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสําคัญ 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลสาํคญัท่ีใช้

ในการการสร้างกลยทุธ์การจดัการความรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารจดัการ

สถานศึกษา จาํนวน 17 คน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 การประชุมเชิงปฏิบติัการ (work shop) 

จาํนวน 17 คน เพ่ือการสร้างกลยทุธ์การจดัการ

ความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสม

ของกลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความร่วมมือ

จากผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารการศึกษา และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ จาํนวน 17 คนใน

การเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ (work shop) 

 2.  จดัส่งหนงัสือเชิญจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ไปยงัผูท้รงคุณวฒิุ  

 3.  จดัการประชุมเชิง(work shop) เพ่ือ

ถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุในการสร้างกล

ยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีต่อการสร้างกลยทุธ์ในการพฒันา

สมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใช้

การวิเคราะห์เน้ือหาและผลจากการวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

ผลการวจัิย  

ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจดัการความรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 การปฏิบติัการจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.52 แสดงวา่ 

การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ประเดน็ พบวา่ การบ่งช้ีความรู้ (knowledge 

identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(knowledge creation and acquisition) และการ

จดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (knowledge 

organization) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ การ

เขา้ถึงความรู้ (knowledge Access) การแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้ (knowledge Sharing) การ

ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge 

codification and refinement) และการเรียนรู้ 

(learning) อยูใ่นระดบัมาก 

 ตอนท่ี 2 ผลการกาํหนดกลยทุธ์การ

จดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 กาํหนดกลยทุธ์การจดัการความรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประกอบดว้ย 

192 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 กลยุทธ์ท่ี 1 การพฒันาประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ตามหลกัธรรมาภิบาล

ท่ีรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้

 กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้

ความรู้ท่ีสามารถอยู่ร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนได ้

 กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาการปลกูฝัง

คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาส่งเสริมทุกภาคส่วน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น ประกอบดว้ย 

 (1) หลกัการบริหาร/ภาวะผูน้าํ (2) พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ   (3) การบริหารโรงเรียนเป็น

ฐาน( SBM) (4) การสร้างและการบริหารครือข่าย 

(5) การสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั (6) การสร้าง

มาตรฐานการศึกษา AEC (7) การเปิดเสรีการศึกษา

ในอาเซียน (8) การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 

นกัศึกษา และประชาชนเพ่ือเขา้ร่วม AEC  

(9) คุณธรรม จริยธรรม (10) การอนุรักษแ์ละ

พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  (11) การสร้างและการบริหาร

ครือข่ายและ (12) การบริหารความรู้ (KM) 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสม

ของกลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน   

 กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์

พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นโดย

เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้

ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน ์ตามลาํดบั 

การอภิปรายผล  

 การปฏิบติัการจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ภาพรวม การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ การบ่งช้ีความรู้ 

(knowledge identification) การสร้างและแสวงหา

ความรู้ (knowledge creation and acquisition) และ 

การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (knowledge 

organization) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ การ

เขา้ถึงความรู้ (knowledge access) การแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้ (knowledge sharing) การ

ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge 

codification and refinement) และการเรียนรู้ 

(learning) อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั สอดคลอ้ง

กบัแนวทางของ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ  (Office of the Public Sector 

Development Commission, 2005, pp. 4-7) กล่าว

วา่ การจดัการความรู้ในองคก์ร  หมายถึง  การ

รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดั

กระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือ เอกสาร มาพฒันาให้

เป็นระบบ สอดคลอ้งกบัชุตินนั อินทรภิรมย ์

(Intornpirom, 2008) เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์ร

สามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้  

รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัส่งผล

ใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุดโดยมี

ความรู้ 2 ประการ คือ ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (tacit 

knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit 

knowledge) และ มีแนวคิดการจดัทาํแผนการ

จดัการความรู้ (knowledge management action 

Plan) ตามแนวคิดของกระบวนการจดัการความรู้ 

(knowledge management process)  และ  กระบวน

การบริหารจดัการเปล่ียนแปลง (change 

management process) มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัทาํ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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แผนการจดัความรู้ ขณะเดียวกนั บุญดี  บุญญากิจ 

และคณะ (Boonyakij, et al. (2005, p. 54) ไดก้ล่าว

วา่ กระบวนการความรู้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ี

ทาํใหอ้งคก์รสามารถสร้าง  และ จดัการความรู้ ทั้ง

ท่ีมีอยูเ่ดิมภายในองคก์ร และ ความรู้ใหม่ ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  และ ประสิทธิผล มี  7  ขั้นตอน 

คือการคน้หาความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้ และ การเรียนรู้ อยา่งไรกดี็ 

สถานภาพของบุคลากรมีความเก่ียวขอ้งการจดัการ

ความรู้ขององคก์ร อาทิ  เพศ อาย ุการศึกษา 

เงินเดือน ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการ

ทาํงาน เป็นตน้ ซ่ึงบุคลากรแต่ละคนมีความรู้

ความสามารถ และ มีประสบการณ์ในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั การศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลทาํให้

พบเห็น ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้ขดัขอ้งในการจดัการ

ความรู้ขององคก์ร และ สามารถนาํมากาํหนด

แนวทางในการจดัการความรู้ขององคก์รไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

 กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประกอบดว้ย กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ตาม

หลกัธรรมาภิบาลท่ีรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได ้กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ท่ีสามารถอยูร่่วมใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้กลยทุธ์ท่ี 3 การ

พฒันาการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึง

ประสงคแ์ละ กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาส่งเสริมทุกภาค

ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

สอดคลอ้งกบั ปฏิญญาวา่ดว้ยการศึกษา ทุกภาค

ส่วนตอ้งเร่งแสวงหาความร่วมมือเพ่ือเพ่ือเดินหนา้

ขบัเคล่ือนเตรียมพร้อมเดก็ไทยกา้วสู่ประชาคม

อาเซียนตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะใหก้ลไก

การศึกษาเป็นตวันาํสาํคญัในการขบัเคล่ือนให้

สามารถกา้วไปไดอ้ยา่งมีทิศทาง ผสานประโยชน์

ร่วมกนั  องคก์รหลกัในกระทรวง ศึกษาธิการจึง

ตอ้งเร่งเคร่ืองกา้วเดินอยา่งไม่หยดุน่ิง จากการ

ระดมความคิดในหลากหลายเวทีจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 

3 เสาหลกั รวมถึงผูบ้ริหารการศึกษา ครูผูส้อน  

นกัวิชาการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง พบขอ้เสนอแนวทาง

มากมาย  เช่น การใหค้วามรู้แก่พลเมือง ส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบา้น การสร้างอตัลกัษณ์

อาเซียน และจิตสาํนึกของพลเมืองอาเซียนทุกภาค

ส่วนในสังคมร่วมจดักิจกรรมดา้นการศึกษา  สร้าง

เดก็ใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานแลสถานประกอบการ การจดั

หลกัสูตรการศึกษาอาเซียน ดว้ยการส่งเสริมการใช้

ภาษาองักฤษและภาษาเพ่ือนบา้น  เป็นตน้ ในส่วน

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ไดเ้ร่งพฒันาเดก็และเยาวชนไทยใหรู้้จกัวฒันธรรม  

สงัคม  ความเป็นอยูข่องเพ่ือนอีก 9 ประเทศท่ีจะ

สามารถกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมัน่ใจ โดย

การดาํเนินโครงการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน 

(Spirit of ASEAN) เพ่ือรองรับการรวมกลุ่มของ

ประเทศอาเซียน ในปี 2558 และสาํนกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในเร่ืองของ

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในระดบัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ไดร้ะดมความคิดจากผูท้รงคุณวฒิุ  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก ์ ครูผูส้อน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพ่ือร่วมกาํหนดกรอบแนวทางในการ

พฒันาโรงเรียนเป็นการเตรียมพร้อมสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน  โดยการกาํหนดคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคข์องเดก็ไทยท่ีสอดรับกบัประชาคม

อาเซียน การวิเคราะห์หลกัสูตรในส่วนของ

อาเซียนศึกษา การกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้   
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เพ่ือใหส้ถานศึกษาสามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี

คุณภาพและแขง็แกร่งในประชาคมอาเซียน 

          การพฒันามาตรฐานการศึกษาไทยใหก้า้ว

ไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นคงไม่เพียงพอ แต่ยงัตอ้ง

พฒันาเดก็และเยาวชนไทยใหมี้ศกัยภาพพร้อมรับ

กบัความเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมโลกได้

อยา่งมัน่ใจ ท่ีสาํคญัคือทุกภาคส่วนในสังคมตอ้ง

ผสานความร่วมมือขบัเคล่ือนการศึกษาไทยใหก้า้ว

ไปสู่เวทีโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

และไปในทิศทางเดียวกนักบัการท่ีผูแ้ทนองคก์ร

หลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ้ทนสาํนกังาน

เลขาธิการคุรุสภา ผูอ้าํนวยการเครือข่าย

มหาวิทยาลยัอาเซียนและผูแ้ทนกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศท่ีประชุมไดใ้หค้วาม

เห็นชอบร่างนโยบายเพ่ือดาํเนินงานตามปฏิญญา

ชะอาํ-หวัหินดา้นการศึกษา จาํนวน 5 นโยบาย 

ดงัน้ี นโยบายท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มลู

ข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน เพ่ือสร้าง

ความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครู

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

นกัศึกษา และประชาชน เพ่ือกา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 นโยบายท่ี 2 การ

พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และ

ประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการกา้วประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้

ภาษาองักฤษ ภาษาเพ่ือนบา้น เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทกัษะและความชาํนาญการท่ี

สอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง

อุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานทาํ

ของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต

กาํลงัคน  นโยบายท่ี 3 การพฒันามาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษา

และครูอาจารยใ์นอาเซียน รวมทั้งเพ่ือใหมี้การ

ยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัใน

อาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  และการแลกเปล่ียน

เยาวชน การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึง

ช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริม

และปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมทางอาชีพ ทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง 

ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 

นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรี

การศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการกา้วสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบดว้ย การ

จดัทาํความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การ

พฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ

สาํคญั เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบั

การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน และ

นโยบายท่ี 5 การพฒันาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากร

สาํคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 ในประเดน็กลยทุธ์การจดัการความรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เกิดจากกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ

ตดัสินใจ อยา่งเป็นระบบ สาํหรับกาํหนดภารกิจ

และทิศทางของสถานศึกษาในอนาคต เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีกาํหนดอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนั (1) การวางแผนกล

ยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยใหห้น่วยงาน

พฒันาตนเองไดท้นักบัสภาพการเปล่ียนแปลงได้

อยา่งเหมาะสมเพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้

ความสาํคญักบัการศึกษาวิเคราะห์บริบท และ

สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นสาํคญั 

(2) การวางแผนกลยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ี

ช่วยใหห้น่วยงานภาครัฐในทุกระดบัมีความเป็น

ตวัเองมากข้ึน เป็นการวางแผนของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาเพ่ือสถานศึกษาไม่ใช่เป็นการวางแผนท่ี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตอ้งกระทาํตามท่ีหน่วยเหนือสั่งการ (3) การวางแผน

กลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีสอดรับกบัการ

กระจายอาํนาจซ่ึงเป็นกระแสหลกัในการบริหาร

ภาครัฐในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดเ้ตรียมออก

ระเบียบกาํหนดใหห้น่วยงานภาครัฐทุกระดบัมีการ

จดัทาํแผนกลยุทธ์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน   

สู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ (4) การ

วางแผนกลยทุธ์เป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจดัทาํระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (performance base 

budgeting) ซ่ึงสาํนกังบประมาณกาํหนดใหส่้วน

ราชการและหน่วยงานในสังกดัจดัทาํก่อนท่ีจะ

กระจายอาํนาจดา้นงบประมาณโดยการจดัสรร

งบประมาณเป็นเงินกอ้นลงไปใหห้น่วยงานและ (5) 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนท่ีใหค้วามสาํคญั

ต่อการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีไดม้าจากการคิดวิเคราะห์

แบบใหม่   ๆท่ีไม่ผกูติดอยูก่บัปัญหาเก่าในอดีตไม่

เอาขอ้จาํกดัทางดา้นทรัพยากรและงบประมาณ มา

เป็นขอ้อา้ง ดงันั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการ

วางแผนแบบทา้ทายความสามารถเป็นรูปแบบการ

วางแผนท่ีช่วยใหเ้กิดการริเร่ิมสร้างสรรคท์างเลือก

ใหม่ ไดด้ว้ยตนเองจึงเป็นการวางแผนพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

และไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาสถานภาพ

เป็นการ ศึกษาวิเคราะห์ ถึง ปัจจยั ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงนั้น ๆ  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สภาพวา่เป็นอยา่งไร และควรพฒันาไปในทิศทาง

ใด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เป็นการสาํรวจหาขีด

ความสามารถเพ่ือใชใ้นการวางแผน  สาํหรับ

ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพ มีดงัน้ี (1) วิเคราะห์

ภารกิจและผลผลิตหลกั (2) วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม(ภายใน, ภายนอก) (3) ประเมิน

สถานภาพสถานศึกษา (4) ทิศทางของสถานศึกษา  

และ(5) กาํหนดกลยทุธ์ 

 องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น ประกอบดว้ย 

 (1) หลกัการบริหาร/ภาวะผูน้าํ (2) พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ (3) การบริหารโรงเรียนเป็น

ฐาน (SBM) (4) การสร้างและการบริหารครือข่าย 

(5) การสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั (6) การสร้าง

มาตรฐานการศึกษา AEC (7) การเปิดเสรีการศึกษา

ในอาเซียน (8) การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 

นกัศึกษา และประชาชนเพ่ือเขา้ร่วม AEC (9) 

คุณธรรม จริยธรรม (10) การอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม (11) การสร้างและการบริหารครือข่าย

และ (12) การบริหารความรู้ (KM) สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของลเูธอร์กลิูค (Luther Gulick) สมาคม

ผูบ้ริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา AASA 

(American Association of School Administrators) 

ไดเ้สนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว ้5 

ประการคือ(1) Planning การวางแผน (2) 

Allocation การแบ่งภาระงาน (3) Stimulation  

การกระตุน้การทาํงาน(4) Co-coordinating  

การประสานงาน และ(5) Evaluation การ

ประเมินผลงาน นอกจากนั้น Campbell, &  Gregg 

(1958) ไดพ้ยายามประมวลการบริหาร แต่ละ

กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้มีขั้นตอนและวิธีการ

ซ่ึงผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งใหค้วามสนใจศึกษา

ในรายละเอียดเพ่ือนาํไปใชใ้นการบริหาร

สถานศึกษาใหถู้กสถานการณ์ในการบริหาร

สถานศึกษาผูบ้ริหารมีอาํนาจในการควบคุมดูแล

บงัคบับญัชาผูร่้วมงานและบริหารงานกิจการ 

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

รัฐบาลและตรงตามวตัถุประสงคข์องแผนการ

ศึกษาแห่งชาติดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมี

หนา้ท่ีบริหารงานในสถานศึกษาทุก ๆ ดา้นสาํหรับ

รูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละ

สถานศึกษาแตกต่างกนัไปตามความรู้

ความสามารถในการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละภารกิจของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้

เช่น เสรี ลาชโรจน ์( Ladroj, 1988, p. 101) อธิบาย

วา่การบริหารสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นสถานศึกษา

ขนาดใหญ่หรือเลก็จะมีองคก์รภายใน

ประกอบดว้ยงานหลกัอยู่ 4 ลกัษณะคืองานวิชาการ

งานธุรการงานบริหารและงานกิจการนกัเรียน 

(Kimbrough & Nunnery, 1976, p. 164) ไดแ้บ่ง

งานบริหารสถานศึกษาเป็น 8 งานดว้ยกนัคืองาน

บริหารหลกัสูตรและการสอน, งานบริหาร

เศรษฐกิจการศึกษา, งานธุรการ, งานบริหารบุคคล, 

งานกิจการนกัเรียน, งานสภาวะผูน้าํในดา้น

ความสมัพนัธ์กบัชุมชน, งานดา้นการประเมิน

ผลการวิจยัและงานสร้างความเช่ือถือจาก

ประชาชนขอบข่ายการบริหารโรงเรียนภารกิจหลกั

ของสถานศึกษาจะตอ้งบริหารโดยยึดงานทั้ง 4 

ดา้นเป็นแนวทางดงัน้ี (1)การบริหารวิชาการ 

(2)การบริหารงบประมาณ (3)การบริหารบุคลากร 

และ (4) การบริหารทัว่ไป และแนวทางการการ

กระจายอาํนาจดงักล่าวจะทาํใหส้ถานศึกษามีความ

คล่องตวั มีอิสระ ในการบริหารจดัการ เป็นไปตาม

หลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (School Based Management-- SBM) ซ่ึงจะ

เป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แขง็ใหก้บั

สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

ไดม้าตรฐานและสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้ 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาํ

ผลการวิจยักลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไปเป็นกรอบในการกาํหนดนโยบายได ้

 2. สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนาํกลยทุธ์การ

จดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นกรอบในการ

จดัทาํคู่มือการสร้างสร้างกลยทุธ์ได ้

 3. สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนาํกลยทุธ์การ

จดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นกรอบในการ

สร้างหรือกาํหนดนโยบายในการสร้างกลยทุธ์ของ

สถานศึกษาได ้

 4. สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนาํกลยทุธ์การ

จดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นกรอบในการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการศึกษาได ้

 5. สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนาํกลยทุธ์การ

จดัการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นกรอบในการ

จดัทาํแผนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาได ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษากลยทุธ์การจดัการความรู้ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาวา่จะมีกลยทุธ์อยา่งไร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 197
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  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสาร ทางการเมืองของ

นายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์และนายชูวิทยไ์ดใ้ชย้ทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสารทางการเมือง ในหว้งเวลาต่าง ๆ อยา่งไร จน

สามารถประสบความสาํเร็จในการเมืองระดบัชาติ โดยศึกษาใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเขา้สู่การเป็นสมาชิก สภา

ผูแ้ทนราษฎร (พ.ศ. 2546) และการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไป วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนการ

ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ช่วงท่ี 1 ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการกาํหนดยทุธศาสตร์และกล

ยทุธ์การส่ือสารของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์คือการรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ และการป้องกนัตวัเองจากผู ้

ไม่หวงัดี มียทุธศาสตร์คือ   การส่ือสารเพ่ือความอยูร่อด โดยใชก้ลยทุธ์การสร้างข่าว ดว้ยทกัษะทางการส่ือสารทั้งคาํพดู และ

ท่าทาง ประกอบกบัขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและไม่เคยมีใครเคยเปิดเผย ทาํใหส่ื้อมวลชนนาํเสนอข่าวของนายชูวิทยต์ลอดระยะเวลา 2 

เดือนท่ีไดศึ้กษา ช่วงท่ี 2 การเปล่ียนแปลงกติกาการเลือกตั้งเป็นระบบับญัชีรายช่ือ โดยใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และไม่

มีเกณฑค์ะแนนขั้นตํ่า อีกทั้งสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองสร้างความเบ่ือหน่ายใหก้บัประชาชน นายชูวิทยเ์สนอนโยบาย

ขอเป็นฝ่ายคา้น ตอกย ํ้าความเป็นจอมแฉ ตอบสนองต่อคนกลุ่มท่ีไม่มีความผกูพนักบัพรรคการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น 

และเม่ือเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรนายชูวิทยก์ไ็ดใ้ชช่้องทางส่ือสงัคมออนไลนโ์ดยเฉพาะเฟสบุ๊คกาํหนดประเดน็ส่ือสารไปยงั

ประชาชนโดยตรง  

 

คําสําคัญ: การส่ือสาร, การส่ือสารทางการเมือง, ยทุธศาสตร์การส่ือสารทางการเมือง, กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมือง 

 

Abstract 

The objectives of this research were to investigate the factors that affect strategic formulation and political 

communication tactics of  Mr. Chuvit Kamolwisit and how to use strategic formulation and political communication 

tactics, in the variety of time until be able to accomplish in national level. The data was analyzed using two period of 

time is before he inaugural to Member of the House of Representative B.E. 2546 (2003) and on 3 July 2554 (2011) he 

holding the post of  Member of the House of Representative including to general electioneer. The results were as 

follows: First period: Important factor that affect to strategic formulation and political communication tactics of  Mr. 

Chuvit Kamolwisit is feeling unfair from employee of government and must to protect himself from who are 

criminal. The communication for survival is strategic, by news formation with skill communication such as vocable, 
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สามารถประสบความสาํเร็จในการเมืองระดบัชาติ โดยศึกษาใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเขา้สู่การเป็นสมาชิก สภา

ผูแ้ทนราษฎร (พ.ศ. 2546) และการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไป วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนการ

ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ช่วงท่ี 1 ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการกาํหนดยทุธศาสตร์และกล

ยทุธ์การส่ือสารของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์คือการรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ และการป้องกนัตวัเองจากผู ้

ไม่หวงัดี มียทุธศาสตร์คือ   การส่ือสารเพ่ือความอยูร่อด โดยใชก้ลยทุธ์การสร้างข่าว ดว้ยทกัษะทางการส่ือสารทั้งคาํพดู และ

ท่าทาง ประกอบกบัขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและไม่เคยมีใครเคยเปิดเผย ทาํใหส่ื้อมวลชนนาํเสนอข่าวของนายชูวิทยต์ลอดระยะเวลา 2 

เดือนท่ีไดศึ้กษา ช่วงท่ี 2 การเปล่ียนแปลงกติกาการเลือกตั้งเป็นระบบับญัชีรายช่ือ โดยใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และไม่

มีเกณฑค์ะแนนขั้นตํ่า อีกทั้งสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองสร้างความเบ่ือหน่ายใหก้บัประชาชน นายชูวิทยเ์สนอนโยบาย

ขอเป็นฝ่ายคา้น ตอกย ํ้าความเป็นจอมแฉ ตอบสนองต่อคนกลุ่มท่ีไม่มีความผกูพนักบัพรรคการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น 

และเม่ือเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรนายชูวิทยก์ไ็ดใ้ชช่้องทางส่ือสงัคมออนไลนโ์ดยเฉพาะเฟสบุ๊คกาํหนดประเดน็ส่ือสารไปยงั

ประชาชนโดยตรง  
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Abstract 

The objectives of this research were to investigate the factors that affect strategic formulation and political 

communication tactics of  Mr. Chuvit Kamolwisit and how to use strategic formulation and political communication 

tactics, in the variety of time until be able to accomplish in national level. The data was analyzed using two period of 

time is before he inaugural to Member of the House of Representative B.E. 2546 (2003) and on 3 July 2554 (2011) he 

holding the post of  Member of the House of Representative including to general electioneer. The results were as 

follows: First period: Important factor that affect to strategic formulation and political communication tactics of  Mr. 

Chuvit Kamolwisit is feeling unfair from employee of government and must to protect himself from who are 

criminal. The communication for survival is strategic, by news formation with skill communication such as vocable, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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body language and reliable data are secret which nobody never disclose cause news presentation of  Mr. Chuvit 

Kamolwisit by the Mass media for 2 months which this research. 

Second period: The election change to Party list system by using ward of country and there is no minimum. Also 

peoples are boredom from political opposition situation. Mr. Chuvit Kamolwisit is presentation policy opposition, 

underlines his straightforward for respond that don't relationship with political party especially teenage group. Then 

Mr. Chuvit is Member of the House of Representative, He using Social Media online specially Facebook which 

communication direct to peoples.  

   

Keywords: communication, political communication, strategic of political communication, political communication 

tactics 

 

บทนํา  

 “นายชูวทิย์ กมลวิศิษฎ์” เป็นช่ือท่ีถูกพดูถึงมาก

ท่ีสุดบนส่ือต่าง  ๆช่วงกลาง พ.ศ. 2546 จากการออกมา

เปิดเผยขอ้มลูการเรียกรับผลประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

จากธุรกิจสถานบริการอาบ อบ นวด ท่ีเขาเป็นเจา้ของอยู ่

ก่อนหนา้น้ีนายชูวิทยเ์คยปรากฏเป็นข่าวบา้งจากกรณีตก

เป็นผูต้อ้งหาคดีเป็นธุระจดัหาใหมี้การคา้ประเวณีเดก็อายุ

ไม่เกิน 18 ปี และคดีร้ือบาร์เบ่ียร์ บริเวณปากซอยสุขมุวิท 

10 แต่เม่ือเขาออกมาแฉส่วยกส็ามารถทาํใหเ้กิด

ปรากฏการณ์ “ชูวิทยฟี์เวอร์” “ชูวิทยซิ์นโดรม” ท่ี

ส่ือมวลชนตั้งใหก้บักระแสของนายชูวิทยใ์นช่วงนั้น 

เพราะตลอดระยะเวลากวา่ 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 

พ.ศ. 2546) ส่ือมวลชนแทบทุกสาํนกัโดยเฉพาะส่ือมวลชน

ประเภทหนงัสือพิมพต่์างกใ็หค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอ

ข่าวของนายชูวิทย ์โดยการพาดหวัข่าวแทบจะทุกวนัเลยก็

วา่ได ้ จนในท่ีสุดนายชูวิทยก์ส็ามารถสร้างภาพของความ

คนกลา้ท่ีทา้ทายกบัอาํนาจจากการอออกมาเปิดเผยเร่ือง

ส่วยท่ีไม่เคยมีใครทาํมาก่อน 

 จากปรากฏการณ์ “ชูวิทยฟี์เวอร์” ทาํใหเ้ห็นวา่พลงั

ของการส่ือสารหรือบทบาทของส่ือมวลชน นั้นสาํคญัสาํหรับ

บุคคลหรือองคก์ร ไม่วา่จะทาํใหเ้ร่ืองราวนั้นกลายเป็น

ประเด็นสาํคญัท่ีทาํใหส้ังคมพูดถึง หรือท่ีเรียกกนัในภาษา

ส่ือมวลชนวา่การกาํหนดวาระข่าวสาร (agenda-setting) 

เบญจวรรณ สมสิน (Kasamesin, 2005) ดงันั้นบุคคลหรือ

องคก์รเคล่ือนไหวต่าง  ๆจาํเป็นตอ้ง หาทางดึงความสนใจ

จากส่ือและมีการนาํเสนอประเดน็ท่ีตอ้งการ เพ่ือจะไดรั้บ

ความสนใจจากประชาชนต่อไป โดยเฉพาะในกระบวนการ

ส่ือสารทางการเมือง ท่ีพรรคการเมืองหรือนกัการเมือง มี

บทบาทเป็นผูส่้งสารทางการเมือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

นกัการเมืองและส่ือมวลชน จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ให้

เกิดข้ึนไดย้าก ดงันั้นในการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน นกัการเมืองจึง

มกัจะมีบทบาทเป็นผูส่้งสาร และเป็นแหล่งข่าวสาํหรับ

ส่ือมวลชนหรืออาจกล่าวไดว้า่ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด 

เน้ือหา ข่าวสาร ท่ีเกิดข้ึนมกัจะเก่ียวเน่ืองกบันกัการเมือง

เสมอไม่วา่จะโดยตรง หรือโดยออ้ม (Berlo, 1960) หรือ

อาจจะพดูไดว้า่การส่ือสารกบัการเมืองเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

ควบคู่กนัไปจนแยกไม่ออก เปรียบเหมือนดา้นท่ีต่างกนั

ของเหรียญอนัเดียวกนั เพราะการเมืองเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะใน

ระบบสังคม และระบบสังคมกคื็อการส่ือสารนัน่เอง  ดว้ย

เหตุน้ีเองความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รทางการเมือง (พรรค

การเมืองหรือนกัการเมือง) ส่ือมวลชน และประชาชน จึงเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่สามารถตดัขาดออกจากกนัได ้โดยเฉพาะ

ในประเทศประชาธิปไตยท่ีปัจจยัพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเสมอ

ภาคของบุคคลในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

การรับผลกระทบจากการดาํเนินงานนโยบายของรัฐบาล 

ดงันั้นมาตรการในการวดัความชอบธรรมในการปกครอง
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ของรัฐบาลจึงอยูท่ี่การเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนอยา่งพร้อมเพรียงกนัผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 

และเหตุเพราะผูค้นส่วนใหญ่ในทุกระบบการเมืองไม่เคย

พบผูน้าํของประเทศ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่เคยพดู

กบันายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล อาจจะเคยพบ

เห็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งบา้งบางคร้ังในช่วงเวลาหาเสียง

เลือกตั้ง  มีคาํถามว่าคนเหล่าน้ีไดรั้บข่าวสารและนาํไปสู่

การตดัสินใจทางการเมืองไดอ้ยา่งไร คาํตอบคือ (สุรพงษ ์

โสธนะเสถียร) (Sotanasatean, 1998) วา่คือ ประชาชนอาศยั

ส่ือมวลชนในการทาํหนา้ท่ีส่งสารหรือเป็นตวักลางระหวา่ง

องคก์รทางการเมืองกบัประชาชน ผา่นการส่ือสารหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะแต่การส่ือสารดว้ยการพูด และการเขียน 

แต่ยงัรวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออกดว้ย    

 ดงันั้นพรรคการเมืองและตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งจึง

ตอ้งพยายามพฒันายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือ

ส่ือสารไปยงัผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนเสียงใหก้บั

ตนเองหรือพรรคการเมืองท่ีสงักดั และถา้หากมองยอ้นกลบั

ไปถึงนกัการเมืองของประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่น

มา คงจะไม่มีใครท่ีสามารถสร้างสีสนัใหก้บัการเมืองไทย

ไดเ้ท่ากบันายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์เพราะหลงัจากสามารถสร้าง

ปรากฏการณ์ชูวิทยฟี์เวอร์ เม่ือ พ.ศ.  2546 จากการออกมาเปิด

โปงกรณีตาํรวจรับส่วย นายชูวิทยก์ไ็ดเ้ขา้สู่เส้นทางการเมืองทั้ง

ในการลงสมคัรรับเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ท่ี

ถึงแมว้า่จะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่กไ็ดรั้บคะแนน

สนบัสนุนกวา่สามแสนคะแนน (พ.ศ. 2547, 2551) หรือ

ในการเมืองระดบัชาติท่ีเคยมีประสบการณ์จากการได้

ร่วมงานกบัพรรคชาติไทย (พ.ศ. 2548) ในฐานะ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ แต่ตอ้งยติุ

เสน้ทางการเมืองหลงัจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่เป็น

สมาชิกพรรคชาติไทยไม่ครบ 90 วนั  ก่อนท่ีจะมาก่อตั้ง

พรรครักประเทศไทยเพ่ือสูศึ้กในการเลือกตั้งทัว่ไป 3 

กรกฎาคม 2554 ดว้ยนโยบายขอเป็นฝ่ายคา้น จนประสบ

ความสาํเร็จ ไดค้ะแนนเสียงในระบบบญัชีรายช่ือมาเป็น

ลาํดบัท่ี 4 ไดท่ี้นัง่ในสภา จาํนวน 4 ท่ีนัง่ ส่งผลใหน้ายชู

วิทย ์ไดเ้ป็นฝ่ายคา้นอยา่งท่ีตั้งใจ 

จะเห็นไดว้า่ในช่วงระยะเวลากวา่ 10 ปี (พ.ศ. 

2546-2556) นายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์เป็นบุคคลหน่ึงในแวด

วงการเมืองท่ีไม่เคยห่างหายไปจากส่ือต่าง  ๆถึงแมว้่าการ

ปรากฏตวัแต่ละคร้ังจะแตกต่างกนัไปตามแต่สถานะใน

ขณะนั้น แทบจะกล่าวไดว้า่หลงัจากท่ีตกเป็นข่าวดงัใน

กรณีท่ีออกมาเปิดโปงการรับส่วยของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีส่ือ

นาํเสนอมาตลอดในช่วงปี พ.ศ. 2546 หลงัจากนั้นนายชู

วิทยก์เ็ป็นแหล่งข่าวชั้นดีสาํหรับส่ือมวลชน ดว้ยเหตุน้ี

เองการศึกษาถึงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสารทาง

การเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์ท่ีมีส่วนช่วย

สนบัสนุนใหพ้ฒันาการทางการเมืองของนายชูวิทย ์    

กมลวิศิษฎ ์จากเส่ียเจา้ของสถานบริการ อาบ อบ นวด 

ประสบความสาํเร็จในถนนสายการเมืองระดบัชาติได้

อยา่งไร เพราะเป็นการยากท่ีบุคคลคนหน่ึงจะสามารถ

ส่ือสารไปยงัประชาชนจาํนวนมากใหส้ามารถยอมรับและ

เช่ือ จนเกิดความไวว้างในในการลงคะแนนเสียงใหใ้น

ท่ีสุด และหากเรามองถึงพฒันาการทางการเมืองของนายชูวิทย์

ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ จะพบขอ้สงัเกตในเบ้ืองตน้วา่

กระบวนการส่ือสารของนายชูวิทยใ์นแต่ละช่วงเวลานั้นมี

ทั้งความเหมือนและแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลาทั้ง

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ และมีปัจจยัต่าง  ๆท่ีทาํใหน้ายชูวิทย์

ตอ้งส่ือสารแบบนั้นออกไป จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งยวด

ต่อการใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการใชรู้ปแบบ

การส่ือสารทางการเมือง เพ่ือสร้างการยอมรับจาก

ประชาชน ส่ือมวลชน และสงัคม รวมทั้งเป็นการขยาย

ฐานความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารการเมืองในสงัคม

ประชาธิปไตยในท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกาํหนด

ยทุธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของ        

นายชูวิทย ์  กมลวิศิษฎ ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการใชย้ทุธศาสตร์และกล

ยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์

ในหว้งเวลาต่าง ๆ  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กระบวนการส่ือสาร (communication process)  

 การส่ือสารเป็นพฤติกรรมอนัจาํเป็นอยา่งหน่ึงของ

มนุษยซ่ึ์งเป็นสตัวส์ังคม  เปรียบเสมือนเสน้ใยท่ีเช่ือมโยง

มนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั เพราะมนุษยมี์ปฏิสมัพนัธ์กนักด็ว้ยการ

ส่ือสารเสียโดยมาก ดงันั้นการไหลเวียนของการส่ือสารจึง

เป็นตวักาํหนดทิศทางและความฉบัไวของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม (Lucian  as cited in Chumpol, 

2009)  

 Berlo อธิบายวา่ กระบวนการส่ือสารคือ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขององคป์ระกอบทางการ

ส่ือสาร    ท่ีเรียกวา่ กระบวนการ SMCR มาจากคาํวา่

แหล่งสาร (source) สาร (message) ช่องทาง (channel) 

และผูรั้บสาร (receiver) ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนั

เป็นส่วน ๆ โดยอิสระได ้ 

 

Source Message Channel Receiver 

Communication 

Skills 

Elements Seeing Communication 

Skills 

Attitudes Contents Hearing Attitudes 

Knowledge Treatment Touching Knowledge 

Social System Structure Smelling Social System 

Culture Code Tasting Culture 

ภาพ 1 Berlo’s Model of Communication 

 

 ขาเช่ือวา่กระบวนการส่ือสารจะประสบ

ความสาํเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง 

 ๆขององคป์ระกอบหลกัในแต่ละขั้นตอนของการส่ือสาร 

โดยเฉพาะแหล่งสารและผูรั้บสาร ไดแ้ก่  (Berlo, 1962) 

1. ทกัษะในการส่ือสาร (communication 

skills) คือ ความสามารถในการถ่ายทอดสารทั้งในดา้น

การพดู การเขียน การแสดงสีหนา้ท่าทางประกอบ

ระหวา่งการส่ือสาร 

2. ทศันคติ (attitudes) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การส่ือสารมาก เน่ืองจากบุคคลมกัจะประเมินส่ือต่าง ๆ 

เขา้ขา้งตนเองและจะส่ือสารไดดี้ในเร่ืองท่ีมีทศันคติ

ตรงกนั 

3. ความรู้ (knowledge) หมายถึง การมี

ความรู้ในขอ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ จะส่งผลใหก้าร

ส่ือสารนั้นถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

4. ระบบสงัคม (social system) เป็น

ตวักาํหนดพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล หมายความ

วา่ หากผูส่้งสารและหรือผูรั้บสารอยูใ่นสงัคมท่ีต่างกนั   

กจ็ะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีไม่เหมือนหรือไม่

สอดคลอ้งกนั เช่น หากผูส่้งสารและหรือผูรั้บสารอยูใ่น

ระบบสงัคมเปิด มีเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร ยอ่ม

รับรู้ข่าวสาร หรือใหค้วามสนใจหรือไม่ใหค้วามสนใจใน

ข่าวสารอยา่งเป็นอิสระ มากกว่าในระบบสงัคมแบบปิด 

ขาดเสรีภาพ ขาดความเป็นประชาธิปไตยในการแสดง

ความคิดเห็น  
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5. วฒันธรรม (culture) ไดแ้ก่ ความเช่ือ 

ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือนหรือต่างกนัจะ

เป็นตวักาํหนดความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการ

ส่ือสารได ้

ทั้งน้ีเป้าหมายของการส่ือสารทุกชนิดยอ่ม

พยายามท่ีจะมีอิทธิพลไม่มากกน็อ้ยต่อความรู้สึกนึกคิด 

อารมณ์ ความเช่ือ ทศันคติ และการกระทาํของบุคคล 

โดยยทุธวิธีท่ีใชเ้พ่ือสร้างประสิทธิผลของการส่ือสาร

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ีใชก้าร

รับรู้ (cognitive approach) ท่ีเนน้เก่ียวกบัเหตุผลและหลกั

ตรรกวิทยา มี 4 แนวทาง คือความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร 

(credibility) การปลกูฝัง (internalization) การแสดงความ

เป็นพวกเดียวกนั (identification) และการคลอ้ยตาม 

(compliance) ส่วนอีกแนวทางคือแนวทางท่ีใชเ้จตคติ 

(affective approach) คือ ยทุธวิธีท่ีมุ่งไปยงัความตอ้งการ

ทางจิตวิทยาและอารมณ์ของโดยจะแบ่งลกัษณะของการ

ใชส้ารออกเป็น 2 ดา้น คือเน้ือสารท่ีเป็นการกระตุน้ทาง

อารมณ์ และลาํดบัชั้นของความตอ้งการของมนุษย ์5 

ประการ คือ ความตอ้งการทางกายภาพ ความปลอดภยั 

การยอมรับ ไดรั้บความนบัถือ และความตอ้งการมี

ความสามารถซ่ึงนกัการส่ือสารสามารถนาํมาใชเ้ป็น

เป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหต้อบสนองต่อการ

ส่ือสารไปในแนวท่ีตอ้งการ 

 ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (Worapan, 1993) กล่าววา่  

การส่ือสารทางการเมือง (political communication) 

 การส่ือสารทางการเมือง นบัวา่เป็นพ้ืนฐาน

สาํคญัของกระบวนการทางการเมืองไม่วา่จะเป็นสังคมท่ีมี

ความลา้หลงัทางเทคโนโลยี หรือแมแ้ต่ในสังคมสมยัใหม่กดี็ 

และยิ่งสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย ท่ีการไดม้าซ่ึงอาํนาจในการ

ปกครองนั้นผา่นกระบวนการเลือกตั้ง ยอ่มหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้

จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง โดยบทบาท

ของการส่ือสารกเ็พ่ือส่งเสริม คงอยู ่และกระจายอาํนาจ

ทางการเมืองใหแ้ก่ระบอบการปกครองประชาธิปไตย 

พรรคการเมือง และผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยตอ้งใชส่ื้อ

เพ่ือแจง้ข่าวสารประเดน็ปัญหาทางการเมือง ปลูกฝัง

ความเช่ือทางการเมือง และชกัจูงใหผู้รั้บสารมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทางการเมือง อิทธิพลหรือประสิทธิผล

ของส่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือมวลชนท่ีมีต่อพฤติกรรม

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงเป็นเร่ืองท่ีวงการวิจยัการ

ส่ือสารใหค้วามสนใจศึกษากนัมานาน  

 Claus Mueller  (1973) มีความเห็นวา่การเมือง

เขา้มาอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของประชาชนตลอดเวลา 

เน่ืองจากรัฐและประชาชนมีปฏิสมัพนัธ์แทบจะทุกดา้น

ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ สงัคม โดยส่งผลต่อการดาํรงชีวิต

ส่วนใหญ่ของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ 

Blumler and Gurevitch  ( 2011) ท่ีขยายความแนวคิดของ 

Mueller วา่เม่ือรัฐนาํการเมืองเขา้มาในชีวิตของประชาชน

และประชาชนกต็อ้งยอมรับ ทั้งรัฐและประชาชนกต็อ้ง

ส่ือสารกนัเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติั เพราะหากการเมือง

หมายถึงการมีส่วนร่วม ประชาชนกต็อ้งส่ือสารกบัผูน้าํ 

หากการเมืองหมายถึงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ

สงัคมกต็อ้งถูกกาํหนดใหเ้ป็นท่ีรู้กนั หากการเมือง

หมายถึงการเลือกตั้ง เง่ือนไข นโยบายกต็อ้งถูกกาํหนดข้ึน

เพ่ือส่ือสารไปยงัผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

 Brian McNair (2011) ไดอ้ธิบายวา่ การส่ือสาร

ทางการเมืองมีส่วนประกอบรวม 3 ส่วน ไดแ้ก่ องคก์ร

ทางการเมือง ส่ือ และประชาชน  
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ภาพ 2 องคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมือง 

 

องคก์รทางการเมือง หมายรวมถึง พรรค

การเมือง องคก์รสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน ์หรือกลุ่ม

กดดนั กลุ่มก่อการร้าย และรัฐบาล พรรคการเมือง สร้าง

ข้ึนจากปัจเจกบุคคลท่ีมีความคิด อุดมการณ์ตรงกนัมา

รวมตวักนัทาํใหเ้กิดวตัถุประสงคร่์วมกนั พรรคการเมือง

ต่างกมี็ภารกิจในการท่ีจะส่ือสารใหก้บัผูมี้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละใหก้ารยอมรับ และ

พิสูจนใ์หเ้ห็นอุดมการณ์และความตั้งใจของพรรคผา่น

การเลือกตั้ง (ทาํตามท่ีใหค้าํมัน่ไวก้บัประชาชน) พรรค

การเมืองกต็อ้งส่ือสารกบัส่ือในรูปแบบของการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ ในอนัท่ีจะแสดงจุดยืนของตนใหเ้ป็นท่ี

เขา้ใจและแพร่หลายไปสู่ผูรั้บสาร และใหพ้รรคมัน่ใจวา่

ไดรั้บการตอบรับสูงและไดรั้บการปฏิเสธนอ้ยท่ีสุด  

ส่ือ ทาํหนา้ท่ีส่ือสารทางการเมืองส่งไปยงัทั้ง

องคท์างการเมืองและประชาชน ในรูปของรายงาน บท

บรรณาธิการ บทวิเคราะห์ 

ประชาชน หรือผูรั้บสาร เป็นเป้าหมายสูงสุด

ของพรรคการเมืองจะส่งสารและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูรั้บสารหรือประชาชนสามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิด

ผา่นทางจดหมายหรือทางการสาํรวจความคิดเห็น 

การกาํหนดวาระข่าวสาร (agenda setting) 

 กาญจนา แกว้เทพ (Kaewtap, 2009) กล่าววา่ การ

กาํหนดวาระข่าวสาร เป็นบทบาทของส่ือมวลชนในการจดั

ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากมายเอาไวใ้หเ้ป็นระบบระเบียบ

เพ่ือพร้อมสาํหรับการนาํเสนอ ซ่ึงในขั้นตอนของการ

นาํเสนอนั้น ส่ือก็จะช่วยจดัวาระเรียงตามลาํดบั

ความสาํคญัเพ่ือท่ีประชาชนจะไดพ้ดูถึง อภิปราย ถกเถียง 

และใหค้วามสนใจต่อประเดน็ท่ีส่ือ “เลือกมานาํเสนอ” 

อนัก่อใหเ้กิดอิทธิพลทางออ้ม กล่าวคือ ถึงแมส่ื้อจะไม่

สามารถทาํใหป้ระชาชน “คิดแบบท่ีส่ือคิดได”้ (think 

what) แต่ส่ือกย็งัสามารถทาํให ้“คนคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ส่ือบอกได”้ (think about) นอกจากนั้นประชาชนยงัเรียนรู้กฎ

กติกาต่าง  ๆท่ีอยูใ่น “รูปแบบ” ของส่ือ เช่น อะไรท่ีพดูถึง

มากแปลวา่ “สาํคญั” อะไรท่ีพดูถึงก่อน แปลวา่ “สาํคญั” 

อะไรท่ีพาดหวัใหญ่ท่ีสุดแปลว่า “สาํคญัท่ีสุด” เป็นตน้  

องคก์รทางการเมือง 

(Political Organization) 

 

ส่ือ (Media) 

 
ประชาชน (Citizens) 

 

พรรคการเมือง องคก์รสาธารณะ          

กลุ่มผลประโยชน ์หรือกลุ่มกดดนั       

กลุ่มก่อการร้าย และรัฐบาล 

 พรรคการเมือง 
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 McCombs และ Shaw ไดเ้สนอแบบจาํลองท่ี

แสดงถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการรับรู้ของ

สาธารณชนวา่ประเดน็ปัญหาใดท่ีส่ือมวลชนให้

ความสาํคญัมาก ผูรั้บสารกรั็บรู้วา่ประเดน็ปัญหานั้นมี

ความสาํคญัมากดว้ย (พีระ จิรโสภณ, 2537) (Jirasophon, 

1994) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ภาพ 3 แบบจาํลองการจดัระเบียบวาระข่าวสาร 

 ตามแบบจาํลองน้ี X ทางซา้ยมือ (X1,X2,X3) 

คือ ประเดน็ปัญหาหรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมท่ี

ส่ือมวลชนหยิบยกมานาํเสนอใหส้าธารณชนรับทราบ 

เช่น สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร การท่ี

ส่ือมวลชนเนน้การเสนอประเด็นปัญหาเหล่าน้ีในปริมาณ

มากนอ้ยต่างกนั มีผลทาํใหส้าธารณชนรับรู้ในประเดน็

หรือหวัขอ้ต่าง ๆ เหล่านั้นไม่เหมือนกนั ประเดน็ท่ีไดรั้บ

ความสนใจจากส่ือมวลชนในการนาํเสนอมาก กไ็ดรั้บ

การพิจารณาเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีสาํคญัมากดว้ย จากแผนภาพ

ขนาดของตวั X ทางขวามือแสดงถึงระดบัความสาํคญัของ

ประเดน็ปัญหาตามการรับรู้ของสาธารณชน ดงันั้น

ประเดน็ X1 ท่ีประชาชนใหค้วามสนใจและนาํเสนอมาก

ท่ีสุดจึงมีผลทาํใหส้าธารณชนรับรู้ในประเดน็ X1 

มากกวา่ประเดน็อ่ืน ๆ (X2, X3 ตามลาํดบั) 

 

การสร้างภาพลกัษณ์ (Political Image) 

 “ภาพ” ของผูส้มคัรชิงตาํแหน่งทางการเมือง 

หมายถึง ชุดหรือกลุ่มของการรับรู้ท่ีผูเ้ลือกตั้งมีต่อเขา      

ซ่ึงรวมถึงความรู้อนัเป็นอตัตวิสัย ความรู้สึก และความโนม้

เอียงท่ีมีอยูแ่ต่เดิมเก่ียวกบัตวัผูส้มคัร หรืออาจกล่าวไดว้า่

ในทางปฏิบติั ภาพของผูส้มคัรอยูท่ี่วา่ผูเ้ลือกตั้งรับรู้

เก่ียวกบัตวัผูส้มคัรอยา่งไร สมบติั จนัทรวงศ ์

(Jantawong, 1997) อธิบายวา่ มีท่ีมาจากทั้งความรู้ท่ีเป็น

อตัตวิสยั (subjective knowledge) ของผูเ้ลือกตั้ง และ

เน้ือความ (message) ท่ีผูส้มคัรพยายามฉายภาพไปใหผู้ ้

เลือกตั้งไดรั้บรู้นัน่เอง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารทางการเมือง 

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ”์ เป็น

การวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ งานวิจยัน้ีมุ่ง

สนใจศึกษาทาํความเขา้ใจถึงยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การ

ส่ือสารทางการเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์กล่าวคือ 

สนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะหรือวิธีการส่ือสารในการส่ือสาร

ทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์ การส่ือสารเพ่ือสร้างความมีช่ือเสียง หรือการ

ส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ ตลอดจนการเลือกใชส่ื้อในทาง

ประเด็นปัญหา การใหค้วามสนใจของส่ือมวลชน ระดบัการรับรู้ของสาธารณชน 

X1 

X2 

X3 

X1 

X2 

X3 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์2 ช่วงเวลาในบริบทท่ี

แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาวา่มีการเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ี

เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไรหรือไม่หากบริบททางสงัคม

เทคโนโลยี และการเมือง ตลอดจนสถานภาพทางการ

เมืองมีการเปล่ียนแปลงไป โดยเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มลู

จากการสมัภาษณ์นายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์และแหล่งขอ้มูล

ท่ีไดบ้นัทึกไวเ้ก่ียวกบัประวติั และการทาํงานทาง

การเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์ในรูปแบบ

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร จุลสาร ตลอดจนบท

สมัภาษณ์ท่ีปรากฏในส่ือประเภทต่าง ๆ      ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมทางการเมือง  

 

ผลการวจัิย 

 ผลจากการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ รวม

ไปถึงการสัมภาษณ์นายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มลู

หลกัและนาํมาวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง       

มีผลการวิจยัดงัน้ี 

 ช่วงท่ี 1 ก่อนเขา้สู่การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร (กรกฎาคม-สิงหาคม 2546) พบวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ี

ส่งผลต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ในการส่ือสาร

ของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์มี 2 ประเดน็ คือ 

 1. การท่ีรู้สึกวา่ตวัเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

จากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ท่ีถกูดาํเนินคดีทั้งกรณีคดีเป็นธุระ

จดัหาใหมี้การคา้ประเวณีในเดก็ผูห้ญิงอายไุม่เกิน 18 ปี และ

คดีร้ือบาร์เบียร์ ส่งผลใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.) เตรียมอายดัทรัพยสิ์น ทั้งท่ีก่อนหนา้น้ี

นายชูวิทยก์บัตาํรวจมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกนัมาโดยตลอด 

จากการท่ีนายชูวิทยไ์ดส้นบัสนุนงบประมาณในการ

ก่อสร้างป้อมตาํรวจ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งในนามของ

ส่วนราชการหรือช่วยเหลือส่วนตวั 

 2. ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกมาส่ือสารเพ่ือให้

ส่ือมวลชนนาํเสนอข่าว เป็นการป้องกนัตวัเองจากผูท่ี้ไม่

หวงัดี เพราะหลงัจากท่ีนายชูวิทยไ์ดอ้อกมาขอความเป็น

ธรรมและเปิดประเด็นเร่ืองส่วย หลงัจากนั้นเขากโ็ดนคน

กลุ่มหน่ึงอุม้ไปกกัขงั แต่สามารถรอดกลบัมาได ้โดยนายชู

วิทยร์ะบุวา่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส่ื้อเป็นเกราะป้องกนั

ตวัเอง ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสาร: การสร้างข่าว 

 การส่ือสารของนายชูวิทยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว มี

เป้าหมายหรือยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญักคื็อความตอ้งการท่ีจะให้

ส่ือมวลชนนาํเสนอข่าวของเขาใหม้ากท่ีสุด เพ่ือเป็นเกราะ

ป้องกนัตวัจากกรณีท่ีออกมาเปิดเผยขอ้มลู เร่ืองส่วย จนนาํไปสู่

เหตุการณ์โดนอุม้ โดยกลยทุธ์การส่ือสารของนายชูวิทย ์คือ         

การสร้างข่าว ดงันั้นกระบวนการส่ือสารในช่วงเวลาน้ีของนายชู

วิทยจึ์งใหค้วามสาํคญักบัส่ือมวลชนเป็นสาํคญั  ผลจากการวิจยั

พบวา่นายชูวิทย ์สามารถสร้างประเดน็หรือหวัขอ้ข่าวเพ่ือให้

ส่ือมวลชน นาํเสนออยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 2 เดือน 

(1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2546) ท่ีไดเ้กบ็ขอ้มลูจากพาด

หวัข่าวหนา้ 1 ของหนงัสือพิมพ ์ 

 

ตาราง 1  

การนาํเสนอข่าวหน้า 1 (พาดหัว) ท่ีเก่ียวข้องกับนายชู

วิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

หนังสือพมิพ์ ข่าวหน้า 1 ภาพ 

ไทยรัฐ 37 26 

มติชน 42 55 

เดลินิวส์ 45 23 

 

 ประเดน็ท่ีส่ือมวลชนนาํไปเสนอนั้น จะเป็นการ

นาํเสนอขอ้มลูท่ีนายชูวิทย ์ออกมาแฉการเรียกรับส่วยของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมากกวา่ประเด็นท่ีนายชูวิทยต์กเป็น

ผูต้อ้งหา นอกจากน้ีส่ือยงันาํเสนอภาพของนายชูวิทยใ์น

การแสดงอิริยาบท หรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีลว้นแต่ถกู

กาํหนดหนดหรือวางรูปแบบโดยนายชูวิทย ์เม่ือส่ือมีการ

นาํเสนอภาพเหล่านั้นซํ้า ๆ จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ของผูรั้บ

สารในอีกดา้นหน่ึงนอกจากความเป็นเส่ียอ่าง พ่อเลา้ 

หรือแมงดา กลายมาเป็นคนกลา้ท่ีออกมาเปิดเผย

พฤติกรรมการเรียกรับส่วย แบบท่ีไม่เคยมีใครทาํมาก่อน 
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ทั้งท่ีประเดน็เร่ืองการเรียกรับส่วยในสงัคมไทยนั้นเป็นท่ี

รับรู้กนัวา่มีอยู่จริง และมีมานานแลว้ เพียงแต่ไม่มีใคร

กลา้ออกมาพดูเท่านั้น และเม่ือนายชูวิทยก์ลา้ท่ีจะออกมา

พดู ประชาชนสนใจ ส่ือจึงพร้อมใจกนันาํเสนอข่าวของนาย

ชูวิทย ์โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองการกาํหนดวาระ

ข่าวสารของส่ือมวลชน (agenda setting) ท่ีส่ือสามารถท่ี

จะดดัแปลงความเขา้ใจหรือการรับรู้ (cognition) ของ

ผูรั้บสารได ้ดงันั้นเม่ือส่ือมวลชนใหค้วามสนใจกบัการ

นาํเสนอข่าวนายชูวิทยใ์นประเดน็ต่าง ๆ ในปริมาณท่ี

แตกต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชน ดงัภาพ 

 

 ประเดน็         การให้ความสนใจของส่ือ  ระดบัการรับรู้ 

 นายชูวิทยต์กเป็นผูต้อ้งหา      ผูต้อ้งหา 

 นายชูวิทยแ์ฉเจา้หนา้ท่ีรัฐ      ผูก้ลา้ จอมแฉ 

 ภาพลกัษณ์       สีหนา้ ท่าทาง  

ภาพ 4 การกาํหนดวาระข่าวสาร (agenda setting) ของส่ือมวลชนเก่ียวกบัข่าวนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์

 

 จากภาพจะเห็นวา่ ประเดน็ท่ีส่ือมวลชนนาํเสนอ

มากท่ีสุดคือการเรียกรับผลประโยชนจ์ากเจา้หนา้ท่ีรัฐ ทั้ง

ตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์โดยในการนาํเสนอข่าวของ

หนงัสือพิมพน์อกเหนือจาก เน้ือหาข่าวสารท่ีเป็นขอ้ความ

แลว้ ภาพลกัษณ์ของนายชูวิทยท่ี์มกัจะทาํกิจกรรมท่ีเป็น

สีสนัดว้ยลกัษณะท่าทางเฉพาะตวัคือสีหนา้จริงจงั 

เคร่งเครียด กถ็กูส่ือนาํเสนอบ่อยคร้ัง ส่วนประเดน็ท่ีนายชู

วิทยต์กเป็นผูต้อ้งหานั้นไม่ไดมี้การนาํเสนอเท่าท่ีควร 

ดงันั้นจึงส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชน ประกอบกบั    

การท่ีประชาชนมีทศันคติ (attitude) ท่ีไม่ดีต่อประเดน็การ

เรียกรับผลประโยชนข์องเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีสะทอ้นผา่นผล

สาํรวจท่ีระบุวา่ ประชาชนใหค้วามสนใจติดตามข่าวสาร

ประเดน็ท่ีนายชูวิทยอ์อกมาเปิดเผย อีกทั้งยงัเช่ือในขอ้มลูท่ี

นายชูวิทยน์าํเสนอ ตรงขา้มกบัฝ่ายรัฐท่ีมองวา่การออกมา

แฉเร่ืองดงักล่าวเพราะโดนเจา้หนา้ท่ีจบักมุและดาํเนินคดี 

 ทั้งน้ีบทบาทของนายชูวิทยใ์นฐานะของผูส่้งสาร 

(sender) ท่ีเป้าหมายคือการใชวิ้ธีการต่าง  ๆเพ่ือสร้างข่าว 

โดยนายชูวิทยเ์ขา้ใจวิธีการทาํงานของส่ือมวลชนเป็น

อยา่งดี รู้วา่ส่ือมวลชนตอ้งการข่าวอยูต่ลอดเวลา เม่ือ

เขา้ใจส่ือนายชูวิทยไ์ดใ้ชท้กัษะทางดา้นการส่ือสาร 

(communication skill)  ท่ีสาํคญัหลายประการท่ีส่งผลให้

การส่ือสารของนายชูวิทยป์ระสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การ

ใหข้อ้มูลกบัส่ือมวลชนผา่นการแถลงข่าวดว้ยคาํพดูท่ี

ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย มีการแสดงสีหนา้หรือท่าทางท่ีเขา้

กบัการพดู ท่วงทาํนองลีลาในการพดูเป็นจงัหวะ มี

อุปกรณ์ประกอบ เหล่าน้ีเป็นตน้ และท่ีสาํคญัไม่นอ้ยไป

กวา่ทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารแลว้ ความ

น่าเช่ือถือ (credibility) ของตวันายชูวิทยเ์องในฐานะท่ีเป็น

เจา้ของสถานบริการอาบอบนวดและเป็นคู่กรณีโดยตรง จึงมี

ความรู้ ความเขา้ใจ (knowledge) ในขอ้มลูท่ีตอ้งการจะ

ส่ือสารเป็นอยา่งดี ดงันั้นเวลาแถลงข่าวหรือใหส้มัภาษณ์

แต่ละคร้ังนายชูวิทยจ์ะสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และขอ้มูลท่ีนาํออกมาแฉเม่ือไดมี้ตรวจสอบ

หาขอ้เท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ พบวา่ขอ้มลู

นั้นเป็นความจริงตามท่ีนายชูวิทยเ์ปิดเผย ยิ่งทาํใหเ้พ่ิม

ความน่าเช่ือถือใหก้บันายชูวิทยม์ากยิ่งข้ึน และเม่ือนายชู

วิทยป์ล่อยขอ้มลูหรือประเดน็อะไรออกมา ส่ือกจ็ะคอย

ติดตามทาํข่าวตลอดเวลา 

“…ส่ือเปรียบเสมือนเดก็ทารกท่ีต้องกินตลอด ข่าวจะต้อง

มีโดยตลอด ต้องมีทุกวัน ข่าวต้องมีต่อเน่ือง ดังน้ันเวลา

พูดกับส่ือ ถ้าวางแผนจะทาํงานหรือจะเปิดเผยเร่ืองอะไร

จะต้องไม่พูดหมด กเ็หมือนกับให้ส่ือกินทีละนิดทีละ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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หน่อย แล้วกโ็ยงกลบัไปว่าเด๋ียวกมี็เร่ืองอ่ืน เด๋ียวกจ็ะมี

เร่ืองท่ีจะพูดอีก  การท่ีพูดหมดมนักจ็ะไม่ต่อเน่ือง การพูด

หมดกแ็สดงว่าข้อมูลหรือเร่ืองท่ีจะส่ือหมดไปแล้ว คุณก็

ไม่มีอะไรจะพูด ส่ือกไ็ม่ใช่คนโง่ท่ีจะเอาเร่ืองของคุณไป

ลงได้ทุกวัน ถ้าไม่เม้มไว้ ไม่ขยักไว้ ค่อย ๆ เปิดไปทีละ

นิด ทีละนิด เพ่ือคุณจะได้ลากข่าวเร่ืองนีต่้อไปได้ทุกวัน

ทุกวัน..” (Kamolvisit, 2015) 

 ช่วงท่ี 2 การลงสมคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

ทัว่ไปวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 และการดาํรงตาํแหน่ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกาํหนด

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายชูวิทย ์

กมลวิศิษฎ ์มี 3 ประเดน็ คือ 

 1. การเปล่ียนแปลงกติกาการเลือกตั้ง โดยการ

เลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 เกิดข้ึนภายใต้

กติกาการเลือกตั้งท่ีเปล่ียนแปลงไปคือการกาํหนดใหมี้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ จาํนวน 125 

คนโดยใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จากเดิมท่ีเป็นแบบ

สดัส่วน จาํนวน 80 คน ถึงแมว้่าระบบเลือกตั้งแบบ

สดัส่วนหรือแบบบญัชีรายช่ือจะส่งผลต่อความสามารถ

และโอกาสในการไดท่ี้นัง่ของพรรคการเมืองขนาดเลก็ 

เพราะหากพิจารณาจากผลการเลือกตั้งท่ีผา่นมาหลงัจากท่ี

มีการนาํระบบการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือมาใช ้ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในการปฏิรูประบบเลือกตั้งของประเทศไทย 

ตามกระบวนการปฏิรูปการเมืองในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 โดยผูวิ้จยัใชค่้าจาํนวนพรรคการเมืองท่ีมีนยัสาํคญั 

(effective number of  parties) โดยคาํนวณทั้งจากจาํนวนท่ี

นัง่ในสภา (Effective Number of Parliamentary Parties--

ENPP) และจากคะแนนเสียง (Effective Number of 

Elective Parties-- ENEP) ตามสูตรคาํนวณของ Laakso 

and Taagepera (1979) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงผลจากการ

เปล่ียนแปลงระบบการเลือกตั้งอนัส่งผลต่อระบบพรรค

การเมือง 

 

ตาราง 2  

จาํนวนพรรคการเมืองท่ีมีท่ีน่ังในสภา ค่าจาํนวนพรรคการเมืองท่ีมีนัยสาํคัญ 

ปี พ.ศ. 

จาํนวนพรรค

การเมอืงที่ลงสมคัร

ทั้งหมด 

จาํนวนพรรคที่มทีี่น่ังใน

สภา 

ค่าจาํนวนพรรคการเมอืงที่มนัียสําคัญ 

ที่น่ัง (ENPP) คะแนนเสียง 

(ENEP) 

2544 43 9  3.05 4.01 

2548 25 4 1.65 2.30 

2550 31 7 2.77 2.96 

     

 เม่ือพิจารณาจากผลการเลือกตั้งทัว่ไปทั้ง 3 คร้ัง 

หลงัจากมีการปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ. 2540  พบวา่ จาํนวน

พรรคการเมืองท่ีมีบทบาทสาํคญัในสภาผูแ้ทนราษฎรจะ

มีอยูป่ระมาณ 2-3 พรรค ซ่ึงแตกต่างจากก่อนการปฏิรูปท่ีมี

พรรคการเมืองหลายพรรคมีบทบาทสาํคญัในสภา

ผูแ้ทนราษฎร หรือเป็นรัฐบาลผสม ส่งผลใหเ้กิดปัญหา

เร่ืองกลุ่มและระบบโควตา้ทั้งในพรรคและในรัฐบาล 

โดยเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกติกาการเลือกตั้งกส็ามารถแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง แต่กติกาการเลือกตั้ง

ดงักล่าวกลบัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ระบบการเลือกตั้งผสม

แบบคู่ขนานไม่ส่งเสริมใหพ้รรคการเมืองขนาดเลก็ไดรั้บ

เลือกตั้งและมีท่ีนัง่ในสภา แต่กลบักนัเป็นการส่งเสริมให้

พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีโอกาสไดรั้บเลือกตั้งและมีท่ี

นัง่ในสภามาก แต่ในอีกดา้นหน่ึงช่องวา่งของจาํนวนผูมี้

สิทธิเลือกตั้งอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดมี้ความผกูพนักบัพรรค
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การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ยอ่มเป็นโอกาสของ

พรรคการเมืองขนาดกลาง และขนาดเลก็ในการท่ีจะ

สามารถใชโ้อกาสของระบบการเลือกตั้งแบบบญัชี

รายช่ือจากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่ไดเ้ป็นฐานเสียงของ

พรรคการเมืองจากทัว่ประเทศ ชูนโยบายเพ่ือตอบสนอง

ต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งกลุ่มน้ี  

หากพิจารณาถึงรายละเอียดจากผลการเลือกตั้ง

เฉพาะปี พ.ศ. 2550 พบวา่ คะแนนเสียงส่วนใหญ่ไดเ้ลือก

เทใหก้บัพรรคการเมืองเพียงสองพรรคคือพรรคพลงั

ประชาชนและพรรคประชาธิปัตย ์กวา่ร้อยละ 70 ดงันั้นจึง

เป็นการยากหากจะมีพรรคการเมืองใดคิดจะแบ่งสดัส่วน

คะแนนเสียงในกลุ่มน้ี เพราะค่อนขา้งมีความผกูพนักบั

พรรค (party identification) หรือมีความจงรักภกัดีกบัพรรค

การเมือง (brand royalty)ไม่ค่อยเปล่ียนใจไปเลือกพรรค

การเมืองอ่ืน แต่มีตวัเลขท่ีน่าสนใจกคื็อมีคะแนนเสียง

ส่วนหน่ึงไม่ประสงคล์งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.84 

(935,306 คะแนน) และไม่มาใชสิ้ทธ์ิอีกกวา่ร้อยละ 25 

(11,210,347 คะแนน) ดงันั้นแสดงวา่ถึงแมว้า่จะมีพรรค

การเมืองขนาดใหญ่ท่ีครองเสียงขา้งมาก แต่ยงัมีคะแนน

เสียงอีกกลุ่มหน่ึงท่ียงัไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นของพรรค

การเมืองใด ดงันั้นจึงเป็นโอกาสของพรรคการเมืองขนาด

กลางและขนาดเลก็ท่ีจะมีโอกาสไดค้ะแนนเสียงจากผูมี้

สิทธิเลือกตั้งกลุ่มน้ี  

 “ระบบเลือกต้ัง (แบบบัญชีรายช่ือ) มนัเป็นผลดี

กับพรรคเลก็ๆ อย่างพรรครักประเทศไทยของผม เพราะ

อะไร เพราะถ้าเป็นสมยัก่อนเน่ียมนัจะต้องใช้คะแนน

เสียงประมาณหน่ึงล้านห้าแสนเสียง เด๋ียวนีม้นัรวมหมด 

ผมเป็นรองพรรคใหญ่เพียงไม่ก่ีพรรค ผมทาํงานยังไง 

คุณสุเทพบอกว่า    ชูวิทย์ทาํงานแบบง่าย ๆ น้ันแหล่ะ ผม

ทาํงานง่ายจริง ใช้คนไม่ก่ีคน แต่ผมสามารถเอาคะแนน

จากประชาชนได้ ประชาชนไปเลือกผมจริงๆ ผมไม่ลง

หรอก ส.ส. เขต ลงไปทาํบ้าอะไร … มีคนมาบอกชูวิทย์โง่ 

ไม่หาเสียงเป็นรัฐบาล ไม่เป็นไร รัฐบาลกใ็ห้พรรคเพ่ือไทย

เค้าเป็น…” ( Kamolvisit, 2015) 

 2. การเลือกตั้งคร้ังน้ีเกิดข้ึนในบริบทของสงัคม 

การเมือง ท่ีผา่นความขดัแยง้มาหลายปีอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการออกมาต่อตา้นการบริหาร

ราชการแผน่ดินของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ 

ชินวตัร เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนทั้งฝ่ายสนบัสนุน 

และฝ่ายคดัคา้นโดยมีกลุ่มท่ีสาํคญั  ๆไดแ้ก่ กลุ่มพนัธมิตร

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (เส้ือเหลือง) และกลุ่มแนว

ร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ (เส้ือแดง)       

ท่ีต่างสลบัสบัเปล่ียนกนัชุมนุมเคล่ือนไหวตลอดหลายปีท่ี

ผา่นมา บางคร้ังกน็าํไปสู่ความขดัแยง้รุนแรง มีผูบ้าดเจบ็ 

และเสียชีวิต มีการรัฐประหาร 1 คร้ัง มีนายกรัฐมนตรีใน

หว้งเวลาดงักล่าว (พ.ศ. 2548-2554 รวมทั้งหมด 5 คน 

เฉล่ียบริหารประเทศคนละ 1 ปี ดงันั้นจึงส่งผลให้

ประชาชนเร่ิมเบ่ือหน่ายการเมือง นกัการเมือง และเร่ิม

มองหาตวัเลือกใหม่ท่ีไม่ใช่เป็นคู่ขดัแยง้เดิม ๆ 

 3. การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคม

ออนไลน ์(Social Media) ท่ีถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการส่ือสารคคร้ังใหญ่เลยกว็า่ได ้เพราะดว้ยประ

สิทฺภาพในการส่ือสารของเครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์

สามารถส่งสารไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ไปสู่กลุ่มผูรั้บสารไดจ้าํนวนมาก จึงถกูใชเ้ป็น

เคร่ืองมือหรือช่องทางในการส่ือสารขององคก์รหรือ

บุคคลท่ีตอ้งการจะส่งสารไปยงักลุ่มผูรั้บสารจาํนวนมาก 

และในทางการเมืองกเ็ช่นเดียวกนัพรรคการเมืองและ

นกัการเมืองไดใ้ชส่ื้องสังคมออนไลนโ์ดยเฉพาะเฟสบุ๊ค 

(Facebook) เพ่ือประชาสมัพนัธ์หรือรณรงคใ์นประเดน็

ต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ือสาร: การสร้างความ

แตกต่างทางการเมอืง 

 จากปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ สะทอ้นออกมาจากผล

การสาํรวจของหลายสาํนกัท่ีระบุวา่ มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งอีก

จาํนวนหน่ึงท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจท่ีจะเลือกนกัการเมือง

หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ทั้งน้ีพรรครัก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประเทศ ท่ีมีนายชูวิทยเ์ป็นหวัหนา้พรรคท่ีถือวา่เป็น

พรรคการเมืองขนาดเลก็ เพ่ิงก่อตั้งไดไ้ม่นานฐานเสียง

ส่วนใหญ่กเ็ป็นฐานเสียงเดิมของนายชูวิทยใ์นเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร แต่กท็บัซอ้นกบัพรรคการเมืองขนาด

ใหญ่อยา่งพรรคประชาธิปัตยแ์ละพรรคเพ่ือไทย 

ประกอบกบัการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในระบบเขตนั้น

ตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก นายชูวิทยจึ์งส่งผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น พร้อม 

กาํหนดนโยบายเพ่ือใชใ้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งใน

คร้ังน้ีคือ “ขอเป็นฝ่ายคา้น” ในสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีส่งผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง โดยแต่ละพรรคต่างเสนอนโยบายเพ่ือการเป็น

รัฐบาล เช่น นโยบายประชานิยม หรือเสนอความเป็น

ตวัแทนของคนพ้ืนท่ี ดงันั้นเม่ือพรรครักประเทศไทย

เสนอนโยบายการขอเป็นฝ่ายคา้น จึงมีความแตกต่างจาก

พรรคการเมืองอ่ืนอยา่งชดัเจน โดยส่วนหน่ึงในการกาํหนด

นโยบายขอเป็นฝ่ายคา้นของนายชูวิทยก์เ็ป็นการเอา

จุดเด่นหรือภาพลกัษณ์ของนายชูวิทยใ์นการเป็นจอมแฉ

จากการเคยออกมาเปิดเผยเร่ืองตาํรวจรับส่วยเม่ือปี พ.ศ. 

2546  และตอกย ํ้าความเป็นตวัตนของนายชูวิทย ์ดงันั้น

ขอ้ดีท่ีตามมานอกจากพ้ืนท่ีในการแข่งขนัท่ีไม่ตอ้ง

แข่งขนัในดา้นนโยบายกบัพรรคการเมืองอ่ืนแลว้  การ

กาํหนดนโยบายการขอเป็นฝ่ายคา้นสามารถสร้างความ

น่าเช่ือถือและดูจะเหมาะกบัตวันายชูวิทยม์ากกวา่ท่ีจะไป

เสนอนโยบายเพ่ือเป็นรัฐบาล 

 “ผมขอเป็นฝ่ายค้าน มนัไม่มีใครหรอกท่ีจะขอ

เป็นฝ่ายค้าน มีแต่คนขอเป็นรัฐบาล ถกูมัย้ล่ะ แล้วผมขอ

เป็นฝ่ายค้านผมผิดมัย้ การเป็นฝ่ายค้านตรงกับบคุลิกของ

คุณ เม่ือคุณสร้างบคุลิกอย่างนีแ้ล้ว คุณต้องพยายามตอก

ยํา้ การตอกยํา้เหมือนการโฆษณา  ถามว่าทาํไมโค้กยัง

ต้องโฆษณา ทาํไมเป็บซ่ียังต้องโฆษณา ขนาดขายดีขนาด

น้ัน ใครๆ กรู้็จักแล้ว เขากต็อกยํา้เข้าไป เหมือนตะปูตอก 

ว่าผมน่ีแหล่ะจะทาํหน้าท่ีฝ่ายค้าน ผมน่ีแหล่ะครับจะทาํ

หน้าท่ีแฉ ผมน่ีแหล่ะครับเคยแฉมาแล้ว ผมเคยเปิดเผย

มาแล้ว แล้วผมกจ็ะแฉต่อไป การท่ีผมเป็นฝ่ายแฉ ผมจะ

เป็นฝ่ายรัฐบาลได้ยังไง ผมต้องเป็นฝ่ายค้าน การเป็นฝ่าย

ค้านฉุกให้กับคนในสังคมได้คิดว่ามนัจะเป็นจริงมัย้  แล้ว

ถ้าผมเป็ซักสมยัหน่ึง ผมเป็นมาแล้ว คร้ังหน้าผมกจ็ะเป็น

ฝ่ายค้านอีกคร้ัง คนกต้็องเช่ือผมแน่นอน ผมเป็นมาแล้ว

และผมกจ็ะเป็นอีก เพราะฉะน้ันการตอกยํา้เน่ียชัดเจนกับ

บคุลิกของตัวเอง…” (ชูวิทย ์กมลวิศิษฎ,์ สมัภาษณ์, 17 

เมษายน 2558) (Kamolvisit, 2015) 

 นอกจากแนวนโยบายท่ีมีความแตกต่างแลว้การ

รณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของนายชูวิทยย์งัมีความแตกต่างจาก

พรรคการเมืองอ่ืนๆ แต่ยงัคงใชท้กัษะทางดา้นการ

ส่ือสารท่ีไม่แตกต่างไปจากการออกมาแฉส่วย ไดแ้ก่ ป้าย

หาเสียงเลือกตั้งท่ีแสดงภาพของนายชูวิทยใ์นอิริยาบถต่าง  ๆท่ี

สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของนายชูวิทย ์อยา่งชดัเจน โดย

กระบวนการส่ือสารท่ีจะแตกต่างจากการศึกษาในช่วงท่ี 

1 ท่ีออกมาแฉส่วยในปี 2546 คือการส่ือสารแบบ

เผชิญหนา้ เน่ืองจากผูรั้บสารของนายชูวิทยใ์นคร้ังน้ีคือกลุ่ม

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และนายชูวิทยมี์ความจาํเป็นตอ้งได้

คะแนนเสียงจากทุกพ้ืนท่ี ดงันั้นการลงพ้ืนท่ีพบปะกบัพ่ี

นอ้งประชาชนจึงเป็นเร่ืองสาํคญั นายชูวิทยแ์ละพรรครัก

ประเทศไทยลงพ้ืนท่ีหาเสียงดว้ยการใชร้ถบสัเดินทางไป

หาเสียงตามเมืองขนาดใหญ่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

และในการลงพ้ืนท่ีหาเสียงในภูมิภาคนั้น แน่นอนยอ่มเป็น

ฐานเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ  นายชูวิทยไ์ดใ้ชท้กัษะใน

การส่ือสาร (communication skill) เพ่ือสร้างทศันคติ 

(attitude) ท่ีดีต่อผูรั้บสาร การแสดงความเป็นพวก

เดียวกนั (identification)โดยการพดูสนบัสนุนใหเ้ลือก

ผูส้มคัรท่ีเป็นตวัแทนของพรรคการเมืองในพ้ืนท่ีนั้น ๆ

ในระบบเขต และขอใหเ้ลือกพรรครักประเทศไทยใน

ระบบบญัชีรายช่ือบา้ง นัน่ทาํใหน้ายชูวิทยไ์ดรั้บการตอบ

รับท่ีดีจากประชาชนในพ้ืนท่ี  

 “…ผมไปใต้ผมกบ็อกเลือกพรรคประชาธิปัตย์

ไปเลย ผมไปเหนือกบ็อกเลือกพรรคเพ่ือไทยไปเลย ผม

พูดอย่างนีต้ลอดแหล่ะ แต่ถ้าเกิดคะแนนเหลือกแ็บ่งให้
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ผมบ้าง เอาไว้ให้ผมทาํงาน ในบ้านมีสิบคนใช่มัย้ เลือก

ไปเลยภาคใต้ประชาธิปัตย์ซักแปดคนเกบ็ไว้สองคนให้

ผม ผมไม่ได้ไปแย่ง ผมไปขอแบ่งคะแนนหน่อย…” 

(ชูวิทย ์กมลวิศิษฎ,์ 2558) ( Kamolvisit, 2015) 

 กลยทุธ์การหาเสียงอีกประการท่ีเห็นไดช้ดัเจน

ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในคร้ังน้ี คือ การตั้งโต๊ะ

แถลงข่าว โดยวิธีการจะมีความคลา้ยคลึงกบัตอนท่ีนายชู

วิทยอ์อกมาแฉเร่ืองการเรียกรับผลประโยชนข์อง

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ คือ การนาํเสนอขอ้มลูในประเดน็สงัคม

ผา่นอุปกรณ์ประกอบต่าง  ๆซ่ึงกท็าํใหส่ื้อนาํภาพดงักล่าว

ไปส่ือสารต่อไปยงัประชาชน แต่เม่ือพิจารณาจากการให้

ความสาํคญัของส่ือในการนาํเสนอข่าวของนายชูวิทยแ์ละ

พรรครักประเทศไทยพบวา่ยงันอ้ยกวา่พรรคการเมือง

ขนาดใหญ่อยา่งพรรคเพ่ือไทย  และพรรคประชาธิปัตย์

อยูม่าก 

 “…เวลาไปหาเสียง ถ้าไม่มีส่ือผมไม่ไปหาหรอก 

ผมไปยกมือไหว้ตามตลาด ผมต้องมีส่ือไปด้วย ถ้าผมไปยก

มือไหว้ตามตลาด ผมจะเจอคนซักก่ีคนวันนึง ร้อยคน 

สองร้อยคน ไปขึน้ปราศัยเลย ได้พันคน สองพันคน หรือ

หม่ืนคน ผมสู้ไปลงสรยทุธ0

1ดีกว่า คนได้ยินเป็นล้าน โดย

ท่ีผมไม่ต้องเหน่ือย โดยท่ีผมไม่ต้องไปเดินยกมือหา

เสียง…” 

 (ชูวิทย ์กมลวิศิษฎ,์ สมัภาษณ์, 17 เมษายน 2558)            

( Kamolvisit, 2015,  Personal communication, April 17, 

2015) 

 และเม่ือผลการเลือกตั้งออกมา นายชูวิทยไ์ดรั้บการ

เลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพร้อมลกูพรรคอีก

จาํนวนหน่ึง และประกอบกบัการเขา้มาของเทคโนโลยี

                                                           
1สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นพิธีกรและผูด้ ําเนินรายการ          

ท่ีมีช่ือเสียงในการสัมภาษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยนาํข่าวพาด

หวัหนงัสือพิมพม์าอ่านในรายการโทรทศัน ์หรือท่ีเรียกวา่เล่า

ข่าว (News Talk) ผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกัไดแ้ก่ รายการเร่ืองเล่า

เชา้น้ี เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์เป็นตน้ 

สารสนเทศท่ีเรียกกนัวา่ส่ือสงัคมออนไลน ์โดยเฉพาะ

เฟสบุ๊ค (Facebook) ท่ีมีขอ้ดีตรงท่ีสามารถส่ือสารขอ้มลู

ไปยงักลุ่มคนไดเ้ป็นจาํนวนมาก และเป็นการส่ือสารสอง

ทางคือประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผา่น       

เฟสบุ๊คของนายชูวิทยไ์ดด้ว้ยโดยนายชูวิทยเ์ร่ิมหนัมา

ส่ือสารผา่นเฟสบุ๊คอยา่งจริงจงัในช่วงท่ีทาํหนา้ท่ี

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ทั้งการใหข้อ้มลูเร่ืองผิด

กฏหมายต่าง ๆ ขอ้มลูประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจของสงัคม 

หรือการแสดงจุดยืนในทางการเมืองในเหตุการณ์ทาง

การเมืองต่าง   ๆเช่น การคดัคา้นพระราชบญัญติันิรโทษ

กรรม การคดัคา้นการเดินขบวนของกลุ่ม กปปส. ท่ีนาํโดย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือแมแ้ต่ในยุคท่ีประเทศไทย

ปกครองโดยทหาร การส่ือสารขอ้มูลทางการเมืองต่างถูก

ตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้จากทหาร เฟสบุ๊คกเ็ป็นช่องทาง

สาํคญัท่ีนายชูวิทยใ์ชน้าํเสนอขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง และ

แน่นอนบางเร่ืองก็กลายเป็นประเดน็ท่ีสงัคมและ

ส่ือมวลชนใหค้วามสาํคญัมีการติดตามตรวจสอบ

ต่อเน่ืองจากการเปิดประเดน็ของนายชูวิทย ์ดงันั้นถือแม้

ในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีนกัการเมืองหลายต่อหลาย

คนต่างหลบไปหลงัฉากเพ่ือรอเวลาท่ีกระบวนการ

เลือกตั้งจะเปิดฉากข้ึนอีกคร้ัง แต่นายชูวิทยก์ลบัส่ือสาร

และปรากฏตามส่ือต่างๆ อยูต่ลอดเวลา  

 “..เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสาํคัญ โลกเปล่ียนไป ใช้มือ

ถือทุกอย่าง โลกเราเปล่ียนไปแล้ว โทรศัพท์บ้านเราแทบ

จะไม่ได้ใช้ เพราะฉะน้ันการท่ีจะส่ือสารกับประชาชน 

เฟสบุ๊คโพสไปคนอ่านเป็นแสน ผมถามว่าอะไรจะเร็ว

กว่านีไ้ด้ ส่ืออะไรท่ีจะเร็วกว่านี ้ผู้ ส่ือข่าวขอสัมภาษณ์ 

กว่าเค้าจะไปลง และบางคร้ังกล็งไม่ตรงกับท่ีเราพูดด้วย 

เราพูดอย่างหน่ึง ส่ือไปลงอีกอย่างหน่ึง ผมเขียนความจริง 

ท่ีผมต้องการจะพูดแล้วกต็รงเป้าด้วย แล้วกส่ื็อสารสอง

ทางด้วย มีคอมเม้นมีฟีดแบคกลบัมาด้วย  เสร็จแล้วเม่ือ

เฟสบุ๊คลงส่ืออ่ืนๆ กไ็ปลง และในภาวะการณ์อย่างนีไ้ด้

ประโยชน์สองต่อ จะไปสัมภาษณ์ไปลงหนังสือพิมพ์ 

สัมภาษณ์อะไร ต้องระวังให้ดี คุณต้องออกข่าวมากไม่ได้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เพราะว่าทหารเขาคอยตรวจสอบอยู่  เพราะฉะน้ันวิธีการ

ท่ีดีท่ีสุดคือการใช้เฟสบุ๊ค ผมว่าเป็นวิธีท่ีดีมาก แล้ว

เหน่ือยน้อยด้วย แล้วลงทุนน้อยด้วย” 

(ชูวิทย ์กมลวิศิษฎ,์ 2558) ( Kamolvisit, 2015) 

 จากผลการศึกษายทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่ือสาร

ทางการเมืองของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎท์ั้ง 2 ช่วงเวลานั้น จะ

เห็นไดว้า่ปัจจยัต่าง  ๆมีส่วนสาํคญัในการกาํหนด

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการส่ือสารทางการเมืองของนายชู

วิทย ์หรืออาจจะกล่าวไดว้า่นายชูวิทยเ์ลือกใชย้ทุธศาสตร์และ

กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในหว้งเวลานั้น ทั้งสังคม การเมือง 

หรือแมแ้ต่เทคโนโลยี ความสาํเร็จและประสิทธิภาพใน

กระบวนการส่ือสารของนายชูวิทยส่์วนหน่ึงมาจาก

ความสามารถหรือทกัษะในการส่ือสารของนายชูวิทย ์แต่

กไ็ม่สามารถท่ีจะยืนยนัลงไปไดว้า่เป็นเพียงองคป์ระกอบ

เดียวท่ีทาํใหก้ารส่ือสารของนายชูวิทยป์ระสบความสาํเร็จ 

เพราะในกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของนายชู

วิทยน์ั้นลว้นผกูโยงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Berlo ท่ีระบุวา่กระบวนการ

ส่ือสารคือความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขององคป์ระกอบ

ทางการส่ือสาร ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัเป็น        

ส่วน ๆ โดยอิสระได ้ทั้งน้ีประสิทธิภาพในการส่ือสาร

ของนายชูวิทยเ์กิดจากองคป์ระกอบท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ท่ีน่าเช่ือถือ ส่ือมวลชนท่ีกระหายในข่าวสาร และผูรั้บ

สารท่ีมีทศันคติต่อนายชูวิทยห์รือประเดน็ท่ีนายชูวิทย์

นาํเสนอในเชิงการใหค้วามเช่ือถือและยอมรับ และการ

เขา้มาของส่ือใหม่อยา่งเฟสบุ๊คกด็ูเหมือนวา่จะทาํให้

กระบวนการส่ือสารของนายชูวิทยท์าํไดง่้ายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยนายชูวิทยไ์ดป้รับเปล่ียน

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ไปบา้งตามแต่สถานการณ์และ

เป้าหมายในการส่ือสารในหว้งเวลานั้น  ๆแต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่

เคยเปล่ียนคือความเป็นตวัตนหรือภาพลกัษณ์ของชูวิทย์

จอมแฉ เพราะกวา่ท่ีนายชูวิทยจ์ะประสบความสาํเร็จ

ในทางการเมืองไดอ้ยา่งทุกวนัน้ี การส่ือสารในประเดน็

หรือภาพลกัษณ์ซํ้า  ๆตลอดระยะเวลา 10 กวา่ปี (2546-

ปัจจุบนั) ช่วยตอกย ํ้าความเป็นตวัตนของนายชูวิทย ์และคง

จะเป็นเร่ืองยากหากการเลือกตั้งในคร้ังต่อ ๆ ไป นาย      

ชูวิทยจ์ะลงสมคัรรับเลือกตั้งแลว้นาํเสนอนโยบายอ่ืน ๆ 

ท่ีไม่ใช่การขอเป็นฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 ความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ในกระบวนการส่ือสารของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์

 

 

 

 

 

ชูวิทย ์

ส่ือเก่า ประชาชน 

ส่ือใหม่ 

การส่ือสารแบบเดิม 

การส่ือสารแบบใหม่ 
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บทคัดย่อ 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test One-way ANOVA และ Chi-Square ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายตุั้งแต่ 30 ไม่เกิน 40 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/ รับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม เลือกซ้ือยี่หอ้เบอร์ด้ี โดยด่ืมยี่หอ้เดียวเป็นประจาํทุก

คร้ัง มีความถ่ีในการด่ืม 3-4 กระป๋อง/ สัปดาห์ เวลาในการด่ืม 08.01-10.00 น. สถานท่ีท่ีด่ืมคือท่ีร้าน เลือกด่ืมก่อนทาํงาน       

มีการเลือกซ้ือถึงแมมี้ราคาท่ีสูงข้ึน และมีการบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมท่ีไม่แตกต่างกนั  เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบวา่ ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม  

  

คําสําคัญ: ปัจจยั, พฤติกรรม, กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

  

Abstract 

 The purpose of the independent study was to investigate the factor that affected the buying decision behavior 

of ready-to-drink canned coffee in Bangkok.  The sample used in the study comprised 400 consumers of ready-to-

drink canned coffee in Bangkok. The data were collected through the application of questionnaire and were analyzed 

using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Chi-

Square. The results of the study showed that the majority of the respondents were male, aged between 30-40 years 

old, completed lower than Bachelor’s degree, worked in private companies/ employees, earned an average monthly 
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income of 15,001-20,000 Baht, had opinion towards the overall marketing mix at a high level.  Regarding the buying 

decision behavior of ready-to-drink canned coffee, the respondents preferred to buy Birdy coffee, bought coffee of 

the same brand, drank coffee 3-4 cans/ week between 08.01-10.00 hours at the shops before working, were willing to 

buy even though the price increased, and told others when there was a chance.  The results of hypothesis testing 

revealed that different level of education made no differences in the buying decision behavior of ready-to-drink 

canned coffee, and the correlation analysis showed that the factor towards the marketing mix had relationship with 

the buying decision behavior of ready-to-drink canned coffee. 

   

Keywords:  factor, behavior, ready-to-drink canned coffee 

 

บทนํา  

 กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมมีคาเฟอีนท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมกนั

มาก เน่ืองจากมีผลต่อระบบประสาท ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึก

สดช่ืนและต่ืนตวั ไม่ง่วงซึม และจากการดาํเนินชีวิตใน

ปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ทาํใหก้าแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสาํหรับคนท่ี

ตอ้งการความสะดวกสบายและความกระปร้ีกระเปร่าใน

การทาํงาน ทาํใหก้าแฟกระป๋องพร้อมด่ืมเป็นอีกหน่ึง

ตวัเลือกสาํหรับคนท่ีตอ้งการความสะดวกสบายในการด่ืม

กาแฟ เพราะง่ายต่อการด่ืมและหาซ้ือไดง่้าย 

 ปัจจุบนัตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมลูค่ามากกวา่ 

30,000 ลา้นบาท โดยกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม (RTD 

Coffee) จดัเป็นกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ผลกัดนัใหต้ลาดเติบโตและขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ 

มากข้ึน จึงส่งผลทาํใหค้วามตอ้งการกาแฟพร้อมด่ืมยงัคง

ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี สาํหรับในปี 2556 ตลาดกาแฟ

พร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมลูค่าตลาดรวมประมาณ 9,650 

ลา้นบาททั้งน้ี จากการประมาณการของยโูรมอนิเตอร์ 

อินเตอร์เนชัล่แนล คาดวา่ในปี 2557 ตลาดรวมของกาแฟ

พร้อมด่ืมจะสามารถเติบโตไดอี้กอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 โดย

คิดเป็นมูลค่าตลาดราว 9,950 ลา้นบาท  

(Pranthanaplen, 2014) 

 อุตสาหกรรมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในประเทศ

ไทย มีผูผ้ลิตแบรนดแ์รกท่ีเขา้สู่ตลาด คือ เบอร์ด้ี ต่อมามี

นกัลงทุนหลายรายไดพ้ยายามเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

ในปัจจุบนัตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีตราสินคา้ให้

เลือกมากมาย เช่น เบอร์ด้ี  เนสกาแฟ แบลค็อพั ดีเซเว่น  

เรด บูล อีกทั้งยงัมีกาแฟท่ีช่วยในเร่ืองการดูแลรูปร่างอยา่ง 

เพรียว คอฟฟ่ี และวี สลิม เป็นตน้ ท่ีเป็นทางเลือกใหม่ของ

ผูบ้ริโภค และมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงมาก         

(กิริยา ปิยะจนัทร)  (Piyajantorn, 2011) เม่ือเปรียบเทียบใน

เร่ืองการบริโภคกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ประเทศไทยกบั

ประเทศท่ีพฒันาแลว้อยา่งญ่ีปุ่น ปริมาณการบริโภคกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมต่อคนต่อปีของคนไทยอยูท่ี่ 8 กระป๋อง 

ขณะท่ีญ่ีปุ่นอยู่ท่ี 150 กระป๋อง (Nielsen, 1999)  

 แต่ในปัจจุบนัน้ีไดมี้ธุรกิจร้านกาแฟสดเพ่ิมข้ึนเป็น

จาํนวนมากตามสถานท่ีต่าง ๆ ทาํใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีด่ืม

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมหนัไปสนใจด่ืมกาแฟสดกนัมาก

ข้ึน และยงัมีคู่แข่งท่ีเป็นสินคา้ทดแทนอยา่ง เช่น เคร่ืองด่ืม

ชูกาํลงัท่ีปรับโฉมใหม่ เพ่ือมาแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด

ของกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูห่นาแน่น ทั้งยงัมีโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมทั้งมีกลุ่มเป้าหมายท่ี ใชแ้รงงานอยู่เป็น

จาํนวนมากซ่ึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีนิยมด่ืมกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานสามารถหาซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมไดง่้าย และมีราคาท่ีไม่แพง จากขอ้มูล

ของนิตยสารแบรนดเ์อจพบวา่ กรุงเทพมหานครและภาค
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กลางด่ืมกาแฟพร้อมชงและพร้อมด่ืมเป็นอนัดบัหน่ึงของ

ประเทศ (Brand Age, 2015, p. 140) 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับใชใ้นการ

วางแผนพฒันาผลิตภณัฑ ์และกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม 

 

 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

  Kotler (2003,  p. 16) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีควบคุมได ้เป็น

ตวัแปรท่ีตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ

ลกูคา้ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์(Sarerat, 2004, p. 126) ไดส้รุป

ไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาด   

ท่ีสามารถควบคุมไดท่ี้องคก์รจะตอ้งนาํมาใชร่้วมกนั เพ่ือ

สนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายดว้ยเคร่ืองมือ 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด คือ ตวัแปรทาง

การตลาด ท่ีมีการควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจสามารถใชร่้วมกนั 

เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมาย 

ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

 1. ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองความ

จาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ซ่ึง

จะประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี กิจกรรม 

องคก์าร หรือบุคคล โดยผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์

และ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

ขายไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นรูปแบบสาํคญัหรือสัญลกัษณ์ท่ีช่วย

แยกแยะมนุษยใ์นสังคมออกจากกนั และแสดงบทบาทท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ราคา คือ มูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์แสดงออกในรูป

ของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลกูคา้ ดงันั้นผูบ้ริโภคจะทาํ

การเปรียบเทียบมูลค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา หากมลูค่า

ของผลิตภณัฑมี์สูงกวา่ราคา กจ็ะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

นั้นราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมลูค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของ

เงินตราผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของ 

ผลิตภณัฑ ์และราคาผลิตภณัฑน์ั้น โดยถา้คุณค่าสูงกวา่

ราคาเขาจะตดัสินใจซ้ือ 

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ โครงสร้างของช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการ

จากองคก์ารไปยงัตลาดการจดัจาํหน่ายในระบบช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลาง ผูบ้ริโภค

คนสุดทา้ยหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การ

เกบ็รักษาสินคา้คงคลงั การคลงัสินคา้ และการบริการ

สินคา้คงเหลือ 

 4. การส่งเสริมการตลาด คือ เป็นเคร่ืองมือการ

ส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 

หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ 

เพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพล

ต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อ

หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้

ซ้ือ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการ

ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย ทาํการขาย และการ

ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น ซ่ึงเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร

มีหลายประการ อาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้ง

ใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ

ประสมประสาน 
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 ทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  

 นกัวิชาการและนกัจิตวิทยา ไดมี้การให้

ความหมายแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไวแ้ตกต่างกนั ตามความเช่ือและทฤษฎีของแต่

ละท่าน ดงัน้ี  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(Sarerat, 2004, p. 10) ไดใ้ห้

ความหมายวา่ ผูบ้ริโภค (consumer) หรือ ผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย คือ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ อาจรวมไปถึงผูท่ี้

ซ้ือไปใชส่้วนตวัและครอบครัว และการใชข้ั้นสุดทา้ย

สาํหรับตลาดสินคา้บริโภค (consumer market) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายความวา่ การกระทาํของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้

บริการและสินคา้ โดยรวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมี

อยูแ่ละมีส่วนร่วมในการกาํหนดใหเ้กิดการกระทาํดงักล่าว 

(Engel, Blackwell &  Miniard, 1968)  

 ฉลองศรี  พิมลสมพงษ ์(Pimonsompong, 2001, 

p. 33) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การหาความตอ้งการหรือ

ความจาํเป็นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีวางกลยุทธ์

ทางการตลาดใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

และไดรั้บความพึงพอใจในสินคา้สูงสุด 

 ธาํรง อุดมไพรจิตรกุล (Udompaijitgul, 2005, p. 

86) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ข้ึนตอนการตดัสินใจของ

ลกัษณะกิจการในแต่ละบุคคล การจดัหา การซ้ือ การใช้

ประโยชน ์จากสินคา้หรือบริการท่ีไดซ้ื้อมาเพ่ือให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการพ้ืนฐานและจิตใจดว้ยรายไดท่ี้

มีอยูจ่าํกดัใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ คือ ความพึงพอใจสูงสุด 

 เสรี วงษม์ณฑา (Wongmontha, 1999, p. 30) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การเรียนรู้เร่ืองของการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการและความจาํเป็นของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจ ดงันั้น นกัการตลาดจะตอ้งหา

วิธีการตอบสนองผูบ้ริโภคใหมี้ความพอใจ จึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจวา่

ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการอะไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร กจ็ะ

ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้

 จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค สรุปไดว้า่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการทาํความเขา้ใจระหวา่ง

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคล ในการ

เลือกซ้ือจากสินคา้หรือบริการ ใหต้อบสนองความพึงพอใจ

สูงสุด พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคจะแสดงออกนั้นอาจเป็นการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นพ้ืนฐานหรือดา้นจิตใจ 

 

 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (Sarerat, et al. 

1998, p. 107) กล่าววา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค

วา่ เป็นการศึกษาวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมของการ

ซ้ือ การใชข้องผูบ้ริโภคใหท้ราบถึงประเภทของความ

ตอ้งการ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดนั้นจดัหากล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดมี้ความอยา่งเหมาะสม การคน้หาแนวทางในการศึกษา

ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยจะใชค้าํถามท่ีเรียกวา่ 6W1H    

ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. Who (Who is in the target market?)  ใครคือตลาด

เป้าหมาย เป็นการศึกษาเพ่ือหากลุ่มท่ีด่ืมผลิตภณัฑก์าแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม 

 2. What (What does the consumer buy?)  ตลาดซ้ือ

อะไร เป็นการศึกษา ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์

คือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑก์าแฟกระป๋องพร้อมด่ืม  

 3. Why (Why does the consumer buy?)  ทาํไมจึงซ้ือ 

การศึกษาในหวัขอ้น้ี จะช่วยทาํใหท้ราบถึงเหตุผลท่ีใชใ้น

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการ

วางแผนท่ีจะจูงใจกลุ่มเป้าหมาย  

 4. Who (Who participates in the buying?)  ใครมี

ส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ เป็นการศึกษาผู ้

ท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลของการกระตุน้ให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือ โดยผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ จะมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 5. When (When does the consumer buy?)  ซ้ือเม่ือใด 

เป็นการศึกษาในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไป

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตามโอกาส ดงันั้น การวิเคราะห์โอกาสในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จะช่วยใหเ้ตรียมรับมือในการผลิตท่ีเพียงพอ และ

เตรียมวางแผนการส่งเสริมการตลาดในแต่ละช่วงไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 6. Where (Where does the consumer buy?)  ซ้ือท่ี

ไหน เป็นการศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึงแหล่งท่ีผูบ้ริโภคนิยม 

หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ 

 7. How (How does the consumer buy?)  ซ้ืออยา่งไร 

เป็นการศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง

ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ การประเมินผลหลงัการ

ซ้ือ 

 ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 

ลาํดบัขั้นของการซ้ือ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะทาํการ

คดัเลือกในส่วนท่ีมีความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองของความรู้สึก  

 สาํหรับขั้นตอนของผูบ้ริโภคลงมติซ้ือสินคา้ มี

กระบวนการ 5 ขั้นตอนดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition)  

การท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ถึงความตอ้งการทางดา้นภายใน

ของตนเอง โดยการเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ 

 2. การคน้หาขอ้มูล  (Information Search)  ผูบ้ริโภค

จะถูกกระตุน้ใหแ้สวงหาขอ้มูลหลงัจากท่ีได ้มีการรับรู้ถึง

ปัญหาและความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามในการ

คน้หาขอ้มูลเพ่ือหาแนวทางในการสนองตอบความตอ้งการ

ท่ีถูกกระตุน้ใหไ้ด ้

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 

Alternative) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาเบ้ืองตน้แลว้ 

จากขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะมีความเขา้ใจและ

ประเมินผลในทางเลือกต่าง ๆ จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

ความเช่ือ และมีการเลือกตราผลิตภณัฑ ์ 

 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบ้ริโภค

จะดาํเนินการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึน 

ในภายหลงัจากท่ีมีการประเมินทางเลือก และจึงเกิดความ

ตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) จากนั้นจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase Decision) ในท่ีสุด  

 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase 

Felling) หลงัจากท่ีทาํการซ้ือและด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อม

ด่ืมแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจ 

หรือไม่พึงพอใจในกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ซ่ึงจะเป็นการ

กระทาํภายหลงัการซ้ือ ถา้หากกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมี

คุณภาพตํ่ากวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้ก็จะเกิดความไม่พอใจ 

ในทางตรงกนัขา้มถา้กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีคุณภาพพอดี 

หรือสูงกวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้ก็จะเกิดความพึงพอใจ 

รวมถึงเกิดการซ้ือซํ้า และบอกต่อในตวักาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม 

ความเป็นมาของกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ

กระป๋องพร้อมดืม่  

 กาแฟและเมลด็กาแฟ 

 กาแฟเป็นไมย้ืนตน้ท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อน

ช่ืน ในดินร่วนปนทรายซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง         

การระบายนํ้าไดดี้ ความเป็นกรดเป็นด่างอยูร่ะหวา่ง 5.5-

6.5 เมลด็พนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้เจริญเติบโตไดดี้ในอุณหภูมิ 

17-22 องศาเซลเซียส ส่วนพนัธ์ุโรบสัตา้เจริญเติบโตไดดี้ท่ี

อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส กาแฟตอ้งการความช่ืนของ

อากาศสูง พ้ืนท่ีส่งเสริม คือ พนัธ์ุอาราบิกา้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ พนัธ์ุโรบสัตา้ จงัหวดัชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา ระนอง 

  ผลติภัณฑ์กาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ 

 กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 

2536 โดยมีเบอร์ด้ีเป็นผูบุ้กเบิกตลาดกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืมเป็นรายแรก และมีคู่แข่งขนัอยา่งเนสกาแฟจาก

ค่ายเนสทเ์ล่เขา้มาในตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ต่อมา

ไดมี้คู่แข่งขนัรายใหม่ ๆ เขา้ออกตลาดอยูต่ลอด โดย

เร่ิมแรกในขณะนั้นตลาดกาแฟในประเทศเนน้ไปท่ีกาแฟ

ผงหรือกาแฟชง ส่วนกาแฟเยน็จาํพวกโอเล้ียง และกาแฟ

โบราณจะไดรั้บความนิยมสาํหรับผูบ้ริโภคนอกบา้น เม่ือ
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เปรียบเทียบกนักบัราคาของกาแฟและโอเล้ียงท่ีขายตาม

ร้านคา้หรือรถเขน็จะมีราคาแค่ 5 บาทเท่านั้น ทาํใหก้าแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมเป็นสินคา้ท่ีใหม่สาํหรับผูบ้ริโภคใน

ขณะนั้น ดงันั้น กลยทุธ์ในการส่ือสารทางการตลาดจะ

เนน้หนกัไปทางการสร้างการรับรู้ของผลิตภณัฑก์าแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม ส่วนรสชาติกถ็กูพฒันาอยา่งพิถีพิถนั

เพ่ือใหถู้กปากผูบ้ริโภค รวมทั้งดา้นความสะอาด 

ปลอดภยั และมาตรฐานในการผลิต ในปัจจุบนัมีกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกด่ืมตามความ

ตอ้งการมากมาย เช่น เบอร์ด้ี เนสกาแฟ แบลค็อพั ดี

เซเวน่ เรด บูล เพรียว คอฟฟ่ี และ วี สลิม เป็นตน้  

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม  

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี ไดแ้ก่  

ปัจจยัด้านส่วน 

ประสมทางการตลาด  

-ดา้นผลิตภณัฑ ์

         -ดา้นราคา 

         -ดา้นช่องทางการ          

      จดัจาํหน่าย 

         -ดา้นการส่งเสริม          

          การตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

    -เพศ  

-อาย ุ 

-การศึกษา  

-อาชีพ  

-รายได ้ 

 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อ 

กาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ 

          -ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ  

          -ลกัษณะในการด่ืม  

          -ความถ่ีในการด่ืม  

          -ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม 

          -สถานท่ีท่ีด่ืม  

          -โอกาสท่ีเลือกด่ืม 

          -ซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะ 

สูงข้ึน 

          -บอกต่อผูอ่ื้นเม่ือมี 

โอกาส  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ผูท่ี้ด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น   4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นคาํถามท่ีสามารถเลือกตอบ

ไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีคาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ปัจจยั

ดา้นประสมทางการตลาด ลกัษณะคาํถามเป็นการวดัระดบั

ความคิดเห็น จาํนวน 12 ขอ้ โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

ปลายปิด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) ลกัษณะคาํตอบใชม้าตรวดั (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 

ระดบั ซ่ึงมีการกาํหนดระดบัคะแนน ส่วนท่ี 3 พฤติกรรม

การเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม โดยแบ่งออกเป็น 7 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะในการด่ืม ความถ่ีในการด่ืม 

ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม สถานท่ีท่ีด่ืม โอกาสท่ีเลือกด่ืม ซ้ือต่อ

ถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน และบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส เป็น

คาํถามท่ีสามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ใชร้ะดบั

การวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ โดย

เป็นแบบปลายเปิด โดยผูวิ้จยัไดห้าค่าความน่าเช่ือถือของ

แบบสอบถามจากการคาํนวณ หาค่าความเท่ียงตามสูตร

ของอลัฟาของครอนบาค(Croncach’Alpha Coeffcient) ค่า

เท่ากบั 0.904 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 ข้ึนไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  

400 คน (2) ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารงานวิจยั บทความทางวิชาการ และทฤษฏีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํหรับรูปทาง

สถิติ ในการศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตาราง 1  

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

รายการข้อมูล มาตรวดั สถิตทิีใ่ช้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล Nominal, Ordinal Frequency, Percentage 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด Interval Mean, Standard Deviation 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม Nominal Frequency, Percentage 

   

ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายตุั้งแต่ 30 ไม่เกิน 40 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง และมี

รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั

ตราสินคา้มีช่ือเสียง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมา

คือ ช่วยลดอาการง่วงนอน ทาํใหมี้ความกระปร้ีกระเปร่า 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 มีหลายรสชาติใหเ้ลือก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.77 ชอบกล่ินและรสชาติของกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รูปแบบของบรรจุภณัฑ์
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พกพาสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 สีสนัของบรรจุภณัฑ์

มีความดึงดูด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และปริมาณกาแฟท่ี

อยูใ่นบรรจุ 

ภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัการบริโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.57 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัราคามี

ความเหมาะสมกบัปริมาณ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 

รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.81 ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัประโยชน์

ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ราคาประหยดักวา่เม่ือเทียบ

กบักาแฟท่ีไม่ใช่แบบกระป๋อง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และ

มีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 

ตามลาํดบั 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัการหาซ้ือไดง่้าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.24 เห็นดว้ยกบัมีการจดัวางสินคา้ใหส้ะดุดตาและหาง่าย 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมาคือร้านคา้ท่ีจาํหน่ายมี

จาํนวนมากพอต่อความตอ้งการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 

ชั้นวางสินคา้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถหยิบไดส้ะดวก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และมีช่องทางการเลือกซ้ือท่ี

หลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ตามลาํดบั 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเห็น

ดว้ยปานกลางกบัมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง  ๆโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.38 รองลงมาคือมีป้ายโฆษณาติดหนา้ร้านจาํหน่าย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และมีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ได้

ทดลองชิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 ตามลาํดบั และไม่เห็นดว้ย

กบัมีการแจกของสมนาคุณ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.10 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมยี่หอ้เบอร์ด้ี รองลงมา คือ ยี่หอ้เนส กาแฟ 

มีลกัษณะในการด่ืม คือ ด่ืมยี่หอ้เดียวเป็นประจาํทุกคร้ัง มี

ความถ่ีในการด่ืม 3-4 กระป๋อง/ สปัดาห์ โดยเลือก

ช่วงเวลาในการด่ืม คือ 08.01-10.00 น. สถานท่ีท่ีด่ืมคือท่ี

ร้าน สาํหรับโอกาสในการด่ืมนั้นจะด่ืมก่อนทาํงาน ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน 

และบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส 

 

 

สมมตฐิานข้อที่ 1 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมท่ีแตกต่างกนั  
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ตาราง 3  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ 

ยีห่้
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เพศ * * * - - - - - 

อาย ุ * - * * - * - - 

ระดบัการศึกษา - - - - - - - - 

อาชีพ - - * - - * - - 

รายได ้ * - * - - * * - 

หมายเหตุ: * มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน) 

  - ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมติฐาน) 

สมมตฐิานข้อที่ 2 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

ตาราง 4  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 2 

ปัจจยัด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ 

ยีห่้
อท

ี่เล
อืก

ซื้
อ 

ลกั
ษ

ณ
ะใ

น
กา

รด
ืม่ 

คว
าม

ถี่ใ
น

กา
รด

ืม่ 

ช่ว
งเ

วล
าท

ี่เล
อืก

ดืม่
 

สถ
าน

ท
ี่ท

ี่ดืม่
 

โอ
กา

สท
ี่เล

อืก
ดืม่

 

ซื้
อต่

อถ
ึงแ

ม้ร
าค

า 

จะ
สูง

ขึน้
 

บ
อก

ต่อ
ผ ู้อ

ืน่
เม

ือ่ 

มโี
อก

าส
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ - * - * - * * * 

ดา้นราคา - * * * - - * * 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย - - - * * * * * 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด * * - * - - - * 

         

หมายเหตุ * มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน) 

 - ไม่มีความสัมพนัธ์กนั (ปฏิเสธสมมติฐาน) 
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การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายตุั้งแต่ 30 ไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษา

ในระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน/ รับจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-

20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  กิจจะ       

สุปันตี  (Supantree, 2010)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กาแฟกระป๋องปรุงสาํเร็จพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น

พนกังาน/ ลกูจา้ง  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท และสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัของ มยรุา 

ปรารถนาเปล่ียน (Pratthanaplen, 2014) ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง ตลาดกาแฟพร้อมด่ืมในประเทศไทย ผลการวิจยั

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 33-47 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-25,000 บาท 

 2. ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัดา้น 

 ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

สุภางค ์หงส์สุวรรณ (Hongsuwan, 2011) ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูป

พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง 

(Krajang, 2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

 3. ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืมยี่หอ้เบอร์ด้ีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง (Krajang, 2008) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม

บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมยี่หอ้เบอร์ด้ีมากท่ีสุด 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะในการ

ด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม คือ ด่ืมยี่หอ้เดียวเป็นประจาํ

ทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุภางค ์หงส์-

สุวรรณ (Hongsuwan, 2011) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุ

กระป๋องของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหญ่ มีลกัษณะในการซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม คือ ซ้ือยี่หอ้เดียวเป็นประจาํ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาในการ

ด่ืม คือ 08.01-10.00 น. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ดาวนภา กระจ่าง (Krajang, 2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง

ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาในการ

ด่ืม อยูใ่นช่วงเชา้ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

สุภางค ์ หงส์สุวรรณ (Hongsuwan, 2011) ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูป
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พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหญ่ มีช่วงเวลาในการด่ืม  อยูใ่นช่วงเชา้ และสอดคลอ้ง

กบัรายงานวิจยัของ มยรุา ปรารถนาเปล่ียน 

(Pratthanaplen, 2014)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ตลาดกาแฟ

พร้อมด่ืมในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

นิยมด่ืมช่วงเชา้ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานท่ีท่ีด่ืมกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม คือ ท่ีร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวไวว้า่ Where (Where 

does the consumer buy?) ซ้ือท่ีไหน เป็นการศึกษาเพ่ือให้

ทราบถึงแหล่งท่ีผูบ้ริโภคนิยม หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีโอกาสในการ

เลือกด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม คือ ด่ืมก่อนทาํงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ี

กล่าวไวว้า่ When (When does the consumer buy?) ซ้ือ

เม่ือใด เป็นการศึกษาในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

แตกต่างกนัไปตามโอกาส  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการ

ซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมต่อไป แมร้าคาจะสูงข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในดา้น

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ท่ีกล่าวไวว้า่ หลงัจากท่ีทาํการ

ซ้ือและด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมแลว้ ผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจใน

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ซ่ึงจะเป็นการกระทาํภายหลงั

การซ้ือ ถา้หากกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีคุณภาพตํ่ากวา่

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้ก็จะเกิดความไม่พอใจ ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีคุณภาพพอดี 

หรือสูงกวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้กจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

รวมถึงเกิดการซ้ือซํ้า และบอกต่อในตวักาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม อดุลย ์จาตุรงคกลุ (Jaturongkakul, 1996, pp. 48-

49) 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะบอกต่อ แนะนาํ

ผูอ่ื้นใหม้าด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม เม่ือมีโอกาส ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในดา้น

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีกล่าวไวว้า่ หลงัจากท่ีทาํการ

ซ้ือและด่ืมกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมแลว้ ผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจใน

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ซ่ึงจะเป็นการกระทาํภายหลงั

การซ้ือ ถา้หากกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีคุณภาพตํ่ากวา่

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้ก็จะเกิดความไม่พอใจ ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีคุณภาพพอดี 

หรือสูงกวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหวงัไว ้กจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

รวมถึงเกิดการซ้ือซํ้า และบอกต่อในตวักาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม 

 4. ขอ้มูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค

ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืมท่ีแตกต่างกนั  

 เพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะในการ

ด่ืม ความถ่ีในการด่ืม ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ดาวนภา กระจ่าง (Krajang, 2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง

ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั

พบวา่  เพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องไม่แตกต่างกนั 

 อายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีในการด่ืม 

ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม โอกาสท่ีเลือกด่ืม ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง (Krajang, 2008) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม

บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ อายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋อง

ไม่แตกต่างกนั 
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 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง (Krajang, 

2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือกาแฟ

สาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษา

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูป

พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ

กระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ความถ่ีในการด่ืม และโอกาสท่ี

เลือกด่ืม ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง 

(Krajang, 2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ อาชีพ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกาแฟสาํเร็จรูป

พร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องไม่แตกต่างกนั 

 รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีใน

การด่ืม โอกาสท่ีเลือกด่ืม และซ้ือต่อแมร้าคาจะสูงข้ึน ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ดาวนภา กระจ่าง 

(Krajang, 2008) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุกระป๋องแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม ในขอ้ลกัษณะในการด่ืม ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม 

โอกาสท่ีเลือกด่ืม ซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน และบอกต่อ

ผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟกระป๋อง

พร้อมด่ืม ในขอ้ลกัษณะในการด่ืม ความถ่ีในการด่ืม 

ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม ซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน และบอก

ต่อผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม 

สถานท่ีท่ีด่ืม โอกาสท่ีเลือกด่ืม ซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะสูงข้ึน 

และบอกต่อผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

กิจจะ สุปันตี (Supantree, 2010) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกาแฟกระป๋องปรุงสาํเร็จพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสมัพนัธ์

ทางบวกต่อสาเหตุสาํคญัท่ีซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปบรรจุ

กระป๋อง 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม ในขอ้ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ ลกัษณะใน

การด่ืม ช่วงเวลาท่ีเลือกด่ืม และซ้ือต่อถึงแมร้าคาจะ

สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ   เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ 

(Musikachana, 2010) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอ

ร่ีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษทัผูผ้ลิตกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมควรจะ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ และขยายฐานลูกคา้รายใหม่

ใหก้บับริษทั 

 2. บริษทัผูผ้ลิตกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมควรให้

ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน เช่น การจดับูธแสดงสินคา้ใน

ยา่นชุมชน มีการนาํตวัอยา่งของกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืม 

รสชาติต่าง ๆ มาใหล้กูคา้ทดลองชิม เพ่ือเป็นการกระตุน้

ใหลู้กคา้เกิดพฤติกรรมการซ้ือกระป๋องพร้อมด่ืมมาก

ยิ่งข้ึน 

 3. บริษทัผูผ้ลิตสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตร (2) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการเกษตร และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้

การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงท่ีระดบั0.87และมีความเช่ือถือไดท่ี้

ระดบั0.85 เป็นเคร่ืองมือ ประชากรท่ีเป็นเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํนวน 10,554 คน เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ได ้1,034 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ส่วนการวิจยัเชิง

คุณภาพผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์สมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 คน ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรท่ีสาํคญั คือจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่ไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรเพ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้ว (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการเกษตรท่ีสาํคญั คือ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาควรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วโดยยึดถือทางสายกลางท่ี

สอดคลอ้งกบัความสามารถของเกษตรกร และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นควรเรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี การดาํเนินการเพ่ือสนอง

พระราชดาํริ การสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกร การสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ การพฒันาและสนบัสนุนสถาบนั

เกษตรกร และ การผลิตและการสร้างคุณค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้เกษตร 

 

คําสําคัญ : การพฒันา, การบริหารจดัการการเกษตร, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 

 This research objectives were to study: (1) problems related to agricultural administration, (2) development 

guidelines of agricultural administration, and (3) administrative strategy of agricultural administration in Phra Nakorn 

Si Ayutthaya province according to the Sufficient Economy Philosophy. This research was mixed methods between 

quantitative and qualitative researches emphasizing on the quantitative as a basement in pattern using questionnaire 

passed try out with validity check at 0.87 level and reliability check at 0.85level of an exploratory research. The 

population of this study was the farmers in Phra Nakorn Si Ayutthaya with 10,554 farmers. Using sampling group by 

Taro Yamane's solution for 1,034 people. Analysis was done in contingency table  together with the use of a 

description analysis statistic data used were frequency, percentage, average, standard deviation, t-test,  multiple 

regression, and Pearson’s correlation. The qualitative research was done through the in-depth interview with 9 

experts. The study revealed that  (1) the important problem related to agricultural administration was insufficient 

support from Phra Nakorn Si Ayutthaya province in terms of the increasing of income and reduction of expense in 

process of rice producing, (2) the important development guideline of  agricultural administration was that Phra 

Nakorn Si Ayutthaya province should encourage farmers to increase the income and reduce expenses in process of 

rice producing based on the farmer’s potential, and (3) the administrative strategy of agricultural administration in 

Phra Nakorn Si Ayutthaya province according to the Sufficient Economy in 5 aspects should be  ordered as follows: 

the performance in response to the King’s  initiative, the building of  farmer’s knowledge, the new generation 

farmer’s support, the development and encouragement of farmer’s institute, and the production and value-adding for 

the agricultural products. 

    

Keywords:  development, administration agriculture, Phra Nakorn Si Ayutthaya province, the sufficient 

economy philosophy   

 

บทนํา  

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั้งอยูท่ี่ราบลุ่ม

ตอนกลางของประเทศ มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,556 ตาราง

กิโลเมตรหรือ 1,579,900 ไร่ (ขอ้มลูทัว่ไปจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2558) แบ่งเขต

การปกครองเป็น 16 อาํเภอ 209 ตาํบล 1459 หมู่บา้น มี

ประชากรประมาณ 803,773 คน 299,351 ครัวเรือน มี

ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง พ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่เป็นทุ่งนามีแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น 4 สาย ไดแ้ก่ 

แม่นํ้าเจา้พระยา แม่นํ้าป่าสกั แม่นํ้าลพบุรี และแม่นํ้านอ้ย 

รวมความยาวของแม่นํ้าทั้ง 4 สายท่ีไหลผา่นวดัได ้203 

กิโลเมตร มีลาํคลองใหญ่นอ้ยประมาณ 1,254 ลาํคลอง 

เช่ือมต่อกบัแม่นํ้าเกือบทัว่บริเวณพ้ืนท่ี ทาํใหจ้งัหวดั

พระนครศรีอยธุยาเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ

อาชีพการเกษตรเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั (พ.ศ. 

2558) จะถกูใชท้าํประโยชนใ์นรูปของการทาํ

อุตสาหกรรม การพณิชยกรรม และเป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยั

เป็นจาํนวนมากแลว้กต็าม ในสภาพปัจจุบนัจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยากย็งัเหลือพ้ืนท่ีทาํการเกษตรสูงถึง 

1,146,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.76 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

(1,579,900 ไร่) ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วสูงเป็น

ลาํดบัท่ี 5 ของประเทศ มีจาํนวนครัวเรือนเกษตรกร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 229



ทั้งส้ิน 47,400 ครัวเรือน หรือประมาณ 189,600 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.59 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด จาํแนก

พ้ืนท่ีการเกษตรออกไดเ้ป็น พ้ืนท่ีปลูกขา้ว 979,957 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด 

(1,579,900 ไร่) รองลงมา คือ พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

141,409.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.33 และพ้ืนท่ีปลกูพืช

อ่ืน ๆ อีก 25,211.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลาํดบั 

(จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) (Pranakhon Si Ayutthaya 

province, 2015) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัท่ี จตุรงค ์

บุญรัตนสุนทร และมนสั โกมลฑา (Boonratanasuntorn,  

& Komontha, 2009, pp. 27-28)ไดก้ล่าวถึง การปรับทิศ

ทางการพฒันาประเทศสู่ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีผูศึ้กษา

เห็นวา่ เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาในคร้ังน้ี ประมวลสรุปไดว้า่ การพฒันา

ประเทศไทยตลอดระยะเวลากวา่ 40 ปี ท่ีผา่นมานั้น มี

จุดมุ่งหมายหลกัท่ีสาํคญั คือ การมุ่งนาํพาประเทศไปสู่

ความมัง่คัง่และความทนัสมยั โดยนาํเกณฑค่์าตวัช้ีวดั

ทางเศรษฐกิจในเร่ืองของ “รายได”้ ท่ีเป็นตวัเงินหรือ

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 

Product--GDP) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งบอกถึง

ความสาํเร็จ และ/หรือความลม้เหลวของการพฒันา

ประเทศโดยรวมภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แมใ้นช่วงเวลาต่อมาเศรษฐกิจมีการขยายตวัท่ีดี

ข้ึนกจ็ริงแต่รายไดส่้วนใหญ่กต็กอยูใ่นมือของนกัธุรกิจ

ซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยของประเทศ ทาํใหเ้กิดการกระจุกตวั

ของรายได ้และความไม่เป็นธรรมของการกระจายรายได ้

รวมถึงความเหล่ือมลํ้าในดา้นรายไดข้องคนในประเทศท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งชดัเจน การบริโภคของผูท่ี้มีรายไดม้าก

เป็นตวัอยา่งท่ีทาํใหผู้มี้รายไดน้อ้ยตอ้งการเลียนแบบ 

หรือปฏิบติัตามดว้ยค่านิยมท่ีผิดแต่กไ็ม่มีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะทาํได ้ทาํใหผู้มี้รายไดน้อ้ยส่วนใหญ่

เหล่านั้นเกิดปัญหาในดา้นภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวัทั้งใน

ระดบับุคคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และมีผล

ต่อไปถึงระดบัประเทศ อนัเป็นผลพวงมาจากความไม่

พอเพียง หรือไม่พอประมาณในความตอ้งการท่ีมากข้ึน

ไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด จนก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีร้ายแรง

ต่อสงัคมส่วนรวม ท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากความเห็นแก่ตวั การ

แก่งแยง่ชิงดีกนั การขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และความ

เมตตากรุณาส่งผลใหส้ังคมขาดคุณธรรม และเกิดการ

สูญเสียซ่ึงวฒันธรรมท่ีดีงามไปในท่ีสุดมาจนตราบเท่า

ทุกวนัน้ี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ยกรอบ

แนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบแนวคิดส่วนท่ี

เป็นตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปร

อิสระ คือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น” ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความพอประมาณ (2) 

ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การพ่ึงตนเอง และ 

(5) ความรู้คู่ธรรม 

 ในเวลาเดียวกนั ผูศึ้กษาไดก้าํหนดให ้“ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 
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ดา้น” และ“แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น” ท่ีจดักลุ่มและวิเคราะห์ตาม

กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น เป็น

ตวัแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ ส่วน“ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ดา้น” เป็นตวัแปรตาม หรือเป็นผลและยงัไดศึ้กษา

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดงัภาพ 1 

 

  

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัโดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือ ต่อจากนั้น จึงทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 คนมาเสริมโดยนาํผลการวิจยัท่ีได้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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จากแบบสอบถามเฉพาะประเดน็ท่ีสาํคญัมาสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญวา่มีความเห็นเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือ

แตกต่างกนั เป็นตน้  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การวจิยัเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

      ประชากร คือครัวเรือนของเกษตรท่ีประกอบ

อาชีพทาํนา ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาท่ีประกอบดว้ย 16 อาํเภอ ผูศึ้กษาได้

เลือกมา 2 อาํเภอโดยประมาณจากค่าพารามิเตอร์ (X�) 

จาก16อาํเภอ  ไดแ้ก่ (1) อาํเภอบางปะหนั (มีจาํนวน

ครัวเรือนเกษตรกร 2,843 ครัวเรือน) และ (2) อาํเภอวงั

นอ้ย จาํนวนครัวเรือนเกษตรกร 2,434 ครัวเรือนรวม 

5,277 ครัวเรือน 

 กลุ่มตวัอย่าง คือเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทาํ

นา ท่ีตอบแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาดงักล่าว จาํนวน 1,034 คน (ครัวเรือน

ละ1คน) ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของทาโร ยา

มาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 3% หรือระดบั 0.03 แบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

อาํเภอบางปะหนั จาํนวน 557 คน และอาํเภอวงันอ้ย 

จาํนวน 477 คน รวมกลุ่มตวัอย่าง 1,034 คน 

 

 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ  

 การสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ มี

จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง 

รวม 9 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง 

(in-dept interview) และทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองแบบ

ตวัต่อตวั (face to face interview) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การวจิยัเชิงปริมาณ 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากการ

สุ่มตวัอยา่งภาคสนาม โดยหวัขอ้น้ีครอบคลุม 3 หวัขอ้

ไดแ้ก่ (1) หลกัเกณฑก์ารสร้างคาํถาม (2) ลกัษณะ

แบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม 

 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ  

              ผูศึ้กษาไดท้าํการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มลูหลกัโดยใชแ้บบสอบถาม

แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง และทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเอง

แบบตวัต่อตวั (face to face interview) จนครบทั้ง 9 คน 

ต่อจากนั้น จึงนาํผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาประมวล 

วิเคราะห์ และนาํเสนอดว้ยวิธีการบรรยาย (descriptive 

interpretation) ทา้ยสุด ไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ซ่ึง

ถือวา่เป็นขอ้มลูเสริมท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพไป

เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง

ปริมาณวา่มีความเห็นเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือแตกต่าง

กนั เป็นตน้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลไว ้3 วิธี ไดแ้ก่ (1) การรวบรวมขอ้มลูจาก

เอกสารหรือการวิจยัเอกสาร (2) การรวบรวมขอ้มูลจาก

การวิจยัสนาม และ (3) การรวบรวมขอ้มูลจากการ

สงัเกตการณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 การวิเคราะห์ขอ้มลูในรูปตาราง รวมทั้งใช้

รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  สาํหรับสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณมีดงัน้ี  

 1 ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใชวิ้เคราะห์

ขอ้มลูทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอ้มลูส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง เช่น เพศ และระดบัการศึกษา เป็นตน้ 

              2 ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) หรือ SD ใชวิ้เคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั
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ความคิดเห็นของประชากรต่อ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (2) แนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตร

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

              3 ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's 

Correlation Coefficient) ใชใ้นการวิเคราะห์หรือพิสูจน์

การส่งผลของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ การ

วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการส่งผลของ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการแบบสมดุล 4 ดา้น 

(ตวัแปรตาม) เพ่ือวิเคราะห์และเสนอยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ผลการวจัิย 

 การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดงัน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น โดยแต่ละดา้น มีคาํถามเก่ียวกบัปัญหา

ดา้นละ 2 ขอ้คาํถาม พบวา่ โดยภาพรวมของปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 2 

ขอ้คาํถามทั้ง 5 ดา้น นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาคาํถาม

เก่ียวกบัปัญหาในภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวน 1 ขอ้

คาํถาม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยภาพรวมของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น

อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ แนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น ๆ ละ 2 ขอ้คาํถาม พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัมากทั้ง 2 ขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ดา้น 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยภาพรวมของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่น

ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น ๆ ละ 1 ขอ้คาํถาม พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 5 ขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ดา้น 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ การ

บริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น แบ่งการ

นาํเสนอเป็น (1) ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้น และ (2) ค่าเฉล่ีย

รวมทั้ง 4 ดา้น หรือภาพรวมค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่  

  1) ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้น พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ การบริหารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้น (1) ภายนอก

หน่วยงาน (2) การเงิน (3) การเรียนรู้และการเติบโต และ 

(4) ภายในหน่วยงาน 

  2) ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดา้น หรือภาพรวม

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เรียกวา่ การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น 

(ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงเท่ากบั 2.15) 

 ตวัแบบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตร

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล ดงัภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ตวัแบบยุทธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

 

 สรุปไดว้า่ จากผลการทดสอบยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ดา้น พบวา่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตร

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล  

0.124 

0.167 

0.237 

0.074 

0.120 
0.131 

0.126 

0.142 

0.145 

0.049 

0.098 

0.189 

0.224 

0.149 

0.158 

0.151 

0.113 

1. ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานเพ่ือสนองงาน

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบ

สมดุล 4 ดา้น 

2. ยทุธศาสตร์การสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือ

ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 

5. ยทุธศาสตร์การผลิตและการสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้เกษตร 

3. ยทุธศาสตร์การสนบัสนุนเกษตรกร 

รุ่นใหม่เขา้สู่ภาคการเกษตร 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสนบัสนุน 

สถาบนัเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 

 

1. ดา้นภายนอกหน่วยงาน 

 

2. ดา้นภายในหน่วยงาน 

3. ดา้นการเรียนรู้และ 

การเจริญเติบโต 

 

4. ดา้นการเงิน 
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 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปไดด้งัน้ี 

 1. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และในแต่ละ

ดา้นท่ีประกอบดว้ย 3 ขอ้คาํถาม และภาพรวม 1 ขอ้

คาํถาม ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางในทุกขอ้คาํถาม 

 2. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในแต่

ละดา้นท่ีประกอบดว้ย 2 ขอ้คาํถาม ปรากฏวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากในทุกขอ้คาํถาม 

 3. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และในแต่ละดา้นท่ี

ประกอบดว้ย 1 ขอ้คาํถาม ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งลว้น

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางในทุกขอ้คาํถาม 

 4. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และในแต่ละ

ดา้นท่ีประกอบดว้ย 2 ขอ้คาํถาม ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางในทุกขอ้คาํถาม 

 5. สรุปเปรียบเทียบความเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล  พบวา่ (1) เม่ือจาํแนกตาม

เพศ พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งลว้น 2 กลุ่ม

ท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั และ (2) เม่ือ

จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่ง

กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และมี

การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรีไม่แตกต่าง

กนั 

 6. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุล พบวา่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

 การสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดว้ยตวัเองแบบตวัต่อตวั 

(face to face interview) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง (structured in-dept interview form) ใน 3 

เร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษา

คร้ังน้ี โดยเก่ียวกบั (1) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ตวัแบบ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จาํนวน 9 คน พบวา่ (1) แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการเกษตร ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มลูหลกั

ทั้ง 9 คน ลว้นเห็นดว้ยวา่ “จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควร

ส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายใน

กระบวนการผลิตขา้วโดยยึดถือทางสายกลางท่ีสอดคลอ้ง

กบัความสามารถของเกษตรกร” (2) ยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 9 คน ลว้นเห็นดว้ยวา่ 

“ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานเพ่ือสนองงานพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั การท่ีจงัหวดั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 235



พระนครศรีอยธุยามียทุธศาสตร์ในการใชศู้นยศึ์กษา

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ เป็นตน้แบบในการ

ส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้ว รวมทั้งการคดัเลือก

เกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดแ้ลว้มาถ่ายทอดความรู้

ไปสู่ชุมชน และเป็นตน้แบบของการดาํเนินชีวิตใหก้บั

เกษตรกรรายอ่ืน ๆ” และ (3) ตวัแบบยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตร ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มลูหลกั

ทั้ง 9 คน ลว้นเห็นดว้ยวา่ “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล” 

 

การอภิปรายผล 

 1. การท่ีกลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบั

ปานกลางต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตร

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 เหตุผลสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางดงักล่าวแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั

มากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแม ้จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาจะไดด้าํเนินการ (1) ฝึกอบรม

เกษตรกรใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายฝึกอบรมเร่ืองการเพ่ิมผลผลิตขา้วโดยไม่หวงัผล

กาํไรเกินควร และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

เป็นหลกั และ (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

และชุมชนในการวางแผนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของเกษตรกรในการเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายใน

กระบวนการผลิตขา้วแลว้ กต็ามแต่ในเวลาเดียวกัน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (1) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรยึด

ทางสายกลางท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตเกษตรกร เช่น การใช้

ออมเงิน เงินกูเ้ท่าท่ีจาํเป็น หรือการจา้งแรงงานเกินความ

จาํเป็น และ (2) การเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการ

ผลิตและการตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในทางลบในอนาคต เช่น 

ราคาขา้วตกตํ่า นํ้าท่วม และโรคระบาดไม่มากพอ เม่ือ

เป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัทาํให้กลุ่มตวัอย่างลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั

มากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว 

 2. ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยามี “ปัญหา” ในการบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น และเน่ืองจากปัญหาแต่ละดา้น 

มีหลายปัญหา ข้ึนอยู่กบัมุมมองของแต่ละคน เช่น 

เฉพาะปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบ่งเป็น (1) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่ได้

บริหารจดัการการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ไม่ได้

ส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายใน

กระบวนการผลิตขา้วโดยยึดถือทางสายกลางท่ีสอดคลอ้ง

กบัความสามารถของเกษตรกร เช่น การใชเ้งินออม เงินกู้

เท่าท่ีจาํเป็น หรือไม่จา้งแรงงานเกินความจาํเป็น และ (2) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่ไดส่้งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิม

รายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วดว้ยการ

เตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการผลิตและการตลาดท่ี

จะเกิดข้ึนในทางลบในอนาคต เช่น ราคาขา้วตกตํ่า นํ้า

ท่วม และโรคระบาด เป็นตน้ แต่ในท่ีน้ี ผูศึ้กษาได้

ยกตวัอย่างเฉพาะ “ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด” ดา้นละ 1 

ปัญหาเท่านั้น  

 3. การท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ทั้งในภาพรวม และรายดา้นทั้ง 5 ดา้นต่อยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

 เหตุผลสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเห็นดว้ย
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ในระดบัปานกลางดงักล่าวแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั

มากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแมว้า่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจะไดด้าํเนินยทุธศาสตร์การ

ดาํเนินงานเพ่ือสนองงานพระราชดาํริ โดยการใชศู้นย์

ศึกษาพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ เป็นตน้แบบ

ในการส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายได้

และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้ว รวมทั้งการ

คดัเลือกเกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดแ้ลว้มาถ่ายทอด

ความรู้ไปสู่ชุมชน และเป็นตน้แบบของการดาํเนินชีวิต

ใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืน ๆ แลว้ก็ตาม แต่ในเวลา

เดียวกันจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีการเสริมสร้างยวุ

เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา

ในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายใน

กระบวนการผลิตขา้วไม่มากพอ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วน

สาํคญัทาํให้กลุ่มตวัอย่างลว้นเห็นดว้ยในระดบั      

ปานกลางต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตร

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย

ดงักล่าว 

 4. การท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ทั้งในภาพรวม และรายดา้นทั้ง 4 ดา้นต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น นั้น 

 เหตุผลสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางดงักล่าวแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั

มากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแม ้(1) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาบริหารจดัการการเกษตร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละ

ลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความตอ้งการของเกษตรกร และ (2) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใชง้บประมาณมากเพียงพอ

สาํหรับการส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วแลว้ก็ตาม แต่ในเวลา

เดียวกัน (1) บุคลากรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี

ความรู้ความสามารถ และทศันคติท่ีดีในการส่งเสริม

เกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการ

ผลิตขา้วไม่มากพอ และ (2) การท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยามีการติดตามผล หรือประเมินผล

เก่ียวกบัการส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วขาดความชดัเจน เม่ือ

เป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัทาํให้กลุ่มตวัอย่างลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น แทนท่ีจะเห็นดว้ยใน

ระดบัมากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว 

 5. ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ี

เป็นเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

 5.2 จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จาํแนกตามระดบั

การศึกษา ไดแ้ก่ ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และมีการศึกษาปริญญาตรี 

หรือสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีมีต่อภาพรวมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล พบวา่ ความ

คิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่

ปริญญาตรีไม่แตกต่างกนั 

 6. จากผลการวิเคราะห์ตวัแบบยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุล พบว่า ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล สอดคลอ้งกบัพิเชษฐ ์ 

วงศเ์กียรติขจร (Wongkatekajorn, 2009) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นวา่ พบว่า ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุลนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาเห็นถึงความสาํคญัของยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 

5 ดา้นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล ไดแ้ก่ การท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาไดใ้ชศู้นยศึ์กษาพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริฯ เป็นตน้แบบในการส่งเสริมเกษตรกร

ส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือสร้างองคค์วามรู้และเกิดการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ไปสู่ชุมชน โดยใชป้ราชญท์าง

การเกษตรเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความรู้และ

ความเขา้ใจการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง 

ปลอดจากการปนเป้ือนของสารเคมี สนบัสนุนการ

รวมกลุ่ม และการสร้างกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือ

ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเสริมสร้างยวุ

เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา

ในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงทาํให้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเห็นว่า ยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุล 

 

 การอภิปรายผลความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลกึ 

  สามารถอภิปรายผลการสมัภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญได ้ดงัน้ี 

 1 จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 คนต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการเกษตร โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน ลว้น

เห็นดว้ยวา่ “จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรส่งเสริม

เกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการ

ผลิตขา้วโดยยึดถือทางสายกลางท่ีสอดคลอ้งกบั

ความสามารถของเกษตรกร” เช่นน้ีอาจเกิดจากการท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญลว้นมีความเห็นไปในทางเดียวกนัวา่ การผลิต

ขา้วของชาวนาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใชปั้จจยัการ

ผลิตไม่ถูกตอ้ง การจา้งแรงงานสูง ขาดความเขา้ใจในการ

บริหารจดัการทาํใหเ้กิดปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง จึงทาํ

ใหมี้รายไดน้อ้ยไม่คุม้ทุน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควร

ส่งเสริมหรือกาํหนดแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการการเกษตรใหเ้กษตรกรเพ่ิมรายได ้และลด

ค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิตท่ีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ

โดยยึดทางสายกลาง  

 2 จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 คนต่อยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการการเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน ลว้นเห็นดว้ยวา่ “ยทุธศาสตร์การ

ดาํเนินงานเพ่ือสนองงานพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั การท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยามียทุธศาสตร์ในการใชศู้นยศึ์กษา

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ เป็นตน้แบบในการ

ส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้ว รวมทั้งการคดัเลือก

เกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดแ้ลว้มาถ่ายทอดความรู้

ไปสู่ชุมชน และเป็นตน้แบบของการดาํเนินชีวิตใหก้บั

เกษตรกรรายอ่ืน ๆ” เช่นน้ีอาจเกิดจากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญ

ลว้นมีความเห็นไปในทางเดียวกนัวา่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาควรขยายขอบเขตในการดาํเนินงาน

ดา้นการส่งเสริมสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ใหค้รอบคลุมไปใน
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ทุกชุมชนในพ้ืนท่ีของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึง

หมายถึงชุมชนเกษตรระดบัหมู่บา้น หรืออยา่งนอ้ยควรมี

ในระดบัตาํบล ตาํบลละ 1 ศูนย ์เพ่ือขยายการดาํเนินงาน

ตามยทุธศาสตร์ใหก้วา้งขวางออกไป โดยไม่ยึดติดเพียง

อาชีพการทาํนาแต่ควรส่งเสริมไปในทุกสาขาอาชีพของ

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และควรมีการขยายผลสู่

ชุมชนของเกษตรกรทัว่ประเทศอีกดว้ย โดยใหเ้กษตรกร

ผูมี้ความรู้และคุณธรรมท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดต้าม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ดูแลศูนยภ์ายใตก้ารสนบัสนุนส่งเสริมของภาครัฐให้

ครอบคลุมไปทัว่ทุกชุมชนเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และควรใชป้ราชญเ์กษตรเป็นเป็น

เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ เพราะเกษตรกรยอ่มเขา้

ในในเกษตรเกษตรกรดว้ยกนัเองและรู้ถึงปัญหาในเชิง

ลึกของเกษตรกรในพ้ืนถ่ินเดียวกนัเป็นอยา่งดี ยอ่ม

สามารถชกัชวนและชกัจูงใหเ้ห็นถึงประโยชนก์ารปฏิบติั

และการทาํตามอยา่งท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ปฏิบติั ซ่ึงเป็น

ยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีควรนาํมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกร เพราะการมีตวัอยา่งท่ีดีในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนจะเป็นตน้แบบใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสการเรียนรู้

อยา่งใกลชิ้ด ลอกเลียน และเรียนแบบตามแบอยา่งท่ีดี 

เพ่ือความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาความยากจน และการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงเป็นเหตุให้

ผูเ้ช่ียวชาญลว้นเห็นดว้ยวา่ “ยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน

เพ่ือสนองงานพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั การท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามียทุธศาสตร์

ในการใชศู้นยศึ์กษาพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 

เป็นตน้แบบในการส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกร

ใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้ว 

รวมทั้งการคดัเลือกเกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดแ้ลว้

มาถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน และเป็นตน้แบบของการ

ดาํเนินชีวิตใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืน ๆ” 

 3 จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 คนต่อตวัแบบยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตร โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน ลว้น

เห็นดว้ยวา่ “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล” เช่นน้ีอาจเกิดจากการท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญลว้นเห็นตรงกนัวา่ ชาวนาทุกคนลว้นประสบ

กบัปัญหาความยากจน และมีหน้ีสินลน้พน้ตวั รวมทั้ง

ตอ้งตกอยูใ่นสถานะท่ีแกไ้ขปัญหาไม่ไดด้ว้ยตนเอง 

ความหวงัของชาวนาทุกคนจึงตอ้งการใหรั้ฐเขา้มา

ช่วยเหลือ และแกปั้ญหาการประกอบอาชีพทาํนาท่ีมีแต่

จะยากจนลง และมีหน้ีสินมากมายทั้งในระบบและนอก

ระบบ เม่ือจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดมี้ยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการการเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น ท่ีประกอบดว้ย 

(1) ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานเพ่ือสนองพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (2) ยทุธศาสตร์การสร้าง

องคค์วามรู้ใหเ้กษตรกรเพ่ือความมัน่คงในการประกอบ

อาชีพ (3)  ยทุธศาสตร์การสนบัสนบัเกษตรกรรุ่นใหม่เขา้

สู่ภาคการเกษตร (4) ยทุธศาสตร์การพฒันาและ

สนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และ (5) 

ยทุธศาสตร์การผลิตและการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้

เกษตร ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติั

ตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว 

ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ และเป็นปรัชญาท่ีไดรั้บ

พระราชทานมาจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จึง

พร้อมท่ีจะนอ้มรับการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีถกูนาํมาแปลงเป็น

แผนปฏิบติัการ (Implementation Plans) ท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใตก้ารบริหารจดัการของภาครัฐอยา่งมี

กลยทุธ์และเป็นกระบวนการมาผนวกกบัการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุลทั้ง 4 ดา้นท่ีเรียกวา่ Balanced 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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Scorecard ท่ีประกอบดว้ย (1) ดา้นภายนอกองคก์รท่ีเป็น

การใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ประชาชน ยอ่มสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชน และ

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา (2) ดา้นภายในองคก์ร มี

แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีขั้นตอน มีการ

ประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกร/ชาวนาเขา้มามีส่วนร่วม และ

ติดตามประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองยอ่มนาํสู่ความสาํเร็จของกระบวนการ

ส่งเสริมและพฒันา และ (4) ดา้นการเงินหรืองบประมาณ

ท่ีมีความพร้อมโดยสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงาน

ภายใตย้ทุธศาสตร์ มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ 

มีการใชง้บประมานอยา่งคุม้ค่าโดยหลกัประหยดั ยอ่ม

สามารถสร้างประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพฒันา  

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางดา้นการบริหารจดัการท่ีช่วยในการ

นาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (strategic implementation) อีก

ดว้ย โดยอาศยัการวดั หรือการประเมิน (measurement)  

ท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รเกิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั เม่ือจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามียทุธศาสตร์         

ท่ีส่งเสริมท่ีเด่นชดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใหน้าํเอาหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นฐานในการสร้าง

ยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาของชาวนา การบริหาร

จดัการของภาครัฐตามกรอบแนวคิดการบริหาร

หน่วยงานแบบสมดุล ชาวนาจึงเห็นดว้ย และพร้อมท่ีจะ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน จึงเป็นเหตุใหผู้เ้ช่ียวชาญลว้น

เห็นดว้ยวา่ “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล” 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการเกษตรดา้นความ

พอประมาณ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาควรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายได้

และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วโดยยึดถือทาง

สายกลางท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของเกษตรกรท่ีไม่

เลก็หรือไม่ใหญ่จนเกินตวัตามอตัภาพและ

สภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยไม่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น เช่น ทาํตามกาํลงังาน 

งบประมาณ ความรู้ เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน และความ

ถนดัท่ีมีอยู ่เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือลดค่าใชจ่้ายไม่ก่อหน้ีสิน

เพ่ิม โดยยึดความถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการเกษตรดา้นการพ่ึงตนเอง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรส่งเสริม

เกษตรกรใหเ้พ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายในกระบวนการ

ผลิตขา้วดว้ยการส่งเสริมใหมี้ครอบครัวตวัอยา่งท่ี

พ่ึงตนเองเป็นตน้แบบในพ้ืนท่ีอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเกิด

จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากฐานคิดการมีส่วน

ร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนเพ่ือต่อยอดใหเ้กษตรกรรายอ่ืน ๆ 

ใชเ้ป็นแบบอยา่งในการสร้างครอบครัวอยา่งนอ้ย 1 

ตาํบลต่อ 1 ครอบครัว อนันาํไปสู่ระดบัชุมชน และระดบั

จงัหวดัต่อไป 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) ภายนอกหน่วยงาน (2) การเงิน (3) 

การเรียนรู้และการเติบโต และ (4) ภายในหน่วยงาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นภายนอกหน่วยงาน ท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาควรส่งเสริมเกษตรกรใหเ้พ่ิมรายได้

และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตขา้วโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความตอ้งการของเกษตรกร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล (2) 

ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) (3) ศึกษาความพึงพอใจโดยรวมจากการใชบ้ริการของลกูคา้ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล (4) ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้ายถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยั คือ ลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล จาํนวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐาน ใช ้Independent Sample (t-test) หากมากกวา่สองกลุ่มใช ้One - Way ANOVA (f-test) และ Pearson 

Correlation ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิสระต่อกนั  จากผลการวิจยัพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 15-25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มธัยมศึกษา อาชีพคา้ขายและธุรกิจส่วนตวั 

รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่10,000 บาท (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรี

ปทุมดิจิตอล คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ตามลาํดบั (3) ขอ้มลูความพึงพอใจ

ต่อการใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล ส่วนใหญ่พึงพอใจดา้นการใหบ้ริการของร้านมากท่ีสุด (4) ขอ้มลูพฤติกรรม

การเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการถ่ายรูปด่วน ถ่ายรูปติดบตัร ถ่ายรูปสตูดิโอมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: ธุรกิจถ่ายภาพ, ร้านถ่ายรูป, การตดัสินใจใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 The objectives of this  quantitative research were: (1) To study about general profile of the people  using 

Sripathum Digital Photography Shop, (2) To study about marketing mix (7P’s), (3) To study gratification from using 

Sripathum digital photography shop services of customers, (4) To study about behavioral to using Sripathum digital 

photography shop services, The data were collected from 400 customers, and were analyzed using descriptive 

statistics comprising Percentage, Mean, Standard Deviation, together with inferential statistics which consisted of  
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Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test), Least Significant Difference, and Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient  The results of the study indicated that (1) most respondents were female, aged between 15-25 

years old, single, had high-school education, were merchants and had private business, and earned an average  

monthly income less than 10,000 Baht (2) The factors that affected the customer decision to use the photo service, the 

respondents placed important on the 7 aspects as follows, regarding the product and service, regarding the place 

aspect and regarding the people aspect (3) The most gratification of customer to using Sripathum digital photography 

shop is services (4) The most behavioral of customer to using Sripathum digital photography shop is taking a photo  

   

Keywords:  photography shop, service using behavior 

 

บทนํา  

 ธุรกิจถ่ายภาพใจอดีต อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ถ่ายภาพหรือลา้งอดัภาพจะเป็นระบบแมนนวล  ซ่ึงกวา่

จะไดภ้าพจะตอ้งใชเ้วลาหลายวนั จึงทาํใหมี้พฒันา

รูปแบบของกลอ้งถ่ายภาพและเคร่ืองอดัภาพเป็นระบบ

ดิจิตอล  เพ่ือใหใ้ชง้านไดง่้ายและสะดวก ภาพคมชดัมาก

ยิ่งข้ึน เกบ็ขอ้มูลไดม้ากข้ึน และสะดวกในการถ่ายขอ้มูล

เพ่ืออดัภาพอีกดว้ย ทั้งน้ีกลอ้งถ่ายภาพสมยัเก่าท่ีใชฟิ้ลม์ก็

ถกูลดระดบัความน่าสนใจลง เน่ืองจากปัจจุบนัระบบ

ดิจิตอลไดเ้ขา้มาแทนท่ีระบบเก่าทั้งหมด ทาํใหก้าร

จาํหน่ายฟิลม์สีซ่ึงถือวา่เป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพท่ีสร้าง

รายไดใ้หก้บัธุรกิจเป็นอยา่งมากนั้นลดจาํนวนลงตามไป

ดว้ย  

 การเติบโตของธุรกิจถ่ายภาพกเ็ช่นเดียวกนั 

จากเดิมท่ีใชก้ลอ้งโพลาลอยดใ์นการถ่ายภาพภายในร้าน

กไ็ดเ้ปล่ียนมาเป็นกลอ้งดิจิตอล เพ่ือการใหบ้ริการท่ี

ทนัสมยั รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ เม่ือมีการพฒันารูปแบบอุปกรณ์การ

ถ่ายภาพหรือธุรกิจใหง่้ายต่อการใชง้านมากยิ่งข้ึน ก็ทาํให้

คนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการ และสนใจท่ีจะ

ประกอบอาชีพน้ีกนัมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเติบโตของ

ธุรกิจบริการดา้นการถ่ายภาพท่ีผา่นมาเพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว  ดว้ยนกัลงทุนหนา้ใหม่หรือผูท่ี้มีความรู้ 

ประสบการณ์ และความสามารถดา้นการถ่ายภาพสนใจท่ี

จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ดงันั้นทาํใหปั้จจุบนัมีธุรกิจ

ถ่ายภาพเกิดข้ึนมากตามแหล่งชุมชน และสถานท่ีสาํคญั

ต่าง ๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้, มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซ่ึงแต่

ละแหล่งชุมชนจะมีร้านท่ีใหบ้ริการดา้นการถ่ายภาพโดย

เฉล่ียอยา่งนอ้ย 2-3 ร้าน  ทั้งน้ีจึงทาํใหธุ้รกิจเกิดการ

แข่งขนัสูง ในดา้นราคารวมถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ซ่ึง

ผูป้ระกอบการธุรกิจถ่ายภาพตอ้งพฒันาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เพ่ือใหค้รอบคลุมและเขา้ถึง

ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน โดยเพ่ิมการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย

มากข้ึน ทั้งในดา้นเครือข่ายอุปกรณ์เสริม เช่น CD, DVD, 

Memory card, แฟลชไดร์ฟ หรือดา้นเครือข่ายทาง

อินเทอร์เน็ต โดยการเพ่ิมช่องทางการรับงานผา่น

แอพพลิเคชัน่ เช่น Line หรือ Email ซ่ึงถือวา่เป็นการ

ใหบ้ริการเตม็รูปแบบ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจน้ี

ส่วนใหญ่จะคลอบคลุมไดทุ้กกลุ่มและทุกช่วงอายคุน ไม่

วา่จะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา พนกังานบริษทั หรือบุคคล

ทัว่ไป   

 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีธุรกิจถ่ายภาพท่ีเปิด

ใหบ้ริการหลายแห่ง ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกใช้

บริการไดต้รงกบัความตอ้งการ โดยส่วนใหญ่จะคาํนึงถึง

คุณภาพและการใหบ้ริการเป็นหลกั  ผูบ้ริโภคสามารถ

ตดัสินใจใชบ้ริการจากร้านท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญในการ

ใหบ้ริการ ความแตกต่างในดา้นคุณภาพและราคา ดงันั้น

ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจถ่ายภาพกรณีศึกษา ร้านถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอล เพ่ือใหท้ราบพฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค  และปัจจยัใดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้

บริการธุรกิจถ่ายภาพ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้

บริการ อีกทั้งความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการท่ีร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลมีต่อลกูคา้  โดยขอ้มลูท่ีไดส้ามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดา้นการตลาดต่อไป และ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจและปรับปรุงในส่วน

ท่ียงับกพร่องใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือการใหบ้ริการท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปดา้น

ประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุม

ดิจิตอล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมจากการใช้

บริการของลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุม

ดิจิตอล 

 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล ประกอบดว้ย ประเภทท่ีเขา้ใช้

บริการ เหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีเขา้ใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 

  

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การเขา้ใชบ้ริการธุรกิจถ่ายภาพท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการธุรกิจ

ถ่ายภาพท่ีแตกต่างกนั 

 3. ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธุรกิจถ่ายภาพ

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ  

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 

 ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรี

ปทุมดิจิตอล ไดแ้ก่  ดา้นการใหบ้ริการของเจา้ของร้าน 

ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ดา้นราคาของสินคา้

และบริการ 

 ตวัแปรตาม  

 พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริหารร้านถ่ายรูปศรีปทุม

ดิจิตอล ไดแ้ก่ ประเภทท่ีเขา้ใชบ้ริการ เหตุผลท่ีเขา้ใช้

บริการ ค่าใชจ่้ายท่ีเขา้ใชบ้ริการ และความถ่ีท่ีเขา้ใช้

บริการ 

 

 

 

 

 

  

 

244 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป

ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

แบบสอบถามซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํข้ึนเพ่ือศึกษากระบวนการ

ตดัสินใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุม

ดิจิตอล แบบสอบถามมี 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล          

จาํนวน 7 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล จาํนวน 3 ขอ้  

 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล จาํนวน 4 ขอ้   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้

ขอ้มลูดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ เป็นขอ้มลูจากการตอบ

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด ซ่ึงเป็น

ลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล    

 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มลูจาก

เอกสาร บทความ หนงัสือเรียน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน Frequency, 

Percentage, Mean, SD t-test, f-test 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจถ่ายภาพ กรณีศึกษา ร้านถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอล 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 

49.8 และเพศหญิง ร้อยละ 50.3 โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

 อาย ุ15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 อาย ุ26-35 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 27.3 อาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.8 อาย ุ

46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.8 อาย ุ56 ปีข้ึนไป คิดเป็น  

ร้อยละ 5 ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลส่วน

ใหญ่มีอาย ุ15-25 ปี 

 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51 และ

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49 โดยผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ

ร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

41.8 ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ปวช.และ ปวส.) 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.8 

ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา 

 อาชีพคา้ขายและทาํธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 

33 นกัเรียนและนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25 พนกังาน

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.3 ขา้ราชการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาชีพ

เกษตรกร รับจา้งทัว่ไป และวา่งงาน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

และพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ผูเ้ขา้ใช้

บริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลส่วนใหญ่มีอาชีพ

คา้ขายและทาํธุรกิจส่วนตวั 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 36.3 รายได ้10,001- 15,000 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 14  

รายได ้30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.8 รายได ้ 

15,001-20,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.3  รายได ้ 20,001- 

25,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 13  และรายได ้25,001- 

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอลส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 

บาท 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัเก่ียง

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัเก่ียงกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัเก่ียงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัเก่ียงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นบุคคล ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัเก่ียงกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลโดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัเก่ียงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นกระบวนการ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญั

เก่ียงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึง

พอใจต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล 

 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นการ

ใหบ้ริการของร้านมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาเป็น

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ค่าเฉล่ีย 

4.13 ความพึงพอใจดา้นเอกสารและงานพิมพ ์ค่าเฉล่ีย 

4.11 ดา้นภาพถ่าย 4.03 และดา้นราคาของสินคา้และ

บริการ ค่าเฉล่ีย 3.98 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรม

การเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล 

 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการร้ายถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอลดา้นถ่ายรูปด่วน ถ่ายรูปติดบตัร และ

ถ่ายรูปสตูดิโอ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ ถ่าย

เอกสาร พิมพเ์อกสาร ใบปลิวและรับ-ส่งแฟกซ์ ค่าเฉล่ีย 

3.93 และลา้งอดัขยายภาพใหญ่ ค่าเฉล่ีย 3.41 

 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการร้ายถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอล เหตุผลเน่ืองจากร้านมีความน่าเช่ือถือ 

ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมาเป็น เหตุผลท่ีใกลบ้า้น สะดวกใน

การเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.31 และเป็นร้านท่ีเขา้ใชบ้ริการ

เป็นประจาํ ค่าเฉล่ีย 4.05   

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวน

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง  เม่ือเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรี

ปทุมดิจิตอล คือ  0-200 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.8 

รองลงมา คือ จาํนวนค่าใชจ่้าย 201-400 บาทต่อคร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 18 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเขา้ใช้

บริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลต่อเดือน  คือ 1 คร้ังต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา คือ 2 คร้ังต่อเดือน   

คิดเป็นร้อยละ 37.3 และ 3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

11.3 

 

การอภิปรายผล 

 1. ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  อาย ุ15-25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

มธัยมศึกษา อาชีพคา้ขายและธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อ
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เดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

ผอ่งฉวี เพียงไพศาลลิขิต   (Piangpisarnlikhit, 2005)  ซ่ึง

กล่าววา่  พฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านไพศาลโฟโต้

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยมีอายรุะหวา่ง 20-26 ปีเขา้ใช้

บริการมากท่ีสุด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000  

บาท 

 2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  โดยเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  

ซ่ึงอบัดบัหน่ึง  ไดแ้ก่  การใหบ้ริการครบวงจร รองลงมา 

คือ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นร้านมีมาตรฐาน  มีสินคา้ให้

เลือกหลากหลายรูปแบบ และการใหบ้ริการโดยรองรับ

ขอ้มลูจากเทคโนโลยีสมยัใหม่  โดยสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของคณิตพงษ ์พิมพมี์ลาย  (Pimmeelai, (2005) 

ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ลกูคา้ท่ีมีผลต่อร้านถ่ายภาพในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

และจงัหวดันครนายก”  ซ่ึงกล่าววา่  ผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญักบัคุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ภายใน

ร้านเป็นอนัดบัมาก  รองลงมา เป็นดา้นสินคา้และบริการ   

 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมากท่ีสุด  อบัดบัหน่ึงไดแ้ก่  ราคามีความเหมาะสม

กบัคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการ  รองลงมาเป็นอบัดบั

มาก  ไดแ้ก่  มีสินคา้หลากหลายราคาใหเ้ลือก  ราคาถกู

กวา่ร้านอ่ืน  และมีทางเลือกในการชาํระเงินใหก้บัลูกคา้  

โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกลุ  

(Jaturongkakul, 2003, p. 26) ท่ีวา่ ผูบ้ริโภคจะสนใจสินคา้

หรือผลิตภณัฑท่ี์มีราคาถกู และคุณภาพดี ดงันั้นผู ้

ใหบ้ริการจะตอ้งตั้งราคาใหเ้กิดแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้ชนิดนั้น ๆ แต่ตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Kotler, P. (1998) ท่ีวา่ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบราคากบัคุณค่าของสินคา้หรือ

บริการก่อนซ้ือสินคา้  ดงันั้น ผูผ้ลิตสินคา้หรือผู ้

ใหบ้ริการควรตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด  

โดยเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด  อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่  

ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ รองลงมา คือ  

สามารถติดต่อทางร้านไดห้ลายช่องทาง มีท่ีจอดรถ

เพียงพอสาํหรับลกูคา้ และมีรถประจาํทางผา่นหนา้ร้าน  

โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งฉวี เพียงไพศาลลิขิต  

(Piangpisarnlikhit, 2005) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของ

ลกูคา้ในการมาใชบ้ริการร้านถ่ายรูป กรณีศึกษา ร้าน

ถ่ายรูปไพศาลโฟโต”้  กล่าววา่  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่

เลือกใชบ้ริการร้านไพศาลโฟโต ้ เน่ืองจากอยูใ่กลกบั

แหล่งท่ีอยูอ่าศยั  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, 

1998)  ท่ีวา่  หากท่ีตั้งของร้านคา้ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน 

สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชบ้ริการ

มากกวา่ท่ีตั้งท่ีอยูใ่นเขตท่ีเขา้ไม่ถึง   

 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยเม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่  มีการลดราคาสินคา้   

รองลงมาเป็นอนัดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่น

ส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายหนา้ร้าน, นามบตัร และ Line มีการ

แจกของแถมจากการซ้ือสินคา้ และมีสินคา้สมนาคุณ เม่ือ

ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการถึงยอดท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (Sereerat.& 

et al. 1996, pp. 80-81) ท่ีวา่ ผูเ้สนอขายสินคา้จะตอ้งมี

การประชาสมัพนัธ์สินคา้    การโฆษณาสินคา้ การ

ส่งเสริมการขาย และการจดัจาํหน่าย เพ่ือเป็นการ

ติดต่อส่ือสารขอ้มลูระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูข้ายสินคา้  และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกลุ  

(Jaturongkakul, 2003, p. 26)  ท่ีวา่ การโฆษณาบ่อยคร้ัง

เป็นการเตือนผูบ้ริโภควา่  มีสินคา้ยี่หอ้น้ีจาํหน่ายประเภท

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ใดบา้ง  และสินคา้บางชนิดสามารถจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภค

ไดม้ากกวา่และราคาถกูกวา่คู่แข่ง 

 ปัจจยัดา้นบุคคล  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้  โดยอนัดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่  เจา้ของ

ร้านมีอธัยาศยัดี เป็นกนัเองกบัลกูคา้ รองลงมา  คือ  

เจา้ของร้านมีความรู้และเขา้ใจในสินคา้และบริการเป็น

อยา่งดี  และเจา้ของร้านมีการแนะนาํสินคา้และบริการท่ี

ดีใหก้บัลกูคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler 

(1998) ท่ีวา่  บริษทั หน่วยงาน หรือร้านคา้จะตอ้งมี

พนกังานท่ีมีความรู้  เพ่ือท่ีจะสามารถใหข้อ้มลูท่ีเป็น

ประโยชนข์องสินคา้และสร้างความประทบัใจใหก้บั

ผูบ้ริโภคได ้ และสอดคลอ้งกบัแนววิจยัของผอ่งฉวี  

เพียงไพศาลลิขิต   (Piangpisarnlikhit, 2005)  ศึกษาเร่ือง 

“ความพึงพอใจของลกูคา้ในการมาใชบ้ริการร้านถ่ายรูป 

กรณีศึกษา ร้านถ่ายรูปไพศาลโฟโต”้  กล่าววา่  

ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการร้านไพศาลโฟโต ้ โดยคาํนึงถึง

คุณภาพของงานและพนกังานท่ีใหบ้ริการเป็นหลกั  

เน่ืองจากวา่ปัจจยัส่วนบุคคลถือเป็นตวัแปรสาํคญัในการ

ทาํธุรกิจ หากผูใ้หบ้ริการบริการดว้ยความเตม็ใจ  อาจทาํ

ใหผู้บ้ริโภคยินดีท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก  โดย

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญัระดบัมากทุกขอ้ อนัดบัท่ีหน่ึง  ไดแ้ก่  

ภายในร้านสะอาด น่าใชบ้ริการ  รองลงมา คือ การจดัวาง

สินคา้เลือกซ้ือไดง่้ายและสะดวก การตกแต่งภายในร้าน

สวยงาม  ร้านมีความโดดเด่น มองเห็นชดัเจน และท่ีนัง่

เพียงพอสาํหรับลกูคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Kotler, P. (1998) ท่ีวา่ การแต่งกายของผูใ้หบ้ริการหรือ

การจดัวางสินคา้ในร้านอยา่งเป็นระเบียบและสะอาดนั้น 

สามารถชกัจูงใหผู้บ้ริโภคอยากเขา้มาใชบ้ริการหรือ

สอบถาม 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก โดย

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญัระดบัท่ีสุด  อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และถกูตอ้ง  รองลงมาเป็น

อนัดบัมาก  คือ  การบริการส่งสินคา้ถึงบา้นหรือ

สาํนกังาน (กรณีท่ีลกูคา้ไม่สะดวกมารับงานเอง) โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมศกัด์ิ ศรีท่าพระ (Sritapra, 

2000) ศึกษาเร่ือง “ศึกษาการดาํเนินงานของร้านถ่ายภาพ 

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงกล่าววา่ ปัจจยัท่ีทาํ

ใหธุ้รกิจสามารถประสบความสาํเร็จไดม้ากท่ีสุด คือ การ

ส่งมอบงานตามเวลานดัหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Kotler, P. (1998) ท่ีวา่ กระบวนการในการทาํงานท่ี

จะสร้างใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพอใจ คือ การใหบ้ริการ

ดว้ยความรวดเร็วและถกูตอ้ง 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจดา้นการใหบ้ริการของเจา้ของร้านมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งฉวี  เพียงไพศาลลิขิต 

(Piangpisarnlikhit, 2005) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของ

ลกูคา้ในการมาใชบ้ริการร้านถ่ายรูป กรณีศึกษา ร้าน

ถ่ายรูปไพศาลโฟโต”้  พบวา่  ระดบัความพึงพอใจของ

ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด  คือ  พนกังานท่ี

ใหบ้ริการ  ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการ

และความน่าเช่ือถือ   

 4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเขา้ใช้

บริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล โดยส่วนใหญ่  คือ  

ถ่ายรูปด่วน  ถ่ายรูปติดบตัร และถ่ายรูปสตูดิโอ  เหตุผลท่ี

เขา้ใชบ้ริการ  เน่ืองจากร้านมีความน่าเช่ือถือและเปิด

ใหบ้ริการเป็นเวลาหลายปี  จาํนวนค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง

เม่ือเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล  ส่วนใหญ่

ประมาณ 0-200 บาท  จาํนวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ

ร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล  คือ 1 คร้ังต่อเดือน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งฉวี  เพียงไพศาลลิขิต 

(Piangpisarnlikhit, 2005)  ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจ
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ของลกูคา้ในการมาใชบ้ริการร้านถ่ายรูป กรณีศึกษา ร้าน

ถ่ายรูปไพศาลโฟโต”้  พบวา่  ผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้าน

ไพศาลโฟโตส่้วนใหญ่เลือกใชบ้ริการถ่ายภาพมากท่ีสุด  

และอรวรรณ คงปรีชา  (Khongpreecha, 2009)  ศึกษา

เร่ือง “พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของ

ลกูคา้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการ”  พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่ใชบ้ริการร้านถ่ายภาพ(สตูดิโอ) ในจงัหวดัอยุธยา 1-

2 คร้ังต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1.  ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของร้าน

ถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล พบวา่ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการเป็น

เพศหญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-25 ปี ซ่ึงถือวา่เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกั ดงันั้น ร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอลควร

มีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง โดย

คาํนึงถึงผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมากท่ีสุด และขยายฐานลกูคา้

ในช่วงอายอ่ืุน ๆ เพ่ิม ดว้ยการเพ่ิมการใหบ้ริการท่ีได้

มาตรฐานและหลากหลาย เพ่ือรองรับความตอ้งการของ

ลกูคา้รายใหม่ 

 2.  เจา้ของร้านควรจดัทาํการส่งเสริม

การตลาด เช่น การลดราคาสินคา้หรือการแจกของ

สมนาคุณ เพ่ือกระตุน้ความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการเขา้ใช้

บริการใหเ้พ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความถ่ีในการเขา้ใช้

บริการส่วนใหญ่จะเขา้ใช ้2 คร้ังต่อเดือน และมีค่าใชจ่้าย

ต่อคร้ัง 298 บาทต่อเดือน 

 3.  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านถ่ายรูป

ศรีปทุมดิจิตอล ควรใหค้วามสาํคญัดา้นบุคคล เน่ืองจาก

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจ เจา้ของร้านควร

ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาดว้ยความ

ไพเราะ และเป็นกนัเองกบัลกูคา้ เพ่ือเป็นการสร้างความ

ประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา: (1) สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการโครงการ (2) ปัญหาอุปสรรค 

ของการบริหารจดัการ (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการโครงการ และ (4) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริ ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  

และนาํการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริม การวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั 27 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  

และใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นผูเ้ขา้รับการ 

ศึกษาหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน รวม 215 คน โดยใชแ้บบสอบถาม จากนั้น จึงนาํขอ้มูลมาประมวลและวิเคราะห์ 

โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ 

โครงการท่ีสาํคญัคือ เป็นโครงการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมี 

ประโยชน ์มีคุณค่า และไดรั้บการยอมรับ (2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การขาด

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการโครงการท่ีมีรายละเอียดสาํหรับการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน  

(3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การมีเครือข่ายและการช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งการสร้างความ 

เขา้ใจท่ีถกูตอ้งเพ่ือใหเ้กิดความผกูพนักนัของผูเ้ขา้รับการศึกษาและนาํไปสู่การขยายการจดัการศึกษา และ (4) แนวทาง 

การพฒันาการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดยทุธศาสตร์การบริหาร 

จดัการโครงการท่ีชดัเจนและมีรายละเอียดเก่ียวกบัการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวาง นอกจากน้ี ควรมีการสร้าง 

เครือข่าย การช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง ทั้งน้ี จะมีส่วนสาํคญัทาํใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

นาํโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริไปปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป 

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการ, โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน, แนวพระราชดาํริ 
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โครงการท่ีสาํคญัคือ เป็นโครงการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมี 

ประโยชน ์มีคุณค่า และไดรั้บการยอมรับ (2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การขาด

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการโครงการท่ีมีรายละเอียดสาํหรับการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน  

(3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การมีเครือข่ายและการช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งการสร้างความ 

เขา้ใจท่ีถกูตอ้งเพ่ือใหเ้กิดความผกูพนักนัของผูเ้ขา้รับการศึกษาและนาํไปสู่การขยายการจดัการศึกษา และ (4) แนวทาง 

การพฒันาการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดยทุธศาสตร์การบริหาร 

จดัการโครงการท่ีชดัเจนและมีรายละเอียดเก่ียวกบัการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวาง นอกจากน้ี ควรมีการสร้าง 

เครือข่าย การช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง ทั้งน้ี จะมีส่วนสาํคญัทาํใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

นาํโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริไปปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา: (1) สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการโครงการ (2) ปัญหาอุปสรรค 

ของการบริหารจดัการ (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการโครงการ และ (4) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริ ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  

และนาํการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริม การวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั 27 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  

และใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นผูเ้ขา้รับการ 

ศึกษาหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน รวม 215 คน โดยใชแ้บบสอบถาม จากนั้น จึงนาํขอ้มูลมาประมวลและวิเคราะห์ 

โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ 

โครงการท่ีสาํคญัคือ เป็นโครงการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมี 

ประโยชน ์มีคุณค่า และไดรั้บการยอมรับ (2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การขาด

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการโครงการท่ีมีรายละเอียดสาํหรับการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน  

(3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ การมีเครือข่ายและการช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งการสร้างความ 

เขา้ใจท่ีถกูตอ้งเพ่ือใหเ้กิดความผกูพนักนัของผูเ้ขา้รับการศึกษาและนาํไปสู่การขยายการจดัการศึกษา และ (4) แนวทาง 

การพฒันาการบริหารจดัการโครงการท่ีสาํคญัคือ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดยทุธศาสตร์การบริหาร 

จดัการโครงการท่ีชดัเจนและมีรายละเอียดเก่ียวกบัการขยายการจดัการศึกษาใหก้วา้งขวาง นอกจากน้ี ควรมีการสร้าง 

เครือข่าย การช้ีแนะท่ีดี รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง ทั้งน้ี จะมีส่วนสาํคญัทาํใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

นาํโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริไปปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study about : (1)  general situation of the administration of  Principal 

Pillars (2)  involving problems and obstacles of the administration (3)  supported factors of the administration, and 

(4) developmental guidelines of the administration of Principal Pillars for the Country Project according to the King 

Royal Initiative.  This was the mixture research between the quality research, the main research including with the 

additional quantitative research. The information and data gathering was collected from 27 main respondents 

including the executive directors of Principal Pillars for the Country Project course, specialists  and other experts, 

choosing specific pattern and depth interviews of quantitative research structure. The questionnaire of 215 sampling 

students who attending in Principal Pillars for the Country Project course were collected.  Therefore, all  involving 

data was calculated and analyzed through statistical method including percentage, means and standard deviation. 

The results found that (1) the main general situation of the administration of Principal Pillars for the Country Project 

according to the King Royal Initiative was  the educational management for the executive directors  both private and 

public sector which was very useful, valuable and was accepted, (2) the main involving problems and obstacles of the 

administration of Principal Pillars were lack of its strategies and details for more enlarging the educational 

administration, (3) the main supported factors of the administration of Principal Pillars was creating its networks, 

suitable suggestion and right understanding to join relations among the students, leading to the enlargement of 

educational administration and finally, (4) the important developmental guidelines of the administration of Principal 

Pillars was involving personnel or working units  should establish the essential strategies and details for enlarging the 

educational administration more widely .  

 

Keywords: administration, principal pillars for the country project, king royal initiative 

 

บทนํา  

 โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตั้งข้ึนโดย

คณะทาํงานซ่ึงประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ดร. บุญรอด 

บิณฑส์นัต ์ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศรี ประทุมสูตรและ

นายศุภพสิษฐ ์นวลปานวรชาติ มีวตัถุประสงคก์ารจดัทาํ

โครงการหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน “เกียรติยศ” ใตร่้ม

พระบารมีรุ่นท่ี 1 ใหเ้ป็นหลกัสูตรขั้นสูง และเป็นการต่อ

ยอดหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน ผูน้าํระดบัสูงตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินโครงการเพ่ือเทิดพระเกียรติและ

แสดงความจงรักภกัดี ดว้ยการแสดงออกถึงความรักและ

ความสามคัคีของเราชาวไทย ท่ีสาํนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ สาํหรับแนวทางการดาํเนินงาน และกิจกรรม

ความร่วมมือระหวา่งสาํนกังานใตร่้มพระบารมี กบั

หลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน ประกอบดว้ยการพฒันา

หลกัสูตรการรับนกัศึกษา การร่วมมือในการใชส่ิ้งอาํนวย

ความสะดวกทางการศึกษา ความร่วมมือดา้นกิจกรรม

ทางวิชาการ รวมทั้งความร่วมมือในเร่ืองอ่ืนใด ในการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็น

ประโยชนต่์อประเทศชาติและอยูภ่ายใตส้าํนกังานใตร่้ม

พระบารมีท่ีสาํคญัยิ่งในการเทิดพระเกียรติและนาํเสนอ

ตวัแบบการพฒันาตามแนวพระบรมราโชบายของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจในหมู่

ผูบ้ริหารระดบัสูง  ไทยรัฐ (Thairath, 2013) ซ่ึงจะมีส่วน
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ผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริซ่ึงมีจาํนวนหลายพนัโครงการ ประสบ

ความสาํเร็จและเป็นตวัแบบใหภ้าครัฐและเอกชน รวมทั้ง

ประชาชนทัว่ไป สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิด

ประโยชนใ์นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน

และประเทศชาติโดยส่วนรวม โครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดิน จึงไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสาํนกังานใตร่้ม

พระบารมี สถาปนาความร่วมมือในการเป็นองคก์าร

พนัธมิตรภายใตน้โยบายของสาํนกังานใตร่้มพระบารมี 

เพ่ือจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่แนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ไปสู่

สงัคมอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในและนอกประเทศ ดงันั้น จึงมี

ความจาํเป็นจะตอ้งทาํการศึกษาและพฒันาการบริหาร

จดัการโครงการเสาหลกัเพ่ือแผ่นดินตามแนว

พระราชดาํริของสาํนกังานใตร่้มพระบารมี (The  Pillar 

of the Kingdom, 2012) ใหมี้ความเหมาะสมกบับทบาท

และการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตในฐานะ

ท่ีเป็นองคก์รหน่ึงของสาํนกังานใตร่้มพระบารมีประกอบ

กบั เร่ืองน้ียงัไม่ไดมี้การทาํวิจยัมาก่อน ผูวิ้จยัจึงหยิบยก

เร่ืองน้ีข้ึนมาทาํการศึกษาวิจยั ซ่ึงจะทาํใหเ้พ่ิมคุณค่า

ทางดา้นเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

และเป็นประโยชนต่์อการบริหารจดัการโครงการเสา

หลกัเพ่ือแผน่ดิน อนัจะเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพ่ือ

ภารกิจในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่แนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ใหมี้ประ

สิทธิประสิทธิภาพสูงสุด สาํนกังานใตร่้มพระบารมี 

(2556) The  Pillar of the Kingdom. (2012) เพ่ือจะได้

นาํเอาองคค์วามรู้ไปใชก่้อใหเ้กิดประโยชนต่์อ

ประเทศชาติในการพฒันาใหย้ ัง่ยืนสืบไป  

 นอกจากน้ี ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยั ยอ่ม

ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม ประเทศชาติ และ

ประชาชน คือ เป็นการศึกษาวิจยัดา้นรัฐประศาสน

ศาสตร์ หรือเนน้เร่ืองการบริหารจดัการ โดยให้

ความสาํคญักบัการบริหารจดัการโครงการ อนัไดแ้ก่ 

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน เพ่ือนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะ 

หรือ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการโครงการ

ดงักล่าว ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของการ

บริหารจดัการโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนว

พระราชดาํริ 

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการโครงการเสาหลกัเพ่ือแผ่นดินตามแนว

พระราชดาํริ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการ

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริ 

 4. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการโครงการเสาหลกัเพ่ือแผ่นดินตามแนว

พระราชดาํริ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการการบริหารจดัการโครงการ และการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามหลกัการของ Armstrong 

(2006) 

 2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการการฝึกอบรม ปัจจุบนัใชก้นั 2 แบบ คือ

การประเมินโครงการตามวิธีการของ ตาแนล เอล. สตูฟ

เฟอร์บีม ท่ีเรียกวา่แบบจาํลอง GIPP (Context-Input-

Process-Product Model)  เป็นรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการวางและแผนบริหารโครงการฝึกอบรม

และพฒันา และแบบประเมินผลของ Hambin (1991) 

 3. แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั 

 4. การดาํเนินงานของโครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดิน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิง 

คุณภาพเป็นหลกั และนาํการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ห ้

ขอ้มลูหลกั 27 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูล 

(1) คณะผูบ้ริหารประจาํหลกัสูตร และอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประจาํกลุ่ม (2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุทาง

วิชาการและทางการบริหารจดัการ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ

ฝึกอบรม คณะท่ีปรึกษา ตวัแทนนกัศึกษา และผู ้

ปฏิบติัการ  

 ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

จากประชากรท่ีเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ีอ 

แผน่ดิน “เกียรติยศ” ใตร่้มพระบารมี รุ่นท่ี 1จาํนวน 87คน 

 และผูเ้ขา้รับการศึกษาหลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน: ผูน้าํ

ระดบัสูงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้ 

อยูห่วัฯ รุ่นท่ี 2 จาํนวน 128 คน รวมทั้งส้ิน 215 คน  

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้างและ

แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. แบบสาํรวจ ประเมินและสรุปสภาพทัว่ไป

ของการจดัการศึกษาตามโครงการเก่ียวกบัหลกัสูตร และ

การดาํเนินการจดัการศึกษา 

 2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เพ่ือใชใ้น

การบนัทึกขอ้มลูท่ีจะไดรั้บจากผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละคนท่ี

เป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหารูปแบบในการ

บริหารจดัการคุณภาพการสมัภาษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

มีเป้าหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตรงระหวา่งผูวิ้จยั

และผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะ One to One Interaction 

แบบ Structured of Formal Interview โดยการเจาะจง

ประเดน็คาํถาม  

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 

ใชเ้ทคนิค IOC ซ่ึงผูวิ้จยัไดพิ้จารณาใชผู้ท้รงคุณวฒิุจาก

คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นถึงขอ้คาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามและใน

แบบสมัภาษณ์ โดยกาํหนดระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 

คะแนน  1 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้คาํถาม 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

คะแนน - 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้คาํถาม 

 เม่ือนาํคะแนนท่ีผูท้รงคุณวฒิุกาํหนดใหใ้น 

แต่ละขอ้คาํถามมาทาํการหาค่าเฉล่ียแต่ละขอ้ ปรากฏวา่

ทุกคาํถามไดค้ะแนนเกิน 0.5 จึงถือวา่มีความเหมาะสมท่ี

จะนาํไปใชใ้นการสมัภาษณ์ได ้ 

 ในการรวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัได้

สร้างเคร่ืองมือในรูปของแบบสอบถาม ซ่ึงคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ และทาํการ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด จาํนวน 215 

คน จากแบบสอบถามท่ีทอดไปทั้งหมดไดรั้บกลบัคืนมา

เป็นจาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 95.81 ของประชากร

ทั้งหมด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการ

สมัภาษณ์เชิงลึก และใชแ้บบสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพนั้นผูวิ้จยัไดน้าํ

ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี และทฤษฎี มาใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์และการทบทวน

วรรณกรรมโดยการพิจารณาวา่องคป์ระกอบในการ

พฒันาการบริหารจดัการโครงการฯและประเดน็ท่ีมี

อิทธิพลเก่ียวขอ้งย่อมเป็นผลมาจากโครงสร้างทางดา้น

ต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อตวัแปรตามท่ี

กาํหนดไวซ่ึ้งโครงสร้างเหล่าน้ีมีผลใหก้ารทาํหนา้ท่ีตาม

พนัธกิจท่ีกาํหนดไวใ้หส้ามารถทาํหนา้ท่ีไดม้ากหรือนอ้ย

แตกต่างกนัการท่ีผูวิ้จยันาํทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ีมา

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพในคร้ังน้ีจึงเป็นการพยายาม

อนุมานคาํตอบท่ีคน้พบจากการศึกษาไปสู่ระดบัท่ีกวา้ง

ข้ึนซ่ึงกคื็อการกาํหนดรูปแบบและแนวทางการ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยัใน

ขณะเดียวกนักเ็ป็นการเตรียมการเพ่ือรองรับใหท้นัต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยการใช้

ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 1. โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินไดจ้ดัการศึกษา

ใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค

ประชาสงัคม โดยไดก้าํหนดเกณฑคุ์ณสมบติัของผูเ้ขา้รับ

การศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ โดยจะตอ้งเป็นผูน้าํระดบัสูงใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผูน้าํ

ระดบักลางท่ีจะกา้วสู่การเป็นผูน้าํระดบัสูงในอนาคต 

และผูท่ี้เคยผา่นการศึกษาในสถาบนัชั้นสูงของหน่วยงาน

ต่าง ๆ มาแลว้ หรือเป็นผูน้าํขององคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัตาํบล ดงันั้น จึงนบั

ไดว้า่มีการคดัสรรไวใ้นชั้นตน้ ซ่ึงกเ็ป็นไปในแนวทาง

เดียวกบัสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทั้งหลายในประเทศไทย

และต่างประเทศไดก้าํหนดไว ้เช่น วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร ไดก้าํหนดเกณฑใ์หผู้เ้ขา้รับการศึกษา

จะตอ้งมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร สาํหรับขา้ราชการพล

เรือนไม่นอ้ยกวา่รองอธิบดี ส่วนขา้ราชการทหาร ตาํรวจ 

ตอ้งมีชั้นยศไม่ตํ่ากวา่พนัเอก ซ่ึงตอ้งรับเงินเดือนในชั้น

พนัเอกพิเศษ ส่วนสถาบนัพระปกเกลา้ไดเ้ปิดหลกัสูตร 

ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง กไ็ดก้าํหน

เกณฑคุ์ณสมบติัไวเ้ช่นเดียวกบัเกณฑข์องวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร ดงันั้น โครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดินจึงมีผูเ้ขา้รับการศึกษาท่ีมีฐานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจในระดบัใกลเ้คียงกบัผูเ้ขา้รับการศึกษาใน

สถาบนัระดบัสูงอ่ืน ๆ ส่งผลใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบในการ

สร้างและขยายเครือข่ายพนัธมิตรท่ีจะเก้ือกลูกนัในการ

เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 2. จากการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี

เขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ ของโครงการเสาหลกั

เพ่ือแผน่ดิน พบวา่ อยูใ่นกลุ่มบุคคลระดบัสูงของประเทศ

ในทุกหลกัสูตรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

กลุ่มขา้ราชการประจาํ/ขา้ราชการบาํนาญ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ กลุ่มนกัธุรกิจ หรือพนกังานของวิสาหกิจ

เอกชน และกลุ่มนกัการเมืองแต่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนักคื็อ

การมีวยัวฒิุในระดบัใกลเ้คียงกนั โดยเกือบทั้งหมดสาํเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาโท ต่างมีความเห็นในเชิงบวก

ในเร่ืองการเรียนการสอนของหลกัสูตร โดยเห็นวา่

เน้ือหาของหลกัสูตรกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและสงัคมโดย

สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งใน

ชีวิตประจาํวนัและชีวิตการทาํงาน เน้ือหาสาระของวิชาท่ี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ศึกษามีความทนัสมยั เน้ือหาวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกนั และวตัถุประสงคใ์นการ

เปิดหลกัสูตรของโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินมีความ

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ

การศึกษา 

 3. โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน ไดจ้ดั

การศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ ข้ึน โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ี

หลากหลาย ทั้งขา้ราชการประจาํการ ขา้ราชการบาํนาญ 

บุคคลจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และนกัการเมืองทั้ง

ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ ซ่ึงจะตอ้งมีลกัษณะเป็น

เครือข่ายจดัตั้ง การช้ีแนะท่ีดี ดาํเนินงานเป็นขั้นตอนจน

สามารถสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง เกิดเป็นความผกูพนั

ระหวา่งสมาชิกจนนาํไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายท่ี

แทจ้ริง พร้อมทั้งสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง เครือข่าย

ตอ้งคดัเลือกคนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งดา้นความรู้

ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกบัเครือข่ายและท่ี

สาํคญั คือเป็นท่ียอมรับนบัถือและสามารถเป็นศูนยร์วม

ใจของคนในเครือข่ายได ้ดาํเนินการใหค้นเหล่าน้ีเขา้ร่วม

กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีเป็น

สมาชิกแกนหลกั เพ่ือสืบสานหนา้ท่ีต่อไปเม่ือสมาชิก

แกนหลกัตอ้งหมดวาระไป 

 4. ปัจจยัดา้นการวางแผนองคก์ร กระบวนการ

บริหารจดัการ มีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานโดย

คณะกรรมการของโครงการ ซ่ึงมีขอ้คิดเห็นในการพฒันา

ในการวางแผนงานคือควรจะตอ้งเปิดใหส่้วนราชการ 

หน่วยงานเอกชน หรือองคก์ารอิสระต่าง ๆ เขา้มามีส่วน

ร่วมในการวางแผนดาํเนินงานใหก้วา้งข้ึน และดา้น

โครงสร้างองคก์ร ในปัจจุบนัโครงการฯ ไดจ้ดัโครงสร้าง

องคก์รเป็นแบบการแบ่งตามหนา้ท่ีการงาน หรือเรียกได้

วา่เป็นรูปแบบโครงสร้างราบ ซ่ึงสามารถใชด้าํเนินงาน

ไดใ้นระยะแรก แต่ในปัจจุบนัมีภารกิจท่ีขยายตวัมากข้ึน 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 1. การจดัการศึกษาตามโครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดิน เป็นการดาํเนินการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ใหมี้ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามท่ี Armstrong (2006) ได้

กล่าวไวว้า่ กลยุทธ์ในการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้นจะ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึง

ตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลาซ่ึงในการจดั

หลกัสูตรการเรียนการสอนนั้น โครงการไดก้าํหนด

วิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการบรรยายในหอ้งเรียน การ

ทศันะศึกษานอกสถานท่ี การสัมมนา การประชุมกลุ่ม 

การจดัทาํรายงานส่วนบุคคล และการจดักิจกรรม 

สนัทนาการ โดยโครงการจดัการพฒันาบุคคลากรตาม

แบบ "มนุษยนิ์ยมเชิงพฒันาการ” ซ่ึงเป็นแนวคิดกระแส

หลกัท่ีทรงอิทธิพลและแพร่หลายท่ีสุดในปัจจุบนั โดยให้

ความสาํคญักบัเร่ืองของการสร้างสมัพนัธภาพของคน

เป็นอนัดบัแรก ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ ผูท่ี้เขา้รับการศึกษา

ในหลกัสูตรต่าง ๆ ของโครงการ ส่วนใหญ่จึงมีความพึง

พอใจและพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง โดย

กลุ่มหลกัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม คือ กลุ่มขา้ราชการประจาํ/

ขา้ราชการบาํนาญ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มนกัธุรกิจ

หรือพนกังานของวิสาหกิจเอกชน และกลุ่มนกัการเมือง 

ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีลว้นเป็นผูน้าํทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมือง มีศกัยภาพท่ีจะสามารถนาํแนวพระราชดาํรัส

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ไปขยายผลเพ่ือการ

พฒันาประเทศ พฒันาองคก์าร และพฒันาตนเอง ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่อยูใ่นวยัอาวโุสท่ีมีอาํนาจ

บารมี มีความรู้ในระดบัสูง จากเหตุผลน้ีเองทาํให้

โครงการฯ ไดจ้ดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํกลุ่ม โดยมี

หนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ทั้งใน

เร่ืองกระบวนการเรียนการสอน การทาํกิจกรรม

ประกอบการเรียน การเช่ือมโยงเครือข่ายความสมัพนัธ์

ระหวา่งกลุ่ม และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งการเขา้รับการศึกษา และทาํใหผู้เ้ขา้รับการศึกษา

มีความสะดวกทั้งในเร่ืองการเรียนการสอน และกิจกรรม
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ต่าง ๆ และเม่ือพิจารณาในเร่ืองความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับ

การศึกษาท่ีมีต่อวิทยากรของโครงการ ปรากฏวา่ใหก้าร

ยอมรับเป็นอยา่งสูง ทั้งน้ีเพราะโครงการฯ ไดใ้ห้

ความสาํคญัในการคดัเลือกวิทยากรผูบ้รรยาย ซ่ึงนอกจาก

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริงแลว้ ยงั

จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากสงัคมในระดบัแนวหนา้อีก

ดว้ย โดยแนวทางน้ีไดรั้บการปฏิบติัมาตั้งแต่เร่ิมการเปิด

หลกัสูตร เสาหลกัของแผ่นดิน ในรุ่นแรกขณะท่ี

โครงการยงัดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมของมลูนิธิ

ศาสตราจารย ์ดร.บุญรอด บิณฑสณัห์ สนัติชยั อินทร

อ่อน  (Intornon, 2007) ซ่ึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการสร้าง

ทุนทางปัญญาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็น

แนวทางเดียวกบัท่ีธนาคารกสิกรไทย ใชใ้นการกาํหนด

นโยบายการพฒันาบุคคลากรของธนาคารซ่ึงจากความ

คิดเห็นของผูท่ี้ผา่นการศึกษา เช่น นางกรรณิการ์ เจริญ

พนัธ์ อาชีพ นกัการเมือง เห็นว่าผูท่ี้ผา่นหลกัสูตรน้ีถือวา่

เป็นผูรู้้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการพระราชดาํริฯ เป็นผู ้

ท่ีเห็นวา่โครงการน้ีมีประโยชน ์และเป็นโครงการท่ี

ส่งเสริมความมัน่คงของประชาชนคือการพ่ึงตนเองได้

และเห็นความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเกิด

ความภาคภูมิใจในชาติซ่ึงผูท่ี้ผา่นการศึกษาในหลกัสูตรน้ี

จะเกิดความสาํนึกถึงคุณของในหลวงเกิดความรัก

แผน่ดินเกิดภูมิใจในชาติ – รักชาติ และเห็นประโยชน์

ของการอยูแ่บบพ่ึงพิงและพอเพียง 

 2. ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจดัการ

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน 

การขาดรายะละเอียดในเร่ืองการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีชดัเจน 

จึงทาํใหก้ารเติบโตขององคก์รยงัขาดทิศทาง ประกอบ

กบัลกัษณะของโครงสร้างองคก์ารซ่ึงยงัไม่ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน

ปัจจุบนั ทาํใหส้ามารถรองรับการปฏิบติังานไดใ้น

ขีดจาํกดั นอกจากน้ีในดา้นบุคคลากรนั้นยงัขาดระบบ

การบริหารจดัการความรู้ ทาํใหข้าดการส่ือสารภายใน

องคก์รท่ีชดัเจน ผูป้ฏิบติังานยงัไม่เขา้ใจแนวทางการ

ดาํเนินงานอยา่งถ่องแทจึ้งไม่สามารถตอบคาํถามท่ีผูเ้ขา้

รับการศึกษาสอบถามไดอ้ยา่งกระจ่างแจง้ซ่ึงกเ็ป็นปัญหา

ท่ีนาํไปสู่การพฒันาระบบ TQM พ้ืนฐาน นัน่กคื็อการ

สร้างร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองคก์าร โดยมี

เป้าหมายดา้นความพึงพอใจของลกูคา้ โดยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือทาํเกินกวา่ความ

คาดหวงัของลูกคา้ซ่ึงสาํหรับโครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดินนั้น ผูเ้ขา้รับการศึกษาจากโปรแกรมการฝึกอบรม

หลกัสูตรต่างๆ ของโครงการฯ อาจเปรียบเสมือนเป็น

ลกูคา้ของโครงการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพีฒนาการดาํเนินงานดา้นการ

พฒันาบุคลากรใหส้ามารถใชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี โดยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและ

ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ อนัจะทาํใหคุ้ณภาพชีวิต

ของพนกังานทุกคนดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและส่งผลถึง

ความสาํเร็จของโครงการอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในเร่ืองน้ี อนนัต ์

เตียวต๋อย  (Taeltoy, 2008) ไดเ้สนอวา่องคป์ระกอบ

สาํคญัมี ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียและพนกังาน  

2.2 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํในการนาํองคก์ร  

2.3 เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ  

2.4 ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร  

2.5 การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง  

2.6 การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ  

2.7 การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ปัจจยัสนบัสนุนการบริหารจดัการความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ปรากฏวา่ โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินไดรั้บความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

เน่ืองจาก เป็นการดาํเนินงานเพ่ือเผยแพร่พระราชกรณีย

กิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

อนัเป็นท่ีเคารพสูงสุดของปวงชนชาวไทย จึงเป็นท่ีมา

ของการใหค้วามร่วมมือกบัโครงการฯ อยา่งเตม็ท่ี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประกอบกบัผูท่ี้ผา่นการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ ของ

โครงการต่างเห็นประโยชนท่ี์ไดรั้บ จึงพร้อมใจกนัจดั

กิจกรรมและสนองตอบการขอรับการสนบัสนุนของ

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินเป็นอยา่งดี เช่น การจดั

กิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติในดา้นต่าง ๆ การสนบัสนุน

สถานท่ีในการศึกษาดูงาน และการใหค้วามช่วยเหลือใน

เร่ืองต่าง ๆ 

 4. แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการ

โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินตามแนวพระราชดาํริให้

เกิดประโยชนสู์งสุด มีประเดน็หลกัดงัต่อไปน้ี 

 4.1 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวาง

แผนการดาํเนินงาน 

 4.2 การพฒันาระบบการบริหารจดัการและการ

ปรับโครงสร้างองคก์าร 

 4.3 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นบุคลากร

 4.4 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการสัง่การ

 4.5 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ประสานงาน  

 4.6 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

รายงานและดา้นการประเมินผล 

 4.7 การพฒันาการบริหารจดัการดา้นดา้น

งบประมาณ 

 กล่าวโดยยอ่ การวิจยัคร้ังน้ีไดพิ้สูจนแ์ละสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ใหเ้ห็นวา่ โครงการเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน

เป็นโครงการท่ีดี มีมาตรฐาน และเป็นวิชาการอยา่งเป็น

ระบบรวมทั้งควรไดรั้บการสนบัสนุนใหน้าํโครงการน้ี

ไปเผยแพร่และปรับใชใ้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 จากยทุธศาสตร์ท่ีโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน

กาํหนดไว ้7 ยทุธศาสตร์ จะตอ้งจดัทาํกลยุทธ์เพ่ือรองรับ

แต่ละยทุธศาสตร์ อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแผนงาน งาน 

และโครงการ ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดต่อไป ซ่ึงจะ

ครอบคลุมทั้งในดา้นการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร การ

พฒันาบุคลากร การปรับโครงสร้างองคก์ร การ

ประสานงาน การบงัคบับญัชาสัง่การ และการบริหาร

จดัการงบประมาณอยา่งครบถว้น อนัจะทาํใหก้ารบริหาร

จดัการของโครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน ซ่ึงเป็น Unit of 

Analysis ในการวิจยัคร้ังน้ี เหมาะสมท่ีจะเป็นอิสระ โดย

ไม่ควรสงักดัส่วนราชการใด และเพ่ือใหมี้ความคล่องตวั

ในการบริหารจดัการ และไม่ไดรั้บผลกระทบจากความ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง โครงการเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน

จึงควรยืนหยดัในอุดมการณ์และปราศจากการแทรกแซง

ทางการเมืองจากรัฐบาลแต่ละชุดท่ีสาํคญั คือ โครงการ

เสาหลกัเพ่ือแผ่นดินเป็นโครงการท่ีมีประโยชน ์มีคุณค่า

และควรนาํไปเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางในหน่วยงานของ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรนาํโครงการเสาหลกัเพ่ือแผ่นดินไป

ประยกุตใ์ชใ้นหลกัสูตรหรือในการฝึกอบรมอยา่งจริงจงั

และต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้

ทาํการศึกษาในภาพรวมของโครงการเสาหลกัเพ่ือ

แผน่ดินในระดบัมหภาค ซ่ึงในรายละเอียดแต่ละเร่ือง

จาํเป็นจะตอ้งมีการศึกษาวิจยั หรือทาํวิจยัในเชิงลึกต่อไป 

ทั้งในดา้นการวางแผนพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร การ

พฒันาบุคลากร การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการองคก์ร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณน้ีศึกษา: (1) เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและความผกูพนัต่อองคก์ร (2) ปัจจยัคํ้า

จุนกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย และ (3) ปัจจยัจูงใจกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย ประชากรท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรชายหญิง ช่วงอาย ุ

เจนเนอเรชัน่วาย (ท่ีเกิดระหวา่ง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน 

องคก์รเอกชนในเขตสาทรและอโศกจาํนวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนนเฉล่ีย การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และสถิติสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ี

ระดบั 0.05 (2) ปัจจยัคํ้าจุนมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01และ (3) ปัจจยัจูงใจมี

ความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01  

 

คําสําคัญ : เจนเนอเรชัน่วาย, ความผกูพนั, ปัจจยัคํ้าจุน, ปัจจยัจูงใจ, องคก์ร 

  

Abstract 

 The quantitative research aims to study: (1) prepare generation Y personal characteristics and job 

engagement of a company. (2) the hygiene factors and job engagement  of generation Y. (3) the effects of  the 

motivator factors and job engagement  of generation Y. Population are male and female in generation Y(was born in 

1980-2000) in Bangkok and the samples are officer in Sathorn and Asoke. The instrument used for data collection 

was questionnaire; the statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test for 

testing the difference of means, One-way ANOVA analysis of variance and Pearson correlation coefficient. Research 

findings were as follows: (1) education level is difference with employees’ commitment at significant level of 
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0.05.(2)The hygiene factors are related with employees’ commitment at significant level of 0.01 (3).The motivate 

factors are related with employees’ commitment at significant level of  0.01.  

   

Keywords:  generation Y, engagement, hygiene factors, motivation factors, organization  

 

บทนํา  

 รัชฎา  อสิสนธิสกลุ (Asisontisakul, 2010) 

กล่าววา่ ในองคก์รหน่ึงจะมีคาํเรียกพนกังานในองคก์รวา่ 

“คนรุ่นเก่า” และ “คนรุ่นใหม่” โดยใชเ้กณฑอ์ายคุน

มากกวา่อายงุาน ตามแนวคิดตะวนัตก สามารถแบ่ง

พนกังานเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายแุละคุณลกัษณะนิสยั 

ไดแ้ก่  เบบ้ีบูมเมอร์ส (Baby Boomers) เจนเนอเรชัน่

เอก็ซ์ (Generation X)  เจนเนอเรชัน่วาย  (Generation Y) 

ในปัจจุบนัน้ีประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู (Pantapalungul, 

2014) ซ่ึงเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ คนในวยัเจนเนอเรชัน่วาย 

เขา้มาทาํงานเพ่ิมข้ึนซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่แต่ละวยัจะมีความ

แตกต่างกนัทั้งดา้นความคิด ทศันคติ ลกัษณะนิสยั และ

อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างกนัในการทาํงาน 

นาํไปสู่ปัญหาช่องวา่งระหวา่งวยัเกิดข้ึนในองคก์ร  หาก

ผูบ้ริหารหรือบุคลากรดา้นทรัพยากรบุคคลขาดความ

เขา้ใจในความแตกต่าง  และไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของคนในแต่ละช่วงวยั  โดยเฉพาะเจนเนอเรชัน่

วายท่ีกาํลงัมีบทบาทมากข้ึนในองคก์ร  อาจก่อใหเ้กิด

ปัญหาภายในองคก์รเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  และ

ปัญหาการส่ือสารระหวา่งกนัไม่มีประสิทธิภาพ  ส่งผล

ใหคุ้ณภาพงานขององคก์รถดถอยลง โดยเฉพาะยา่นท่ีมี

การแข่งขนัทางธุรกิจสูง เป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการ

ต่าง ๆ ในการเลือกพ้ืนท่ีตั้งสาํนกังาน คือยา่น Central 

Business District -- CBD สุรเชษฐ ์คงชีพและนาริน ภูมิ

วิวฒันศิริกุล (Kongcip, & Phumivivatsirikul, 2013) ซ่ึง

เห็นจากอตัราการเติบโตของการเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานเพ่ิม

สูงข้ึน ในปี 2557 เม่ือเทียบจากปี 2556 ถึง 3.7%  

(Pitchon, 2015) โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีถนนสาทร และถนน

อโศก มีอาคารสาํนกังานเป็นจาํนวนมาก การเพ่ิมข้ึนของ

ผูป้ระกอบการในยา่ยน้ี ส่งผลใหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจ

สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งดูแลรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะ

พนกังานช่วงเจนเนอเรชัน่วาย เน่ืองจากการทาํธุรกิจใน

ปัจจุบนัตอ้งอาศยัคนรุ่นใหม่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การแข่งขนัของธุรกิจ (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน)์  

Manager Online (2012) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและ

ความผกูพนัองคก์ร 

   2. เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนกบัความผกูพนัองคก์ร

ของพนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย 

    3. เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจกบัความผกูพนัองคก์ร

ของพนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน

ช่วงอาย ุเจนเนอเรชัน่วายมีผลกระทบต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รท่ีแตกต่างกนั  

  2. ปัจจยัคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย  

  3. ปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วาย 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน)์ Wonganutarote, 

2010) กล่าววา่ การสร้างความผกูพนัของบุคคลใหมี้ต่อ

องคก์รสามารถทาํได ้โดยการช่วยใหพ้นกังานนั้น
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สามารถประสบความสาํเร็จในชีวิต เพ่ือใหบุ้คคลมีความ

ตั้งใจท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์ร  มีความพยายามทาํผลงาน

ออกมาใหดี้ท่ีสุด  มีความปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร  และมีความเช่ือและยอมรับในคุณค่าและ

เป้าหมายขององคก์ร  ซ่ึงการท่ีจะทาํใหบุ้คคลเกิดความ

ผกูพนัต่อองคก์ร องคก์รจะตอ้งมีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี

(Hirunkitti,19999) 

 ทฤษฎีปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนของเฮอร์

ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ปัจจยัจูงใจ 

(motivator  factors) หรือปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึก

ทางดา้นบวกภายในจิตใจต่องาน และหนา้ท่ีท่ีได้

รับผิดชอบ จูงใจใหบุ้คคลช่ืนชอบและภูมิใจใน

ความสามารถของตนเอง  หากสามารถตอบสนองปัจจยั

จูงใจได ้ จะทาํใหพ้นกังานตั้งใจทาํงานอยา่งสุด

ความสามารถ  และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ซ่ึงมีปัจจยั ดงัท่ีวนัชยั ศกนุตนาค และพลูสุข สงัขรุ่์ง 

(Sakultanark, 2007;  Sungrung, 2007) กล่าวไวว้า่  

 1. ความสาํเร็จในงาน  หมายถึง การท่ีพนกังาน

สามารถปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย  

ซ่ึงเกิดจากความรู้สามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึน  รวมถึงหาแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

จากการทาํงานไดด้ว้ยดี  เม่ือประสบความสาํเร็จในการ

ทาํงาน  พนกังานจึงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  

และปลาบปล้ืมกบังานช้ินนั้น ๆ 

 2. ดา้นการยอมรับนบัถือ  หมายถึง การไดรั้บ

การยอมรับนบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา ใตบ้งัคบับญัชา  

เพ่ือนร่วมงาน  ซ่ึงการแสดงถึงการยอมรับนบัถือสามารถ

อยูใ่นรูปของการยกยอ่ง ชมเชย การใหก้าํลงัใจ หรือการ

แสดงออกอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับใน

ความสามารถเม่ือทาํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ ซ่ึงหาก

เป็นพนกังานท่ีมีความสามารถ จะมีความตอ้งการคาํ

ชมเชยแบบจริงใจ และเหมาะสมกบัพนกังานแต่ละคน

(Tamara J, & Gratton, 2011) 

 3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ หมายถึง ความน่า 

สนใจของงาน  ความทา้ทายของงาน โอกาสท่ีไดเ้รียนรู้

และศึกษางาน โอกาสหรือแนวทางท่ีจะปฏิบติังานให้

สาํเร็จ  การรับรู้ในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ การท่ีผูท้าํงาน

มีความรู้สึกต่องานในดา้นบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจต่องาน มีความตอ้งการทาํงาน 

และความผกูพนัต่องาน 

 4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความพึงพอใจใน

งานท่ีรับมอบหมายใหป้ฏิบติั  สามารถทาํงานนั้น ๆ ได้

อยา่งเตม็ท่ีทั้งในดา้นแรงงานและความคิด โดยท่ีไม่มีผูใ้ด

มาขดัขวาง 

 5. โอกาสความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง โอกาส

ในการเล่ือนตาํแหน่งในสายงานหรือระหวา่งสายงานท่ี

สูงข้ึน  มีความรับผิดชอบมากข้ึน รวมถึงการไดรั้บ

โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติม และเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน     

ซ่ึงความกา้วหนา้ในงานเป็นส่ิงท่ีพนกังานมุ่งหวงั และ

เป็นการสร้างขวญั กาํลงัใจใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อ

องคก์ร ( วิชยั  โถสุวรรณจินดา) (Tosuwanjinda, 2013) 

 ประเวศน ์ มหารัตนส์กลุ (Maharatsakul, 2011)

กล่าววา่ ปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัป้องกนัไม่ใหพ้นกังานเกิด

ความไม่พอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่และปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้

เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานของบุคคล ปัจจยัคํ้าจุนน้ีเป็น

ส่ิงจาํเป็นเพราะถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ี บุคคลในองคก์รอาจ

เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัท่ีมาจาก

ภายนอกบุคคล ประกอบดว้ย 

 1. นโยบายของบริษทัและการบริหารงาน  

หมายถึง  แนวทางในการดาํเนินงาน  การจดัการของ

องคก์รท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือใหทุ้กฝ่าย

ในองคก์รมีเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน และทาํใหเ้ขา้ใจ

คุณค่างานท่ีไดรั้บมอบหมายวา่มีความสาํคญัต่อองคก์ร 

และสามารถสร้างความพึงพอใจในการทาํงานไดเ้ช่นกนั  

 2. การใหค้าํปรึกษาหารือและเทคนิคการบงัคบั

บญัชา หมายถึง แนวทางในการปกครองของบงัคบับญัชา  

ความรู้ความสามารถในการทาํงาน รวมถึงการช่วยเหลือ

สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง 

สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงเพ่ือนร่วมงานเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจดัเขา้ในปัจจยัท่ีเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานทาํให้

คนเรามีความสุขในท่ีทาํงานเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงาน 

 4. รางวลัและผลตอบแทน หมายถึง เงินเดือน  

รายรับ สวสัดิการ ผลประโยชนต่์าง ๆ ท่ีตอบแทนจาก

การทาํงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชดเชยและสร้างความพึงพอใจใน

งานได ้

 5. สภาพการทาํงาน  หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพภายในสถานท่ีทาํงาน ไดแ้ก่ โต๊ะ เกา้อ้ี แสง เสียง 

ชัว่โมงการทาํงาน เป็นตน้ 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

                              ตวัแปรอิสระ 
 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

     1. เพศ 

  2. ตาํแหน่งงาน 

  3. ระดบัการศึกษา 

  4. อตัราเงินเดือน 

  5. ระยะเวลาปฏิบติังาน 

    
 

  ปัจจยัคํ้าจุน 

     1. นโยบายของบริษทัและการบริหารงาน 

  2. การใหค้าํปรึกษาหารือและเทคนิคการบงัคบับญัชา 

  3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

  4. รางวลัและผลตอบแทน 

  5. สภาพการทาํงาน 

   

    ปัจจยัจูงใจ 

     1. ความสาํเร็จในงาน 

  2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 

  3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ 

  4. ความรับผิดชอบ 

  5. โอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 263



วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 พนกังานองคก์รเอกชนชายหญิง ช่วงอาย ุเจน

เนอเรชัน่วาย (ผูท่ี้เกิดระหวา่ง พ.ศ 2520 ถึง พ.ศ 2537     

(Asisontikul, 2010) ในเขตสาทรและอโศก ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชต้ารางของ ทาโร่ 

ยามาเน่ ( Yamane, 1967) กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสอบถาม ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นท่ีจะ

ทาํการศึกษาพิจารณาแบบสอบถามจาํนวน 3 ท่าน พร้อม

แบบประเมิน เพ่ือเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง (Item-

Objective Congruency--IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้

มลูค่า IOC เท่ากบั 0.98 แสดงว่าขอ้คาํถามนั้น ๆ มี

ประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชไ้ด ้หลงัจากนั้นผูวิ้จยันาํ

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือกบับุคคล

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัวอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 ราย แลว้นาํ

ผลการทดลองใชน้ั้นมาวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.95 ซ่ึงผลท่ีไดมี้ค่าน่าเช่ือถือ  

จึงไดแ้บบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด

จาํนวน 47 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มลูปฐม

ภูมิ  และขอ้มลูทุติยภูมิ  เพ่ือช่วยสร้างความเขา้ใจพ้ืนฐาน

ในการวิจยั  ช่วยออกแบบสอบถาม  ตลอดจนช่วยใหไ้ด้

ขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ดงัน้ี 

  1. ขอ้มลูปฐมภูมิ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพ มาใช้

ในในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  400 ชุด  

ซ่ึงจะดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจน

ครบตามจาํนวน  โดยขอความร่วมมือจากพนกังานใน

องคก์รเอกชน  ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบเป็นผูก้รอก

แบบสอบถามเอง 

  2. ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  แนวคิด

เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของบุคคล แนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

วารสาร และส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t- test 

independent  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  สถิติสหสมัพนัธ์

อยา่งง่ายของเพียร์สนั  

 

ผลการวจัิย 

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและ

ความผกูพนัองคก์รพบวา่ ประเดน็ดา้นระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งนั้น มีผลต่อความผกูพนั

องคก์รแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษายิ่งสูง จะยิ่งมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รท่ีนานกวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ ส่วนประเดน็

อ่ืน ๆ ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  ปัจจยัคํ้าจุนดา้นนโยบายของบริษทัและการ
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บริหารงาน การใหค้าํปรึกษาหารือและเทคนิคการบงัคบั

บญัชา ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน รางวลัและ

ผลตอบแทน สภาพการทาํงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

 ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จในงาน การไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีทาํดา้นความ

รับผิดชอบ โอกาสความกา้วหนา้ในงาน มีความสมัพนัธ์

ต่อความผกูพนัองคก์ร 

การอภิปรายผล 

 พนกังานช่วงอายเุจนเนอเรชัน่วายขององคก์ร

เอกชนในเขตสาทร และอโศก ท่ีมีระดบัการศึกษา

แตกต่างกนั  มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 

ตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจากเม่ือมีการศึกษาสูงมากข้ึนกอ็าจมี

ความรับผิดชอบต่องาน หนา้ท่ีตาํแหน่งงาน ท่ีสูงมากข้ึน 

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรดิศ  กาญจนวงศ ์ 

(Kanjanawong, 2009) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงาน

โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

  ปัจจยัคํ้าจุนในดา้นรางวลัและผลตอบแทนมี

ความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มะปราง จนัทร ( Jantorn, 

2009) ไดศึ้กษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ร และแนวโนม้ท่ีทาํงานต่อไปของพนกังาน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง  พบวา่ ปัจจยัคํ้าจุนโดยรวม

มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมของ

พนกังานทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัในองคก์รโดยรวมของพนกังานในทิศทางเดียวกนั

ในระดบัตํ่าท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

  ปัจจยัจูงใจในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์รอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะปราง  จนัทร (2552) 

Jantorn  (2009) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัของพนกังานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กรณีศึกษา  

กลุ่มงานบริการ Corporate Cash Management  พบวา่ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นงานท่ีมีโอกาส

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  มีความสมัพนัธ์ต่อ

ความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในองคก์รอยา่งมี
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 ควรวิจยัเปรียบเทียบความผกูพนัของพนกังาน

ระหวา่งประเภทของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการเปรียบเทียบความผกูพนัของ

พนกังานต่อองคก์รในแต่ละเจนเนอเรชัน่ เช่น              

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ เจนเนอเรชัน่แซด เป็นตน้ 

2. ควรมีการวิจยัถึงวฒันธรรมของแต่ละองคก์รท่ี

แตกต่างกนัวา่มีผลต่อความผกูพนัองคก์รมากนอ้ยแค่
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บริหารงาน การใหค้าํปรึกษาหารือและเทคนิคการบงัคบั

บญัชา ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน รางวลัและ

ผลตอบแทน สภาพการทาํงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

 ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จในงาน การไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีทาํดา้นความ

รับผิดชอบ โอกาสความกา้วหนา้ในงาน มีความสมัพนัธ์

ต่อความผกูพนัองคก์ร 

การอภิปรายผล 
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ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัในองคก์รโดยรวมของพนกังานในทิศทางเดียวกนั

ในระดบัตํ่าท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

  ปัจจยัจูงใจในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์รอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะปราง  จนัทร (2552) 

Jantorn  (2009) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัของพนกังานสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กรณีศึกษา  

กลุ่มงานบริการ Corporate Cash Management  พบวา่ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นงานท่ีมีโอกาส

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  มีความสมัพนัธ์ต่อ

ความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในองคก์รอยา่งมี
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหวา่งรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสันกบัยี่หอ้ซูซูกิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั และกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ  

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาดว้ย  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานดว้ย Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยั

พบวา่ (1) ผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสัน เป็นเพศหญิง อาย ุ30 - 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  (2) ผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ เป็นเพศชาย อาย ุ20 - 29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001 - 25,000 บาท  (3) ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อนิสสันและยี่ห้อซูซูกิ มีระดบัการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นคุณสมบติัตราสินคา้ ดา้นคุณประโยชน์ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้น

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้และดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ (4) การทดสอบสมมติฐาน พบวา่

ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสันและยี่หอ้ซูซูกิ

แตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั ท่ีมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์), การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

 

Abstract 

 This quantitative research aims to study about the comparison of  the brand image perception of ecology cars 

(eco cars) between Nissan brand and Suzuki brand of the consumers in Bangkok. The data were gathered through the 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 267



application of questionnaire from 2 sample groups using the ecology cars (eco cars), i.e. 200 Nissan eco car users, and 

200 Suzuki eco car users. The data were analyzed using descriptive statistics comprising Frequency, Percentage, 

Standard Deviation, Independent Samples t-test and One-Way ANOVA. The results of the study showed that (1) The 

majority of Nissan ecology car (eco car) users were female, aged between 30-39 years old, graduated with Bachelor’s 

degree, were government officials or state enterprise employees, and earned an average monthly income of 15,001 - 

25,000 baht, (2) The majority of the Suzuki ecology car (eco car) users were male, aged between 20-29 years old, 

graduated with Bachelor’s degree, were employed by private companies, and earned an average monthly income of 

15,001 - 25,000 bath (3) Nissan ecology car users and Suzuki ecology car users had the level of overall brand image 

perception in the aspects of brand quality, brand benefit, brand valuation, brand users’ personalities, and brand 

personality at a high level. (4) The results of hypothesis testing demonstrated that general data of the consumers made 

differences in every aspect of brand image perception of ecology cars (eco cars) of Nissan brand and Suzuki brand, 

except average monthly income of Nissan ecology car (eco car) users did not make differences in the brand image 

perception. 

 

Keywords:  ecology car (Eco Car), brand image perception 

 

บทนํา  

 ปัจจุบนัรถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีมีความสาํคญั

ในการดาํเนินชีวิต และความจาํเป็นในการคมนาคมขนส่ง อีก

ทั้งรถยนตย์งัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกฐานะทางสงัคมอีกดว้ย ซ่ึง

รถยนตส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งใน

ดา้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความเป็นส่วนตวั 

ทาํใหร้ถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชเ้ป็น

จาํนวนมาก และในสถานการณ์ท่ีราคานํ้ามนัปรับตวั

สูงข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือรถตอ้งพิจารณาถึง

ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมมองหารถยนตท่ี์

ประหยดัพลงังาน หรือรถยนตพ์ลงังานทางเลือกท่ีมีราคา

ถกูและสามารถทดแทนการใชน้ํ้ามนัได ้บริษทัผูผ้ลิต

รถยนตจึ์งพฒันา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ

รถยนตใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดย

ตระหนกัถึงการพฒันารถยนตท่ี์ประหยดัพลงังาน และ

คาํนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมอีกดว้ย สาํหรับเง่ือนไขในการผลิตรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) ของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดงัน้ี  

1. ดา้นประหยดัการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 

ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร หรือ 20 กิโลเมตรต่อ 1 ลิตร  

2. ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน Euro 4 

โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์นอ้ยกวา่ 120 กรัม 

ต่อ 1 กิโลเมตร 

3.  ดา้นความปลอดภยั มีคุณสมบติัในการป้องกนั

ผูโ้ดยสารจากการชนดา้นหนา้และดา้นขา้งตามมาตรฐาน 

UNECE หรือระดบัท่ีสูงกวา่    

4. ดา้นขนาดของเคร่ืองยนต ์ไม่เกิน 1,300 ซีซี 

สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน และไม่เกิน 1,400 ซีซี สาํหรับ

เคร่ืองยนตดี์เซล ทาํใหร้ถยนตมี์ความคล่องตวัสูง 

โดยคุณสมบติัของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) แต่ละยี่หอ้มีความเหมือนและแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภควา่คาํนึกถึง

คุณสมบติัใดเป็นสาํคญั เช่น ตน้ทุนการเป็นเจา้ของรถ ราคา

ของรถยนตก์บัความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ ประสิทธิภาพในการ
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ประหยดัพลงังาน และการออกแบบของรถยนต ์นอกจาก

การท่ีผูบ้ริโภคเปรียบเทียบคุณสมบติัของรถยนต ์เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือแลว้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้กเ็ป็น

ส่วนสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ 

และจดจาํตราสินคา้ได ้โดยผูบ้ริโภคเช่ือมโยงตราสินคา้จาก

ความแขง็แกร่งของตราสินคา้ ความช่ืนชอบในตราสินคา้ 

และเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ทาํใหภ้าพลกัษณ์ตราสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีบริษทัผูผ้ลิต

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) จึงตอ้งให้

ความสาํคญัในการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 

ท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

และความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคยอ่มส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยบริษทั นิสสนั 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ปิดตวัรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) คนัแรกในประเทศไทย กบั

ภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้าํในตลาดรถยนตป์ระหยดั

พลงังานท่ีใชเ้ทคโนโลยีประหยดันํ้ามนัท่ีทนัสมยั และ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั ซูซูกิ 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดน้าํเสนอเอกลกัษณ์ท่ี

โดดเด่นของการออกแบบรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัสะทอ้นถึงความ

เป็นรถยนตป์ระหยดัพลงังานสาํหรับคนรุ่นใหม่ ดงันั้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการ

ส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และเป็นส่วนสาํคญัต่อการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) ระหวา่งยี่หอ้นิสสัน กบั ยี่หอ้ซูซูกิ ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาด และพฒันาภาพลกัษณ์ของรถยนต์

ประหยดัพลงังานใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) ระหวา่งยี่หอ้นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ระหวา่งยี่หอ้นิส

สนักบัยี่หอ้ซูซูกิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้คือ ภาพของตราสินคา้ท่ีเป็น

เสมือนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ 

มกัเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เทจ็จริง ประสบการณ์ 

ความรู้ความเขา้ใจ จนเกิดเป็นความเช่ือ และแสดง

ออกมาเป็นพฤติกรรม โดยขอ้มลูท่ีแต่ละบุคคลรับรู้

เก่ียวกบัตราสินคา้นั้นแตกต่างกนัไปซ่ึงมกัผา่นการ

ตีความ เลือกสรร และใหค้วามหมาย ทาํใหก้ารรับรู้

ภาพลกัษณ์ของแต่ละบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใน

จิตใจโดยตรง  

พจน ์ ใจชาญสุขกิจ (Jaichrnsukkit, 2007) อธิบายคาํ

วา่ ภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกของแต่ละ

บุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูบ้ริโภคโดยตรง มกัเกิดจาก

ประสบการณ์ ขอ้มลูท่ีไดม้าจากการพบเห็นผลิตภณัฑ ์บริการ 

ตราสินคา้ และองคก์ร ซ่ึงนาํไปสู่การรับรู้ และตีความ

ภาพลกัษณ์นั้น 

Aaker (1996) ไดอ้ธิบาย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้นั้น

เกิดมาจากการสร้างทศันคติ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทั้ง

ทางบวกและทางลบ ซ่ึงส่งผลใหต้ราสินคา้มีความ

แขง็แกร่ง เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีช่ืนชอบส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

Boulding (1975) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของ

ภาพลกัษณ์แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ (perceptual 

component) เป็นการรับรู้ของบุคคลจากการสงัเกต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เหตุการณ์จากส่ิงต่าง ๆรอบตวั ทั้งสถานท่ี บุคคล 

ทศันคติ และส่ิงแวดลอ้ม จนนาํไปสู่การรับรู้ 

2. องคป์ระกอบเชิงการตระหนกัรู้ (cognitive 

component) เป็นขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจากการสงัเกตนาํมาซ่ึง

การตระหนกัรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

แยกแยะขอ้มลูเหล่านั้นออกจากกนัได ้

3. องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก (affective 

component) เป็นผลมาจากการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่ความรู้สึก

ของบุคคลท่ีแสดงความรู้สึกออกมาวา่ ตอ้งการซ้ือ

หรือไม่ตอ้งการซ้ือ ข้ึนอยูก่บัการคิดวิเคราะห์ของแต่ละ

บุคคล 

4. องคป์ระกอบเชิงการกระทาํ (active 

component) เป็นผลมาจากการรับรู้ผา่นความรู้สึก และ

นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมายและ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจและ

รับรู้ในภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เพ่ือนาํไปสู่การจดจาํตรา

สินคา้โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในแต่ละดา้น

ประกอบดว้ย 

1. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 

(Attributes) เป็นการแสดงถึงคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ี

ชดัเจนของผลิตภณัฑไ์ด ้เช่น โลโก ้สญัลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ โดยผูบ้ริโภคสามารถจดจาํ คุน้เคย และการ

นึกถึงตราสินคา้ได ้

2. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตรา

สินคา้ (benefit) เป็นคุณประโยชนต์ามหนา้ท่ีและ

คุณประโยชนท์างอารมณ์ ซ่ึงคุณประโยชนม์กัเก่ียวขอ้งกบั

ความตอ้งการดา้นจิตใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

คุณประโยชนจ์าการใชง้าน คุณประโยชนจ์ากประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บ และคุณประโยชนเ์ชิงสญัลกัษณ์ เช่น ความ

ทนทาน ความปลอดภยั ความประหยดั เป็นตน้ 

3. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณค่า (value) ซ่ึงมองใน

มุมมองของผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือจะเปรียบเทียบผลท่ี

ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ในเร่ืองความคุม้ค่า การ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืนเม่ือใชสิ้นคา้นั้น  

4. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของผูใ้ช ้(user) ซ่ึง

ผูใ้ชจ้ะเลือกสินคา้ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของผูใ้ช้

เอง ตราสินคา้จะแสดงใหเ้ห็นถึงประเภทของผูบ้ริโภค

ซ้ือหรือใชสิ้นคา้นั้น 

5. ภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 

ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเปรียบเสมือนตราสินคา้ มีตวัตนและจิต

วิญญาณเหมือนผูใ้ช ้ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชมี้

ลกัษณะอยา่งไร บุคลิกภาพของตราสินคา้จะสามารถบ่ง

บอกความเป็นตวัตนของผูใ้ชไ้ด ้

แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

เสรี วงษม์ณฑา (Wongmonta, 1997) ไดใ้ห้

ความหมายไวว้า่ คุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) 

หมายถึง การท่ีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวก

ในสายตาของลกูคา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้ง

พยายามสร้างคุณค่าตราสินคา้ เม่ือผูซ้ื้อมีความรู้เก่ียวกบั

ตราสินคา้ หรือคุน้เคยกบัตราสินคา้ จากการสร้างความ

แตกต่างในตราสินคา้ ซ่ึงจะทาํใหผู้ซ้ื้อรับรู้ถึงคุณค่าตรา

สินคา้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้เกิดการรับรู้และ

จดจาํตราสินคา้นั้นได ้

Keller (1993) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตรา

สินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค (customer-based brand equity) 

วา่เกิดจากความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีตอบสนองต่อ

กิจกรรมทางการตลาดของแต่ละตราสินคา้ 

จากความสาํคญัของคุณค่าตราสินคา้ในสายตาของ

ผูบ้ริโภค และคุณสมบติัของตราสินคา้ทาํใหก้ารศึกษา

เก่ียวกบัตราสินคา้มกัจะใหค้วามสาํคญัในสายตาของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากแนวคิดและแบบจาํลองคุณค่าตรา

สินคา้ของ Aaker (1991) อธิบายถึงคุณค่าตราสินคา้ 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

1. ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ (brand awareness) 

ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํ และระลึกได ้เก่ียวกบัช่ือหรือ

สญัลกัษณ์ของตราสินคา้ เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้
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ชนิดนั้น ตราสินคา้นั้นกเ็ป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภค ก่อใหเ้กิด

พฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีดีนั้นจะสร้างการจดจาํ

ในตราสินคา้ สร้างความคุน้เคยในกบัผูบ้ริโภค ถา้ตรา

สินคา้นั้นมีความน่าเช่ือถือในความคิดของผูบ้ริโภค กย็อ่ม

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีไม่รู้จกั 

2. ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (brand 

association) เกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งตรา

สินคา้กบัการจดจาํของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยสร้างทศันคติ

ในเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ และเช่ือมโยงไปถึงความรู้สึก

ของลกูคา้ดว้ย   

3. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นการวดัความ

ผกูพนัท่ีลกูคา้มีต่อตราสินคา้ ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ

ตราสินคา้ และสะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรมในการซ้ือ

ซํ้า หรือไม่เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เพราะผูบ้ริโภค

รับรู้ถึงประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ คุณภาพและ

ประทบัใจในตราสินคา้ 

4. ดา้นคุณภาพการรับรู้ เป็นการรับรู้คุณภาพท่ี

เหนือกวา่ตราสินคา้อ่ืน สามารถสร้างการรับรู้ใหก้บั

ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างและตาํแหน่งของสินคา้นั้น 

โดยผูบ้ริโภคมกัคาํนึงถึง คุณสมบติั คุณภาพ และ

วตัถุประสงคใ์นการใชง้านของแต่ละผลิตภณัฑ ์ซ่ึงคุณภาพ

ของตราสินคา้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ และ

ความภกัดีต่อตราสินคา้   

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของตรา

สินคา้ เช่น การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ การจดั

ทะเบียนช่ือบริษทั หรือร้านคา้ โดยทรัพยสิ์นนั้น จะมี

คุณค่าในการสร้างตราสินคา้และช่วยในบริษทัเกิดความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 

 การรับรู้ คือ ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีส่ิงเร้ามา

กระตุน้ความรู้สึก โดยผา่นประสาทสมัผสั และถกูตีความ

ความหมาย โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์

เดิมของผูบ้ริโภค ซ่ึงการรับรู้นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค  

Assael  (2004) ไดอ้ธิบายการรับรู้วา่ เป็นกระบวนการ

ของบุคคลในการเลือก ประมวล และตีความส่ิงเร้า ซ่ึง

การรับรู้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั เน่ืองจากความตอ้งการ 

ค่านิยม และวฒันธรรมทางสังคมแตกต่างกนั 

ขั้นตอนการรับรู้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเลือกรับขอ้มลู โดยผูบ้ริโภคมกัเลือกรับแต่

ขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ และสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองได ้และจะเลือกปฏิเสธขอ้มลูท่ีตนเอง

ไม่สนใจ ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บัการเปิดรับของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

โดยการกระตุน้ของส่ิงเร้า  

2. การเลือกประมวลผลเป็นการเลือกรับขอ้มูลท่ี

ผูบ้ริโภคสนใจจากส่ือต่าง ๆ เช่น โฆษณา การส่งเสริม

การขาย การแนะนาํของบุคคลอา้งอิง จากนั้นนาํขอ้มลูมา

รวบรวม เพ่ือประมวลผลจนเกิดการรับรู้จากการส่ือสาร

ของส่ิงกระตุน้เหล่านั้น  

3. การเลือกตีความ เป็นการเลือกจดัประเภทของ

การรับรู้ขอ้มลู ซ่ึงการเลือกตีความจะช่วยใหผู้บ้ริโภค

เขา้ใจขอ้มลูไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการ

ตีความของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไปตาม

ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจยัส่วนบุคคล และยี่หอ้ของรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้แตกต่างกนั 
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ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 271



กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชห้รือ เป็น

เจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนใน

กรุงเทพมหานคร ระหวา่ง พ.ศ. 2556 - 2557  

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน ซ่ึง

จะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสัน และกลุ่มผูใ้ช้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ โดยเก็บ

ตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 200 คน 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม    

ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํข้ึนเพ่ือการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ระหวา่งรถยนตย์ี่หอ้นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิ แบบสอบถามมี 

2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 5 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามท่ีมี

คาํตอบใหเ้ลือก 2 ตวัเลือกและหลายตวัลือก ใชร้ะดบัการ

วดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ระหวา่งรถยนตย์ี่หอ้

นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิ จาํนวน 25 ขอ้ เป็นคาํถามแบบ 

ปลายปิด วดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชั้นโดยผูวิ้จยัไดห้าค่า
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ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามจากการคาํนวณหาค่า

ความเท่ียงตรงตามสูตรของอลัฟาของครอนบาค 

(Conbach’s Alpha Coefficient) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.866 ซ่ึง

มากกวา่ 0.7 ข้ีนไป โดยเป็นเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยม เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และ

ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหเ้สร็จสมบูรณ์ เพ่ือนาํมา

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ีโดยใช้

ขอ้มลูดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิ้จยัได้

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพ่ือ

นาํมาวิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสันกบักลุ่มผูใ้ช้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ โดยเก็บ

ตวัอยา่งกลุ่มละ 200 คนในแต่ละกลุ่ม 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิ้จยัได้

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร บทความงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และระบบสืบคน้จากวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา

และสารนิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยั

ต่าง ๆ  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

  ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์ โดยการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการวิจยัดว้ยสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตาราง 1  

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร มาตรวดั สถิตทิี่ใช้ 

เพศ ,อาชีพ Nominal Scale Frequency, Percentage 

อาย ุ,ระดบัการศึกษา ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน Ordinal Scale Frequency, Percentage 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ Likert Scale Mean, Standard Deviation 

 

ตาราง 2  

ลกัษณะการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (ใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย) 

สมมตฐิาน สถิตที่ใช้ในการทดสอบ 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แตกต่างกนั Independent sample t-test 

อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 

มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แตกต่างกนั 
ANOVA : F-test 

 

ผลการวจัิย 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามจาํแนกตามยี่หอ้ของรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) 

ผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิส

สนั จาํนวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

52.5 มีอาย ุ30 - 39 ปี ร้อยละ 48.0 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 75.5 มีอาชีพขา้ราชการหรือพนกังาน
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รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 40.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 48.0 

ผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซู

กิ จาํนวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 58.5 มี

อาย ุ20 - 29 ปี ร้อยละ 49.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ 71.0 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนร้อยละ 53.0 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 

46.5 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ระหวา่งรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ 

นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิ สรุปไดด้งัน้ี 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั ในดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 ดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการ

รับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการ

รับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหวา่งรถยนต์

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์)  ยี่หอ้ซูซูกิ ในดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตราสินคา้โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัการรับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  ดา้นภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการ

รับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการ

รับรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 3 

ผลการทดสอบสมมติุฐานข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตามสินค้าของรถยนต์ประหยัด

พลงังาน (อีโคคาร์) ย่ีห้อนิสสันกับย่ีห้อซูซูกิ 

ภาพลกัษณ์ 

ตราสินค้า 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ 

นิสสัน ซูซูก ิ นิสสัน ซูซูก ิ นิสสัน ซูซูก ิ นิสสัน ซูซูก ิ นิสสัน ซูซูก ิ

คุณสมบติั 

ตราสินคา้ 
* - ** - - * * ** - - 

คุณประโยชน์

ตราสินคา้ 
- - * ** - - ** ** - - 

คุณค่า 

ตราสินคา้ 
- ** * ** - - - * - ** 

บุคลิกภาพ 

ของผูใ้ช ้
- * - ** - * - - - - 

บุคลิกภาพ 

ของตราสินคา้ 
- * - - * ** - * - - 

หมายเหตุ: *มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมุติฐาน) 

  **มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ยอมรับสมมุติฐาน) 

  -ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมุติฐาน) 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ระหว่างรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้

นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิ นาํมาอภิปรายดงัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน    

(อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-39 

ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นขา้ราชการหรือ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-

25,000 บาท ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพรับ

ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอาํนาจ พนาคุณากร (Kunakorn, 2012) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแวดลอ้มในการ

ดาํรงชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco-Car ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ อาย ุ31-35 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 25,000 

บาท 

2. ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน    

(อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ20 - 29 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของอาํนาจ พนาคุณากร (Kunakorn, 2012) ได้

ทาํ การศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแวดลอ้มในการดาํรง 

ชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังาน 

(Eco-Car) ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และทาํงานบริษทัเอกชน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดิพงศ ์มโนภานนท ์

(Manopanon, 2010) ไดท้าํ การศึกษาเร่ืองการรับรู้

บุคลิกภาพของตราสินคา้ รถยนตนิ์สัน มาร์ช ผา่นพรีเซน

เตอร์ (เคน ธีรเดช วงศพ์วัพนัธ์) พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ20 - 24 ปี และการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  

3. ขอ้มลูการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของรถยนต์

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสัน 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณสมบติัตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบัมาก โดย

ขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด คือ ตราสินคา้มีความ 

น่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล ศรีไทย 

(Srithai, 2007) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต ์ของลกูคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

พบวา่ ภาพลกัษณ์มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

โดยรวมในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คาํนึงถึง

ความนิยมในตราสินคา้และยี่หอ้ของตราสินคา้ ความ

น่าเช่ือถือของตราสินคา้ คุณภาพช่ือเสียง และการยอมรับจาก

สงัคม 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตรา

สินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตราสินคา้โดย

ภาพรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด 

คือเป็นรถยนตท่ี์ประหยดันํ้ามนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ศิริรัตน ์อมรประเสริฐชยั (Amornprasertchai, 2012) 

ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติ ความพึงพอใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัแนวโนม้การซ้ือซํ้าสาํหรับรถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจต่อการเป็น

เจา้ของรถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานโดยใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก คืออตัราการประหยดันํ้ามนั รูปลกัษณ์

ภายนอกท่ีสวยงาม มีความปลอดภยัขณะขบัข่ี และมี

ความคุม้ค่าดา้นราคา 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบัมาก     

โดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มาก คือ ราคาของรถยนตแ์ต่ละ

รุ่นมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ          

ศิริรัตน ์อมรประเสริฐชยั (Amornprasertchai, 2012) ได้

ศึกษาเร่ือง ทศันคติ ความพึงพอใจท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

แนวโนม้การซ้ือซํ้าสาํหรับรถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นราคาของรถยนตน์ัง่

ประหยดัพลงังานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ

รถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้ง

ในดา้นราคาเหมาะสมกบัตวัรถ ค่าชาํระเงินดาวนต์ํ่า อตัรา

ดอกเบ้ีย และค่าบาํรุงรักษาอยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของผูใ้ช ้ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้โดยภาพรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี

ระดบัการรับรู้มาก คือ ผูใ้ชร้ถยนตย์ี่หอ้น้ีเป็นคนรุ่นใหม่ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดิพงศ ์มโนภานนท ์

(Manopanon, 2010) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการรับรู้

บุคลิกภาพของตราสินคา้ รถยนตนิ์สสัน มาร์ช ผา่นพรี

เซนเตอร์ (เคน ธีรเดช วงศพ์วัพนัธ์) พบวา่ ยี่หอ้นิสสนัมุ่ง

ทาํการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง

เป็นคนรุ่นใหม่ ทนัสมยั ใชชี้วิตเรียบง่าย แต่มีสไตล ์และ

ดูอบอุ่น 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบั

มากโดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มาก คือ เป็นตราสินคา้ท่ีมี

ความเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของอดิพงศ ์มโนภานนท ์ (Manopanon, 2010) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองการรับรู้บุคลิกภาพของตราสินคา้ 

รถยนตนิ์สัน มาร์ช ผา่นพรี เซนเตอร์ (เคน ธีรเดช วงศพ์วั

พนัธ์) พบวา่ บุคลิกภาพของตราสินคา้รถยนตย์ี่หอ้นิสสัน   
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มีบุคลิกท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีบุคลิกของคน

ทนัสมยั และเป็นตวัของตวัเอง 

4. ขอ้มลูการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของรถยนต์

ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้ซูซูกิ 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณสมบติัตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบัมาก 

โดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มาก คือ ผูบ้ริโภคคุน้เคยและ

จดจาํกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแครียา 

ภู่พฒัน ์ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญั

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยเฉพาะการโฆษณา เพ่ือรับรู้และการจดจาํ

ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทาํให้

เกิดกระบวนการพิจารณาตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตรา

สินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนต์ราสินคา้ โดยภาพรวม

ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด เป็น

รถยนตท่ี์ประหยดันํ้ามนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของมณธิรดา ฒิยารัตน,์ ธีรารัตน ์วรพิเชฐ และนาวิน        

มีนะกรรณ (Thiyarat, et al., 2012) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

ลกัษณะรถยนตอี์โคคาร์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคมุ่งเนน้รถยนตท่ี์

ประหยดันํ้ามนัเช้ือเพลิง สามารถช่วยลดลมพิษและลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์โดยเป็นรถยนตท่ี์มี

โครงสร้างแขง็แกร่ง ทนทาน และมีความปลอดภยัในการ

ขบัข่ี 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้สินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบัมาก โดย

ขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด คือ รถยนตไ์ดรั้บการ

ออกแบบท่ีสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ           

มณธิรดา ฒิยารัตน,์ ธีรารัตน ์วรพิเชฐ และนาวิน มีนะ

กรรณ (Thiyarat, et al., 2012) ไดศึ้กษาเร่ือง ลกัษณะ

รถยนตอี์โคคาร์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการออกแบบรถยนตอี์โคคาร์ท่ีมีรูปทรง

ทนัสมยั มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย และมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของผูใ้ช ้ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบั

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้โดยภาพรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี

ระดบัการรับรู้มาก คือ ผูใ้ชร้ถยนตย์ี่หอ้น้ีชอบความ

ต่ืนเตน้เร้าใจ เน่ืองจากรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ เนน้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่นท่ีมี

สไตลใ์นการขบัข่ี ชอบความเร็ว และสร้างประสบการณ์

ในการขบัข่ีใหม่ ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aaker, 

1997 กล่าววา่ การวดับุคลิกภาพตราสินคา้สามารถอธิบาย

ความสมัพนัธ์ของบุคลิกภาพตราสินคา้ และบุคลิกภาพของ

ผูบ้ริโภคได ้โดยบุคลิกภาพตราสินคา้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ 2) กลุ่ม

บุคลิกภาพแบบน่าต่ืนเตน้เร้าใจ 3) กลุ่มบุคลิกภาพแบบผู ้

มีความสามารถ 4) กลุ่มบุคลิกภาพแบบซบัซอ้น และ 5) 

กลุ่มบุคลิกแบบหา้วหาญ  

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

เก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยภาพรวมในระดบั

มาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัการรับรู้มาก คือ เป็นตราสินคา้ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั สาํหรับรถประหยดัพลงังาน             

(อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ เป็นรถยนตป์ระหยดัพลงังานท่ีบ่ง

บอกความมีสไตลข์องผูข้บัข่ี และเป็นท่ีนิยมของคนรุ่น

ใหม่ท่ีสนุกกบัการขบัข่ี โดยซูซูกิไดน้าํเสนอภาพลกัษณ์

ของรถยนตผ์า่นพรีเซ็นเตอร์ หลุยส์ สก็อต ท่ีมีความเป็นคน

รุ่นใหม่ และมีเอกลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Aaker, 1996 ความสาํคญัของบุคลิกภาพตรา

สินคา้ท่ีเสริมสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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และเป็นกลยุทธ์ท่ีสาํคญัในการวางตาํแหน่งตราสินคา้ท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และสามารถสร้างความแตกต่างโดย

แยกตราสินคา้ออกจากกลุ่มสินคา้ประเภทเดียวกนั 

5. ขอ้มลูเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสันกบั

ยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ยี่หอ้นิสสันกบัยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั มีการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัตราสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ มีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้น

บุคลิกภาพของผูใ้ชต้ราสินคา้ ดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ยี่หอ้นิสสันกบัยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสนั มีการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัตราสินคา้ ดา้น

คุณประโยชนข์องตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ               

มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณประโยชนข์อง

ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช้

ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) ยี่หอ้นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสัน มีการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้

ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ มี

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัของตรา

สินคา้ ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ ดา้นบุคลิกภาพของ

ผูใ้ชต้ราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ยี่หอ้นิสสันกบัยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสัน มี

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัของตรา

สินคา้ ดา้นคุณประโยชนข์องตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์             

ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่หอ้ซูซูกิ 

มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัของตรา

สินคา้ ดา้นคุณประโยชนข์องตราสินคา้ ดา้นคุณค่าของ

ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค

คาร์) ยี่หอ้นิสสนักบัยี่หอ้ซูซูกิแตกต่างกนั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน                  
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(อีโคคาร์) ยี่หอ้นิสสัน มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ี

ไม่แตกต่างกนั  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ยี่หอ้ซูซูกิ มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าของ

ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภครถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์)  ยี่หอ้นิสสนั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิงท่ีมีอาย ุ30 - 39 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรับวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ี 15,001-25,000 บาท ผูป้ระกอบการควรพฒันา

รถยนตป์ระหยดัพลงังานใหต้รงกบัความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในเพศหญิงท่ีใหค้วามสาํคญักบั

รูปลกัษณ์ทั้งภายในและภายนอกของรถยนต ์ความ

สวยงาม และความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ เป็นตน้ 

2. ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภครถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์)  ยี่หอ้ซูซูกิ 

จากการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย ท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี มีอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 

15,001-25,000 บาท  ผูป้ระกอบการควรคาํนึง ถึงการ

ออกแบบของรถยนตใ์หเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศชาย เนน้การออกแบบรถยนตท่ี์

ทนัสมยั และใหค้วามรู้สึกเหมือนรถสปอร์ต และสร้าง

ความมัน่ใจในการขบัข่ี  นอกจากนั้นกลุ่มของคนเร่ิมเขา้สู่

การทาํงานหรือกลุ่มคนท่ีอยากมีสินทรัพยเ์ป็นของตนเอง 

ดงันั้นการตั้งราคาท่ีไม่สูงมากนกั กจ็ะส่งผลดีต่อยอดขายท่ี

เพ่ิมมากข้ึน  

3. การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์)  ยี่หอ้นิสสนั 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์ใน

การส่ือสารทางการตลาดใหช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้าง

ความแตกต่างจากรถยนตป์ระหยดัพลงังานยี่หอ้อ่ืน ๆ 

เช่น การนาํบุคคลทัว่ไป ท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพท่ีต่างกนั 

มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความประทบัใจท่ีมีต่อการใช้

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

ความรู้สึกใหก้บัผูบ้ริโภค เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ

ในตราสินคา้มากยิ่งข้ึน 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์อง                      

ตราสินคา้ ผูป้ระกอบการควรเนน้ส่ือสารขอ้ดีและ

นาํเสนอคุณประโยชนข์องตราสินคา้ในประเดน็อ่ืน ๆ 

เช่น สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวก ความปลอดภยัในการขบัข่ี เป็นตน้  

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ 

ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนจาํหน่าย ควรตั้งราคาใหมี้

ระดบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนตป์ระหยดั

พลงังาน หรือทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของผูใ้ช ้เนน้

การนาํเสนอภาพลกัษณ์ตราสินคา้ผา่นพรีเซนเตอร์ท่ีมี

บุคลิกภาพเหมาะสมกบัรถยนตป์ระหยดัพลงังาน เพ่ือ

สร้างการจดจาํตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตรา

สินคา้  

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของ ตราสินคา้ 

การปรับปรุงบุคลิกภาพของตราสินคา้ใหมี้ความ

คลา้ยคลึงกบับุคลิกภาพของผูบ้ริโภคนั้นกจ็ะสามารถ

สร้างการรับรู้บุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีเหมาะสมกบั

ผูบ้ริโภคได ้

4. การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รถยนตป์ระหยดั

พลงังาน (อีโคคาร์)  ยี่หอ้ซูซูกิ 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 

ผูป้ระกอบการควรทาํการโฆษณา เพ่ือบอกถึงคุณสมบติั

และประสิทธิภาพของรถยนต ์และสร้างการรับรู้ใหก้บั
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ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความสาํคญัของพลงังานและปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัอีกดว้ย 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณประโยชนข์องตรา

สินคา้ ควรมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีประหยดั

พลงังานอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการออกแบบรูปลกัษณ์

ของรถยนตท์ั้งภายในและภายนอกใหใ้หเ้กิดความ

แตกต่างจากคู่แข่งขนั และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในสงัคม

ปัจจุบนัท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นพลงังาน  

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ 

ผูป้ระกอบการควรส่งเสริมการรับรู้ดา้นคุณค่า                          

ตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคในประเดน็อ่ืน ๆ เช่น                    

การส่ือสารใหผู้บ้ริโภครู้สึกภูมิใจเม่ือไดข้บัข่ีรถยนต์

ประหยดัพลงังาน การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้ทาํ

ใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นตน้ 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของผูใ้ช ้ควร

คาํนึงถึงการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์และสร้างจุดเด่น

ใหก้บัตราสินคา้ เพ่ือกระตุน้การรับรู้ของผูบ้ริโภคและ

สามารถสร้างบุคลิกภาพท่ีตรงกบัตวัตนของผูบ้ริโภค 

ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบับุคลิกภาพของ ตราสินคา้ 

ผูป้ระกอบการควรสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างใหก้บัตรา

สินคา้ โดยการกาํหนดทิศทางเพ่ือการส่ือสารทาง

การตลาดของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน เพ่ือนาํเสนอ

เอกลกัษณ์ท่ีโดนเด่นเฉพาะตวัของตราสินคา้ใหเ้หมาะสมกบั

ผลิตภณัฑแ์ละผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัอีโคคาร์ยี่หอ้อ่ืน ๆ

 

References 

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free press. 

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: The Free press. 

Amornprasertchai, S. (2012). Attitude and satisfaction relating tendency of repeated purchase on eco car in Bangkok 

 metropolis. Master’s thesis in  Business Administration, Srinakharinwirot University. (in Thai)       

Assael, H. (2004). Consumer behavior: A strategic approach. Boston, MA: Houghton Mifflin.   

Boulding, K. E. (1975). The image: Knowledge in life and society. Michigan: The University of  Michigan. 

Jaichrnsukkit, P. (2007). Corporate image. Bangkok: Than Printing. (in Thai)       

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity.  

Journal of marketing management. 

Kunakorn, A. (2014). Environmental factors in life affecting the decision to buy an eco-car in Bangkok. Master’s thesis 

 in Business Administration, Bangkok University. (in Thai)  

Manopanon, A. (2010). Perception of brand personality by brand ambassador of nissan march (Kun Teeradech 

 Wongpuapan). Master’s thesis in Communication Arts, University of  The Thai Chamber of Commerce.         

 (in Thai)       

Srithai, N. (2007). Factors affecting consumer decision making in buying cars in phranakhon Si Ayutthaya. Master’s 

 thesis in Business Administration, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. (in Thai) 

Thiyarat, M. et al. (2012). The features of eco car as needed by Bangkok consumers. Master’s thesis in Business 

 Administration, Kasetsart University. (in Thai)       

280 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมใต้ท้องทะเลอย่างยัง่ยนืของจังหวดักระบ่ีตามปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Sea Environmental Sustainable Management in Krabi According to  

the Sufficiency Economy Philosophy 

                                                                                                                                                                                                 แสงชยั  วสุนธรา* 

                                                                                                                                                                                             Sangchai  Wasuntara 

                                                                                                                                    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  

                                                                                                                                                               E-mail: drsiriphin@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                 สมาน  งามสนิท**   

                                                                                                                                                                                               Samarn  Gnamsanit 

                                                                                                             อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย                                                                                                                                                                                                

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของจงัหวดักระบ่ีในปัจจุบนั (2) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการ (3) แนวทางการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มและ (4) รูปแบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูท้รงคุณวฒิุ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ี จาํนวน 20 คน ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประชาชนในพ้ืนท่ี

จงัหวดักระบ่ี คือ อ่าวนาง หมู่เกาะพีพี คลองม่วง-ทบัแขก จาํนวน 400 คน แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มลูใชวิ้ธีบรรยาย

แบบความเรียง และวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใชค่้าสถิติพรรณนา ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) สภาพทัว่ไปของการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของจงัหวดักระบ่ี พบว่า  รัฐบาลใหค้วามสาํคญันอ้ยมาก ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่ยงัขาดการมีส่วนร่วม การประชาสมัพนัธ์การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลในรูปแบบต่าง ๆ นอ้ยมากและ

ทุกภาคส่วนยงัขาดการบูรณาการร่วมกนั (2) ปัญหาและอุปสรรค พบวา่ เกิดจากประเดน็หลกัท่ีสาํคญั คือ สภาพทัว่ไป

ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง และปัญหาท่ีเกิดจากคน  (3) แนวทางการบริหารจดัการ แนวทางการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตอ้งดาํเนินการตามความสาํเร็จบนพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ POLC (4) รูปแบบการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ การบริหารจดัการ แผนพฒันาจงัหวดักระบ่ี พ.ศ.2557-2560 การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมถึงผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในทะเล และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, จงัหวดักระบบ่ี, ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล 
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Abstract 

 This mixed method research aims to study: (1) Context  of present sea environmental administration in 

Krabi Province; (2) Problem and obstruction in sea environmental administration , (3) Sea environment  sustainable  

administration way in  Krabi  Province  according to the sufficiency economy philosophy ,  and (4) Sustainable  

administration model of  sea environmental  administration  in  Krabi  Province  according to the sufficiency 

economy philosophy. Key informants in qualitative research are 20  experts and administrator  people involved  in  

sea environment  administration according to the sufficiency economy philosophy. The quantitative research using 

Questionnaire to collected data  from  400 population in Nang Bay, PP archipelago and Muang-Tubkat  canal  area.  

The tool content analysis and descriptive statistic and analyzed data. Findings were as follows (1) Context  of  present 

sea environmental administration in Krabi Province were that  government  give  less important  in  , most of people  

lack of  participation ,  less public in sea environmental administration and all sectors still lack of  together  

integration. (2) Problem and obstruction in sea environmental administration were that occure  from  general 

spontaneous  natural  condition  and from human, (3) Sea environment  sustainable  administration way in Krabi 

Province  according to the sufficiency economy philosophy were that success must follow 4 basics  which  are POLC, 

(4) Sustainable  administration model of  sea environmental  administration  in  Krabi  Province  according to the 

sufficiency economy philosophy were that consist of  4 elements which are  administration , province development 

plan  A.D. 2014-2017 , sea resources management including sea environmental effect  and the participation of 

various sectors from government , private sector , people in sea environment sustainable administration  in  Krabi  

Province  according to the sufficiency economy philosophy. 

  

Keywords: Environment administration,  The sufficiency economy philosophy, Krabi  Province 

 

บทนํา  

 สภาพแวดลอ้มชายฝ่ังและระบบนิเวศใตท้อ้ง

ทะเลของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนซ่ึงส่งผล

กระทบใหเ้ห็นไดช้ดัเจน เช่น ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา

ระบบนิเวศปะการังทัว่โลกเส่ือมโทรมลงในอตัราเร็วท่ี

ไม่เคยมีมาก่อนประเทศไทยกเ็ช่นเดียวกนั การรบกวนท่ี

มีผลกระทบต่อแนวปะการังท่ีมีความสาํคญัต่อ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลมีทั้งเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์

และมาจากเหตุการณ์ธรรมชาติ แนวปะการังท่ีเส่ือม

โทรมอยา่งรวดเร็วในช่วงปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่แลว้เป็น

ผลมาจากฝีมือมนุษย ์ซ่ึงเกิดจากการใชป้ระโยชนแ์นว

ปะการังมากเกินควร เช่น การตกหรือจบัปลา การ

ท่องเท่ียว การเพ่ิมข้ึนของตะกอนและสารอาหารท่ีเขา้มา

สู่แนวปะการัง รวมทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีทาํใหแ้นว

ปะการังเส่ือมโทรม ประกอบดว้ย พาย ุนํ้าท่วม อุณหภูมิ

สูงและตํ่ามากเกินไป และการระบาดของโรคปะการัง ซ่ึง

กท็าํใหส้ภาพการเปล่ียนแปลงของแนวปะการังเป็น

ตวัช้ีวดัท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเปล่ียนของ

สภาพแวดลอ้มชายฝ่ังและระบบนิเวศใตท้ะเลของ

ประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้ม

ชายฝ่ังและระบบนิเวศใตท้ะเลท่ีสวยงามหลายจุดทั้งฝ่ัง

อ่าวไทย และฝ่ังอนัดามนั ผลผลิตและความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีสูงมากของ สภาพแวดลอ้มชายฝ่ังและ

ระบบนิเวศใตท้อ้งทะเลน้ีเองจะรองรับการพฒันา
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ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม สัตวท์ั้งหลายพ่ึงพาแนว

ปะการัง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศใตท้อ้งทะเล

เป็นท่ีหลบภยั เป็นแหล่งอาหาร และเป็นท่ีอยูอ่าศยั และ

ถา้ระบบนิเวศใตท้อ้งทะเลของประเทศไทยท่ีเป็น

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัน้ีไดสู้ญหายไปจากโลกน้ีคงมี

ผลกระทบต่อประชาชนไทยสุดท่ีจะประเมินได ้ดงันั้น

เรามีความจาํเป็นท่ีตอ้งเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกบัปะการังเหล่าน้ีเพ่ือการจดัการอยา่งเขา้ใจ และ

อนุรักษท์รัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์น้ีไว ้   

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพสภาพทัว่ไปของการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของจงัหวดักระบ่ีใน

ปัจจุบนั 

 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดการบริหารตามแผนพฒันาจงัหวดักระบ่ี 

แนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล

อยา่งย ัง่ยืน 

 แนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

และผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในทะเล 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการของเฮนร่ี ฟาโย 

 แนวคิด และงานวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ใชท้ั้งการวิจยัเชิง

คุณภาพ และเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเกบ็

ขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง โดยเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 283



การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของ

จงัหวดักระบ่ี ดงัน้ี  

 1. นายทรงพล สวาสด์ิธรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดั

กระบ่ี  

 2. นายสมศกัด์ิ เวชพาณิชย ์ปลดัจงัหวดักระบ่ี  

 3. นายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอาํเภอเมือง

กระบ่ี  

 4. นายสุริยนั ณรงคก์ลู นายอาํเภอเกาะลนัตา  

 5. นายนิกร จนัทร์อาํไพ นายอาํเภออ่าวลึก  

 6. นายอาคม ยทุธนา ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  

 7. นายปรีชา ทองนวล ผูอ้าํนวยการส่วน

ยทุธศาสตร์ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  

 8. นายทศพร โชติช่วง ผูอ้าํนวยการส่วน

ส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  

 9. นายวีระศกัด์ิ กราปัญจะ ผูอ้าํนวยการส่วน

ทรัพยากรธรรมชาติ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  

 10. นายแสน ศรีงาม ประมงจงัหวดักระบ่ี  

 11. นายประเวช อวิรุทธพาณิชย ์ประมงอาํเภอ

เมืองกระบ่ี  

 12. นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ หวัหนา้ศูนย์

บริหารจดัการประมงทะเลฝ่ังอนัดามนักระบ่ี 

 13. นายไพบูลย ์บุญลิปตานนท ์ผูอ้าํนวยการ

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี  

 14. นายวีระพงษ ์ไวทยวงศส์กุล ประชาสมัพนัธ์

จงัหวดักระบ่ี  

 15. นายถาวร นกทวี หวัหนา้สถานีวิจยัทดสอบ

พนัธ์ุสตัวก์ระบ่ี  

 16. นายพนัคาํ กิตติธรกลุ นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอ่าวนาง  

 17. นางณชัฐณิตพา กลุวิจิตรรังสี 

นายกเทศมนตรีตาํบลเกาะลนัตาใหญ่  

 18. นายอารมณ์ เก้ือชาติ นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเกาะลนัตาใหญ่  

 19. นายกีรติศกัด์ิ ภูเกา้ลว้น นายกเทศมนตรี

เมืองกระบ่ี  

 20. นายชาํนาญ ศรีสวสัด์ิ นายกสมาคมธุรกิจ

การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี 

 ผูใ้หข้อ้มลูหลกั จาํนวน 20 คน         

 เชิงปริมาณกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชต้ารางคาํนวณ

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ี และมอร์แกน  (Krejcie & 

Morgan) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการ

เกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั

กระบ่ี คือ อ่าวนาง หมู่เกาะพีพี คลองม่วง-ทบัแขก 

จาํนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบบถาม  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แนวทางในการเกบ็รวบ รวม 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการและการ

เกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 

 1.  การเกบ็ข อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็น

การศึกษาเอกสาร ตาํรา หนงัสือวิชาการและเอกสาร

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษา 

ดงัน้ี แนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล

อยา่งย ัง่ยืน แนวคิด ละงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบกบั

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศในทะเลและแนวคิด 

และงานวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
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 2.  การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็น

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

ขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เป็นการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 สาํหรับการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ผูวิ้จยัไดข้อหนงัสือขอความร่วมมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 2.  ผูวิ้จยัประสานงานและติดต่อกบัผูบ้ริหาร

โรงเรียนดว้ยตนเองและจดัส่งหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม

พร้อมกบัรับดว้ยตนเอง 

 3.  ผูวิ้จยัทาํการรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถาม

เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่ง

ย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีไดรั้บคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองทุกรายการมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและทาํการ

ตรวจสอบคะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เพ่ือนาํคะแนน

ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 ศึกษาจากเอกสาร ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา แลว้

บรรยายแบบพรรณา ขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมจากแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลู

แบบการจาํแนกชนิดขอ้มูล การวิเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบขอ้มลู และการวิเคราะห์เน้ือหา โดยการจดั

ระเบียบขอ้มลู ตีความและสรุปผลการศึกษา  

 สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ   

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

 2.  การวิเคราะห์เพ่ือตอบคาํถามการวิจยั เป็น

การวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชค่้าสถิติพรรณนา คือ การหาค่าเฉล่ีย  

( x ) ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

ผลการวจัิย 

 1. ขอ้คน้พบสภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของจงัหวดักระบ่ีในปัจจุบนั 

พบวา่ สภาพทัว่ไปท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญั คือ (1) 

รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี และไดรั้บ

การสนบัสนุนในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่ง

ย ัง่ยืน (2) ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ

พฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน (3) จงัหวดั

กระบ่ีมีการดาํเนินการประชาสมัพนัธ์การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

(4) ทุกภาคส่วนไม่กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ 

และทาํลายส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล รวมทั้งร่วมกนัตรวจ

ตราเฝ้าระวงั และ (5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง

ระบบ การบริหารจดัการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  ทั้งน้ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมีชายฝ่ังทะเล

เป็นระยะทางยาว ประมาณ 350,000 ตร.กม. เขตพ้ืนท่ี

ทางทะเลท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อ่าวไทย 

ทะเลอนัดามนั และช่องแคบมะละกาตอนเหนือ  ทอ้ง

ทะเลจึงเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์อ

ประเทศชาติอยา่งมหาศาล นิยามของผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเลยงัคงมีการโตเ้ถียงกนัอยูว่า่จะ

ครอบคลุมประเดน็ใดบา้ง แต่น่าจะหมายถึง คุณค่าของ

ผลประโยชนจ์ากทะเลในทุกมิติท่ีสามารถประเมิน

ออกมาไดท้ั้งในรูปตวัเงินและท่ีไม่ใช่ การจดัการ

ผลประโยชนแ์ห่งชาติทางทะเลจากทรัพยากรมีชีวิตมี

ความสาํคญั หากบริหารจดัการเป็นก็จะทาํใหเ้รามี

ทรัพยากรใชอ้ยูเ่ร่ือย ๆ ซ่ึงต่างจากทรัพยากรท่ีไม่มีชีวิตท่ี

ใชแ้ลว้หมดไป ซ่ึงใชเ้วลานานกวา่ธรรมชาติจะสร้าง

ทรัพยากรดงักล่าวกลบัคืนมา ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ์ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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พบวา่ สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางทะเลท่ีสาํคญั

ของไทยล่าสุด ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั คือ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงในทุกพ้ืนท่ี ปัจจุบนั

ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการ

ผลประโยชนแ์ห่งชาติทางทะเลอยูใ่นแต่ละกระทรวงแต่

ยงัขาดการประสานความร่วมมือกนั ทาํใหข้ณะน้ีประเทศ

ไทยยงัไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการวางนโยบาย 

เพ่ือดูแลผลประโยชนท่ี์ครอบคลุม ท่ีผา่นมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ไดมี้บทบาทสาํคญัในการวาง

นโยบายดา้นทรัพยากรทางทะเล กล่าวโดย เผดิมศกัด์ิ   

จารยะพนัธ์ุ (Jarayapan, 2003) สถานการณ์ปัจจุบนัจึงมี

ความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีเราทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลใหมี้ความยัง่ยืนและเกิดประโยชนสู์งสุด 

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นทรัพยากรหน่ึงท่ีมี

คุณค่ามหาศาล ต่อการดาํรงอยูข่องมนุษย ์การตระหนกั

ถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ซ่ึงนบัวนัจะยิ่งทวีคูณ

ความรุ่นแรงมากยิ่งข้ึน สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ือง มาจากพระราชดาํริ

ทั้งน้ี สภาพแวดลอ้มชายฝ่ังและระบบนิเวศใตท้ะเลของ

โลกมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบใหเ้ห็นได้

ชดัเจน เช่น ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ระบบนิเวศปะการัง

ทัว่โลกเส่ือมโทรมลงในอตัราเร็วท่ีไม่เคยมีมาก่อน การ

รบกวนท่ีมีผลกระทบต่อแนวปะการัง ทั้งเป็นผลมาจาก

ฝีมือมนุษยแ์ละมาจากเหตุการณ์ธรรมชาติ แนวปะการังท่ี

เส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วในช่วงปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่แลว้

เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย ์รวมทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีทาํ

ใหแ้นวปะการังเส่ือมโทรม ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนสร้าง

ระบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมตลอดจนเป็นการ

พฒันาอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใตท้ะเลอยา่งย ัง่ยืน 

2. ขอ้คน้พบปัญหาและอุปสรรคการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั 

พบวา่ เป็นปัญหาสภาพทัว่ไปทางธรรมชาติและส่ิงท่ีเกิด

จากมนุษย ์ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ์ พบวา่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น การ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมถึงภยัธรรมชาติ การขาดการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และตวับทกฎหมาย 

ดงันั้นการบริหารจดัการท่ีดีในการแกปั้ญหาและการ

อนุรักษพ์ฒันาทรัพยากรใตท้อ้งทะเลไทยคือการมีส่วน

ร่วม การบูรณาการ การสร้างความตระหนกั และการ

วางแผนงานระยะยาวร่วมกนัทั้งทางดา้นของทรัพยากร

บุคคล งบประมาณ เวลา และกลยทุธ์ิวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. ขอ้คน้พบแนวทางการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํหลกัการ

บริหารจดัการ กระบวนการบริหารจดัการ การบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ แนวคิดของกระบวนการบริหาร

จดัการ POCCC ของ Fayol (1949) ซ่ึงหนา้ท่ีของการ

บริหารประกอบดว้ยกิจกรรมพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ (1) 

การวางแผน (2) การจดัการองคก์ร (3) การนาํหรือการสัง่

การ และ (4) การควบคุม ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

ดาํเนินไปและประสบความสาํเร็จบนพ้ืนฐาน 4 ประการ 

ดงักล่าว คือ (1) การวางแผน เป็นการบริหารจดัการโดย

การนาํนวตักรรมใหม่ ๆ มาบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (2) การจดัการองคก์ร โดยการพิจารณา

ถึงส่ิงท่ีตอ้งกระทาํ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบความสาํเร็จ (3) การนาํหรือการ

สัง่การ เพ่ือจูงใจใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาํไปกาํหนด

ทิศทางหรือเป็นกลไก ในการสนบัสนุนการบริหาร
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จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน โดยทาํงาน

ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํความรู้ความชาํนาญ 

ประสบการณ์และความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด และ (4) การควบคุม โดยใชวิ้ธีการ

ติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางท่ีถกูตอ้งและ

บรรลุวตัถุประสงค ์ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ์ พบวา่ 

แนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่ง

ย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ สร้างความตระหนกัในความเป็นเจา้ของส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยดาํเนินไปและประสบความสาํเร็จ

บนพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ (1) การวางแผน (Planning) 

(2) การจดัการองคก์ร (Organizing) (3) การนาํหรือการ

สัง่การ (Leading or Directing) และ (4) การควบคุม 

(Controlling) 

 4. ขอ้คน้พบรูปแบบการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ รูปแบบการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนประกอบดว้ย 4 

องคป์ระกอบ ในกระบวนการหลกั ดงัน้ี (1) การบริหาร

จดัการ ประกอบดว้ยการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

กระบวนการบริหารจดัการ พอคค ์(POCCC) Fayol 

(1949) ไดแ้ก่  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การบงัคบั

บญัชาหรือสัง่การ การประสานงาน  การควบคุม  (2) 

แผนพฒันาจงัหวดักระบ่ี พ.ศ.2557-2560 ไดแ้ก่ กลยทุธ์ท่ี 

5 อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประกอบดว้ย  โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสนบัสนุนการ

จดัการท่องเท่ียว  ภารกิจบูรณาการเพ่ือขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ (3) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

และผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในทะเล ประกอบดว้ย การ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน  

การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล การสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี

ใหก้บัประชาชนในทุกระดบั  การเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รับมือกบัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภยัธรรมชาติ  การพฒันาคนและสงัคมใหมี้สาํนึก

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม (4) การมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของ

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้

คน้พบจากการสมัภาษณ์ พบวา่ หลกัการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้

ย ัง่ยืน การควบคุมการใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีประสานกลมกลืน

กบัธรรมชาติ เปิดโอกาสใหก้ลไกของธรรมชาติดาํเนิน

ไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถรักษาความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นใหด้าํรงอยูไ่ด ้ในการใช้

ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน จะตอ้งคาํนึงถึงการยอ่ยสลายใน

ระบบนิเวศดว้ย เพราะกระบวนการยอ่ยสลายจะเป็น

กระบวนการสาํคญัในการทาํใหท้รัพยากรเหล่านั้นไดรั้บ

การหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีรัฐบาล

จะตอ้งกาํหนดแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติใหช้ดัเจน โดยจาํแนก

ทรัพยากรตามศกัยภาพการใชป้ระโยชนแ์ละคุณค่าทาง

นิเวศวิทยา ทั้งน้ี หากการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน วิถีชีวิ

ติของประชาชนในจงัหวดักระบ่ีกจ็ะสามารถมีชีวิตอยู่

ร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนทั้งยงัเป็นการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหด้าํรงอยูอ่ยา่งเป็นสุขและมี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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จิตใตส้าํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรใตท้อ้งทะเลไทย

ตลอดไป    

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม พบวา่ 

ขอ้มลูทัว่ไปของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี คือ อ่าว

นาง หมู่เกาะพีพี คลองม่วง-ทบัแขก พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

โดยเป็นเพศชาย จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 

เพศหญิง จาํนวน 133  คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 ดา้นอาย ุ

มาก คือ มากกวา่ 40 ปี จาํนวน 176  คน คิดเป็นร้อยละ 

44.00 รองลงมา 31-40 ปี จาํนวน 157  คน คิดเป็นร้อยละ 

39.25  20-30 ปี จาํนวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และ

นอ้ยท่ีสุด คือ อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี จาํนวน 24  คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.00 ดา้นสถานภาพครอบครัว มาก คือ แต่งงาน

แลว้ จาํนวน 311  คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 และโสด 

จาํนวน 89  คน คิดเป็นร้อยละ 22.25  ดา้นสถานท่ีอยู่

อาศยั มากท่ีสุด คือ ห่างจากทะเลมากกวา่ 200 เมตร 

จาํนวน 275  คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมา ใกล้

ทะเลนอ้ยกวา่ 200 เมตร จาํนวน 125  คน คิดเป็นร้อยละ 

31.25  ดา้นอาชีพ มากท่ีสุด คือ ประมง จาํนวน 283 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา   อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งทาํในทะเล 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และอ่ืน ๆ จาํนวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ดา้นรายไดต่้อเดือน มากท่ีสุด 

คือ มากกวา่ 20,001 บาท จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.25 รองลงมา คือ 15,001-20,000  บาท  จาํนวน 85 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.25 10,001-15,000  บาทจาํนวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.00 และนอ้ยท่ีสุด 6,000-10,000  บาท   

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

ผลการวิเคราะห์การประเมินการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

1. สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีรัฐบาลให้

ความสาํคญักบัพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี และไดรั้บการ

สนบัสนุนในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่ง

ย ัง่ยืนมีความคิดเห็นมาก รองลงมา ประชาชนในพ้ืนท่ี

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลอยา่งย ัง่ยืน จงัหวดักระบ่ีมีการดาํเนินการ

ประชาสมัพนัธ์การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ทุกภาคส่วนไม่

กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ และทาํลายส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเล รวมทั้งร่วมกนัตรวจตราเฝ้าระวงั และ

สุดทา้ยประชาชนมีส่วนร่วมในการวางระบบ การบริหาร

จดัการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล

อยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ รัฐบาลจะตอ้งมีการ

สร้างระบบคณะกรรมการบริหารจดัการทะเลท่ีเป็น

เอกภาพไม่ใช่ของรัฐและอยู่ในพ้ืนท่ีการประกอบอาชีพ

จริง ๆ เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นสภาพปัญหา การแกปั้ญหา และ

การพฒันา ทั้งน้ีจะตอ้งมีการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการ

ประชาสมัพนัธ์ การจดังาน การท่องเท่ียว การบุก

การตลาดดา้นต่างประเทศ โดยประชาชนมีส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริง     

 2. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียท่ี 3.87 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ  เช่น การท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมถึง

ภยัธรรมชาติ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขาดความร่วมมือ

อยา่งบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน ในการพฒันาการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหายงัดูแล

จดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ครอบคลุม ขาดการบงัคบั
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ใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

ต่อผูฝ่้าฝืนและกระทาํความผิด และมีโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอรองรับมลภาวะท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน ตามลาํดบั 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหท้ศันะ ดงัน้ี ปัญหา

และอุปสรรคการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล

อยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีในปัจจุบนันั้น คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น การ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมถึงภยัธรรมชาติ การขาดการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และตวับทกฎหมาย 

ดงันั้นการบริหารจดัการท่ีดีในการแกปั้ญหาและการ

อนุรักษพ์ฒันาทรัพยากรใตท้อ้งทะเลไทยคือการมีส่วน

ร่วม การบูรณาการ การสร้างความตระหนกั และการ

วางแผนงานระยะยาวร่วมกนัทั้งทางดา้นของทรัพยากร

บุคคล งบประมาณ เวลา และกลยทุธ์ิวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. แนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.59 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีสร้างความตระหนกั

ในความเป็นเจา้ของส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด รองลงมา คือ สร้าง

ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่ส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกติกาในการจดั

ระเบียบ พฒันา และแกไ้ขปัญหา สุดทา้ย ตามลาํดบั 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลแนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหท้ศันะวา่ แนวทางการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้าง

ความตระหนกัในความเป็นเจา้ของส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยดาํเนินไปและประสบความสาํเร็จบนพ้ืนฐาน 4 

ประการ คือ (1) การวางแผน (2) การจดัการองคก์ร (3) 

การนาํหรือการสัง่การ และ (4) การควบคุม  

 4. รูปแบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียท่ี 

3.96 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีกาํหนดจุดยืน (Position) ของ

พ้ืนท่ีในแต่ละพ้ืนท่ี ตามศกัยภาพและความโดดเด่นของ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลในจงัหวดักระบ่ี เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการอยา่งถกูทิศทางตามจุดยืนท่ีกาํหนดไว ้มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ มีการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพฒันาการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัต่อผูท่ี้กระทาํ

การขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ และกติกา ท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล มีระบบการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมีการมอบหมาย

หน่วยงานผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน มีการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการรองรับ การกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของ

การดาํเนินการ มีการระดมความคิดและประสานการ

ดาํเนินการของทุกฝ่าย และพฒันาระบบการบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกติกา

ในการจดัระเบียบ พฒันา และแกไ้ขปัญหา ตามลาํดบั 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลรูปแบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหท้ศันะในภาพรวมวา่ หลกัการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลท่ีเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติใหย้ ัง่ยืน การควบคุมการใช้

ประโยชนจ์ากส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลท่ีเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประสานกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

เปิดโอกาสใหก้ลไกของธรรมชาติดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง โดยสามารถรักษาความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นใหด้าํรงอยูไ่ด ้รัฐบาลจะตอ้ง

กาํหนดแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลท่ี

เป็นทรัพยากรธรรมชาติใหช้ดัเจนหากการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชท้รัพยากรอยา่ง

ย ัง่ยืน วิถีชีวิติของประชาชนในจงัหวดักระบ่ีก็จะสามารถ

มีชีวิตอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนทั้งยงัเป็น

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหด้าํรงอยูอ่ยา่ง

เป็นสุขและมีจิตใตส้าํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรใตท้อ้ง

ทะเลไทยตลอดไป 

 

การอภิปรายผล 

 1.  สภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ี 

พบวา่ รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี และ

ไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลอยา่งย ัง่ยืน ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีส่วนร่วม

ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน จงัหวดั

กระบ่ีมีการดาํเนินการประชาสมัพนัธ์การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ทุกภาคส่วนไม่กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ และ

ทาํลายส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล รวมทั้งร่วมกนัตรวจตรา

เฝ้าระวงั และสุดทา้ยประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง

ระบบ การบริหารจดัการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั

ส่ิงแวดลอ้มใตท้ะเลเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น

เก่ียวเน่ืองกนักบัทุกฝ่าย ดงันั้นส่ิงสาํคญัของการ

แกปั้ญหาจึงตอ้งข้ึนอยูท่ี่รัฐบาลเป็นหลกัเพราะมีอาํนาจ

ในการควบคุมดูแลและกระจายอาํนาจในการปฏิบติังาน

ท่ีเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยอาศยัความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมท่ีเขม้แข็งและกา้วสู่การพฒันาท่ีมัน่คง

ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นรินทร์ชยั  พฒันพงศา 

(Pattanapongsa, 2003) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมนั้นเป็น

การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจหรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเลก็นอ้ย

ไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึนเป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค 

มิใช่มีส่วนร่วมอยา่งผิวเผินแต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริง

ยิ่งข้ึนและการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น

สุดทา้ยของโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฎัและทบวงมหาวิทยาลยั  

Higher Education Commission (2003) ท่ีไดใ้ห้

ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (1) 

การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวน การของการ

พฒันา โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาตั้งแต่

เร่ิมดน้จนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หา

ปัญหา การวางแผน การดดัสินใจ การระดมทรัพยากร

และเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การคิดตาม

ประเมินผลรวมทั้งรับผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนจากโครงการ 

(2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ (2.1) การส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจของพลเมือง

โดยประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามรถของตน

ในการจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกลุ่ม ควบคุม

การใชแ้ละการกระจายทรัพยากรของชุมชนอนัจะ

ก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนใน

ชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ

ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการพฒันาและ (2) การ

เปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาท่ี
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ประชาชนมีบทบาทหลกั โดยการกระจายอาํนาจในการ

วางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเป็นการคืน

อาํนาจในการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการ

กาํหนดอนาคตของตนเอง และ กรมอนามยั (Department 

of  Health, 2007) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมนั้น 

ประกอบดว้ย (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือใหส้มาชิกทุกคนของ

ชุมชนและสงัคมไดร่้วมกิจกรรม ซ่ึงนาํไปสู่และมี

อิทธิพลต่อกระบวนการพฒันา และเอ้ือใหไ้ดรั้บ

ประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั (2) การมีส่วน

ร่วมสะทอ้นการเขา้เก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจและเป็น

ประชาธิปไตยในกรณีดงัน้ี การเอ้ือใหเ้กิดการพยายาม

พฒันา การแบ่งสรรผลประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่า

เทียมกนัและการตดัสินใจเพ่ือกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย

และการวางแผนดาํเนินการโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และสงัคม (3) การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่ง

ประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพฒันากบัประโยชนท่ี์ไดรั้บ

จากการลงทุนดงักล่าว  กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการตดัสินใจไม่วา่ระดบัทอ้งถ่ิน 

ภูมิภาคและระดบัชาติจะช่วยก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยง

ระหวา่งส่ิงท่ีประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชนท่ี์ไดรั้บ

และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกนัไป

ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายและโครงสร้าง

การบริหาร รวมทั้งลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ 

ประชากร การมีส่วนร่วมของประชาชนมิไดเ้ป็นเพียง

เทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจยัสาํคญัในการประกนัใหเ้กิด

กระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชนต่์อประชาชน 

 2. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ี 

พบวา่ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ  เช่น การ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมถึงภยัธรรมชาติ ขาดความร่วมมือ

อยา่งบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน ในการพฒันาการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน หน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหายงัดูแลจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน

อยา่งไม่ครอบคลุม ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั

และต่อเน่ืองของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ต่อผูฝ่้าฝืนและกระทาํ

ความผิด และมีโครงสร้างพ้ืนฐานในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอรองรับมลภาวะท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะวา่ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีนั้น 

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการบูรณาการของภาคส่วนต่าง 

ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยการนาํเอา

ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการและความรับผิดชอบในการพฒันาการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั อภิสิทธ์ิ  บุญยา (Bunya, 2010) กล่าววา่ การใช้

ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชน พบวา่ (1) ลกัษณะ

การมีส่วนร่วมของชุมชนคือ การมองตนเองของชุมชน 

ประกอบดว้ย การเป็นชุมชนเขม้แขง็และการไดรั้บการ

ยอมรับจากภายนอก แบบแผนการมีส่วนร่วม

ประกอบดว้ยรูปแบบการมีส่วนร่วมและบทบาทการมี

ส่วนร่วม (2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (3) ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมชุมชน คือ การสร้าง

เครือข่ายชุมชน ประกอบดว้ย การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือ

ใจและการแกปั้ญหาในชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย การศึกษาดูงานและการสร้างทางเลือกการ

ตดัสินใจร่วมกนั การจดัการในชุมชน ประกอบดว้ย การ

สร้างการรับรู้ร่วมกนั การเลือกสรรและกาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีและการสร้างแนวปฏิบติัร่วมกนั และ (4) ผล

สืบเน่ืองท่ีเกิดจากการใชย้ทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการขยายจิตสาํนึกการมีส่วนร่วม  

3. แนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ การสร้างความตระหนกัใน

ความเป็นเจา้ของส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างระบบและมาตรการรักษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ความปลอดภยัแก่ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่ง

ย ัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล

อยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพฒันา

ระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี 

เพ่ือเป็นกติกาในการจดัระเบียบ พฒันา และแกไ้ขปัญหา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ หลกัการมีส่วนร่วมในการวางแผน

และกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมท่ีเป็นลาํดบั     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Cohen (1980) ไดจ้าํแนกขั้นตอนของ

การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ  ประกอบดว้ย การริเร่ิมตดัสินใจ

ดาํเนินการตดัสินใจและตดัสินใจในปฏิบติัการ (2) การมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  อาจเป็นไปในรูปของ

การเขา้ร่วมโดยการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร การบริหาร 

การร่วมมือทั้งการร่วมแรงร่วมใจ (3) การมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน ์ไม่วา่จะเป็นผลประโยชนท์างดา้น

วตัถุผลประโยชนท์างดา้นสงัคมและผลประโยชน์

ทางดา้นส่วนบุคคลและ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล  

 4. รูปแบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้ง

ทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ การกาํหนดจุดยืนของพ้ืนท่ีใน

แต่ละพ้ืนท่ี ตามศกัยภาพและความโดดเด่นของ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลในจงัหวดักระบ่ี เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการอยา่งถกูทิศทางตามจุดยืนท่ีกาํหนดไว ้มี

การบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน ในการพฒันาการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนดาํเนินการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งจริงจงัต่อผูท่ี้กระทาํการขดัต่อกฎหมาย 

ระเบียบ และกติกา ท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใต้

ทอ้งทะเล มีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและครบ

วงจร โดยมีการมอบหมายหน่วยงานผูรั้บผิดชอบอยา่ง

ชดัเจน มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับ การกาํหนด

ลาํดบัความสาํคญัของการดาํเนินการ มีการระดม

ความคิดและประสานการดาํเนินการของทุกฝ่าย และ

พฒันาระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของทุก

ฝ่ายในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกติกาในการจดัระเบียบ พฒันา และ

แกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ รูปแบบการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วมท่ีบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่ง

เป็นระบบและมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความสาํเร็จของการ

บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิบนจุดยืนเดียวกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ทิพาวดี เมฆสวรรค ์ อา้งถึงใน วีระยทุธ์  

ชาตะกาญจน ์(Chatakarn, 2003) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและ

สนบัสนุน การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิจะประสบ

ความสาํเร็จกต่็อเม่ือผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและ

ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี คือ สนบัสนุนในการจดัทาํ

ระบบวดัผลการปฏิบติังาน การใชข้อ้มลูผลการวดัผลการ

ปฏิบติังาน  การจดัสรรงบ ประมาณ การสร้างส่ิงจูงใจ

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงการ

มอบอาํนาจในการตดัสินใจเพ่ือแลกเปล่ียนกบัความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน  การกาํหนดพนัธกิจและ

แผนกลยุทธ์ท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารขององคก์ารจะตอ้งให้

ความสาํคญัและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนด

พนัธกิจและแผนกลยทุธ์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

โครงการเพ่ือใหเ้กิดผล การใชข้อ้มลูผลการปฏิบติังานใน

การบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งระลึกเสมอวา่การวดัผลไม่ได้

ทาํใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึนโดยอตัโนมติั แต่ขอ้มูลจาก

การวดัผลการปฏิบติังานจะเป็นขอ้มลูท่ีจะช่วยให้

ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานในการทาํงาน

ใหดี้ยิ่งข้ึน แกปั้ญหาไดถู้กตอ้งมากข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารจึง

ตอ้งเอาขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์อยา่งรอบคอบเพ่ือกาํหนด

มาตรการท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนต่อไป 
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(2) การจดัระบบขอ้มลูผลการปฏิบติังาน การจดัทาํระบบ

ขอ้มลูผลการปฏิบติังานจะตอ้งคาํนึงเสมอวา่ ระบบขอ้มลู

นั้นสามารถท่ีจะแสดงถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของ

ผลลพัธ์สู่เป้าหมายขององคก์ารได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํ

เพ่ิมเติมข้ึนจากระบบขอ้มูลเดิม ท่ีเนน้ปัจจยันาํเขา้และ

กิจกรรมเพ่ือใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน 

(3) การพฒันาบุคลากรและองคก์าร ผูบ้ริหารทุกระดบัถือ

ไดว้า่มีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายภายใตร้ะบบการบริหารแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ  ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งการพฒันาผูบ้ริหาร

ไวล่้วงหนา้ใหส้ามารถปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของงาน ภายใตส้ภาวะท่ีมีความคล่องตวัและ

มีอาํนาจในการบริหารเพ่ิมข้ึน ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งมี

ความรู้ในการวางแผนกลยทุธ์ การวดัผลการปฏิบติังาน 

รวมถึงการใชข้อ้มลูผลการปฏิบติังานเพ่ือการตดัสินใจ

ในการทาํงานประจาํวนั ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีระบบ

การพฒันาและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหมี้ความ

ชาํนาญท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหมี้ศกัยภาพท่ีจะ

สบัเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีไดใ้นยคุท่ีมีความเปล่ียนเปลงอ

ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจเร่ืองการวดัและการใชข้อ้มลู

ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานประจาํวนัดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เชิงนโยบาย 

 1.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการบริหารจดัการท่ีมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ ตลอดทั้งการแกปั้ญหาอยา่งบูรณาการ โดย

การสร้างวิสยัทศันใ์นการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร องคก์ร 

หลกัการมีส่วนร่วมและการไดป้ระโยชนร่์วมกนัอยา่ง

ย ัง่ยืน 

 2.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งดาํเนินการจดัการบริการองคก์ร โดย

การสร้างและนาํกระบวนบริหารจดัการองคก์รตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นองคก์ร  

 3.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งดาํเนินการนาํกระบวนการบริหาร

จดัการ ตามแนวทางของพอคค ์(POCCC) มาใชใ้นการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบและการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

 ข้อเสนอแนะในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 1.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ กลยทุธ์ วิสยัทศัน ์เขา้มามี

บทบาทในการบริหารจดัการองคก์รบนแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งมีการวางแผนงานการบริหารจดัการท่ี

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้ง

ทางดา้น บุคลากร ระบบ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

เทคโนโลยี 

 3.  หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใตท้อ้งทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีตอ้งนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจดัการ  
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพ่ือพฒันารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา   

มี 3 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาสภาพการจดัฝึกประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการ (2) สร้างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการ และ (3) ทดลองใชรู้ปแบบ กลุ่มตวัอยา่ง คือครูฝึก และนกัศึกษา จาํนวน 60 คน ซ่ึง

ผลการวิจยั พบวา่ สภาพการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบั

มาก และนกัศึกษาควรมีสมรรถนะวิชาชีพ ดา้นการพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ การจดัเกบ็เอกสารในงานสาํนกังานจดั

ประชุมตามลาํดบัขั้นตอน การใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชส้าํนกังาน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน 

และบริการงานสาํนกังานในระดบัมาก  (1) รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษามี

องคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เลขานุการ สถานศึกษา สถานประกอบการ 

และนกัศึกษา ดา้นกระบวนการ คือ การวางแผน ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ การทบทวนความรู้ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ และการ

ทบทวนการฝึกปฏิบติัตามสมรรถนะวิชาชีพ  การดาํเนินงานตามแผน ไดแ้ก่ การฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ การ

ตรวจสอบ ไดแ้ก่ การประเมินผลตามสภาพจริง และการปรับปรุงแกไ้ข  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ผลการฝึกประสบการณ์ ดา้น

ผลผลิต คือ ความพึงพอใจของสถานประกอบการและสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการ  รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญ 

พบวา่ มีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด (2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ ครูฝึกมีความพึงพอใจในระดบัมาก และ

นกัศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพในระดบัดีเยี่ยม 

 

คําสําคัญ : สมรรถนะวิชาชีพ,   การประเมินตามสภาพจริง, รูปแบบการฝึกประสบการณ์, วิชาชีพอาชีวศึกษา 

 

Abstract 

  

The purpose of this research was to develop the professional experience model in secretary for vocational 

students. The study process was divided into 3 steps: (1) study the condition of professional experience training 

implementation and the competency in secretary, (2) Construct professional experience model in secretary, and (3) 

Trial the constructed model. The sample group was 60 trainers and vocational students. The research results were as 

follows: (1) The professional experience implementation in secretary for vocational students through authentic 

assessment was at high level. The vocational students should have high professional competencies in various 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 295



document formats typing, office filing, meeting arrangement, office material and equipment usage, information 

technology applying and office work service. The professional experience model in secretary for vocational students 

comprised with (a)  input  including vocational certificate in secretary curriculums, schools, workplaces and students, 

(b) process comprised  with P- Plan means orientation, knowledge revision in professional competency, professional 

competency skill revision, D-Do means professional experience training at workplace and examination, C- Check 

means authentic assessment and adjustment and A- Act means to analyze professional experience training result and 

(c) the output consisted of the workplaces satisfaction and competency in secretary. The developed model was at 

highest level evaluated by the experts.  (2) The experiment result of the professional experience model in secretary 

for vocational students revealed the trainers at workplaces have high satisfaction and the vocational students have 

highest competency in secretary profession.  

   

Keywords:  competency,   authentic assessment, professional experience model, vocational students  

 

บทนํา  

 ในการจดัฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้บั

นกัศึกษา ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อการ

ฝึกงานของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิค

ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ สถานประกอบการพึง

พอใจในดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบมี

ผลรวมเฉล่ียสูงกวา่ดา้นอ่ืน นอกจากน้ียงัพบวา่ งานท่ี

นกัศึกษาไดฝึ้กไม่ค่อยตรงกบัสาขาวิชา แต่นกัศึกษาจะ

ไดรั้บประสบการณ์อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม และได้

เรียนรู้ในส่วนงานท่ีแตกต่างออกไปและจากงานวิจยัของ 

วีระศกัด์ิ  สุคนัธจนัทร์ (Sukanthachan, 2007, p. 49) ได้

ศึกษาเร่ือง การดาํเนินการตามกระบวนการฝึกทกัษะทาง

วิชาชีพแก่นกัเรียนฝึกงานของสถานประกอบการท่ีเขา้

ร่วมโครงการความร่วมมือกบัวิทยาลยัในสงักดั

อาชีวศึกษา นครสวรรค ์พบวา่ สถานประกอบการ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมกบัประเภทวิชาพาณิชยก

รรม มีการดาํเนินการตามกระบวนการฝึกทกัษะวิชาชีพ

แก่นกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

.05 ในดา้นการดาํเนินการฝึกปฏิบติัและดา้นการวดัและ

ประเมินผล  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการฝึกประสบการณ์

และสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีตอ้งการ 

 2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา 

  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบั พฒันารูปแบบ สมรรถนะวิชาชีพเลขานุการ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจดัการอาชีวศึกษาและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิดมาประยกุตใ์ชใ้น

การวิจยั ดงัน้ี 

แนวคิดการพฒันารูปแบบผูวิ้จยัไดน้าํรูปแบบ

ระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ การแปลงปัจจยันาํเขา้  

ผลผลิต และขอ้มลูป้อนกลบัมาเป็นกรอบแนวคิดในการ

พฒันารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการ

สาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดของ          
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Ivancevich, et al (1989, p. 54) และ แนวคิดเก่ียวกบัการ

ฝึกประสบการณ์ ผูวิ้จยัไดน้าํหลกัการจดัการดว้ยวงจร

คุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของ Deming ประกอบดว้ย 

การวางแผนการดาํเนินการตามแผน  การตรวจสอบ และ

การปรับปรุงแกไ้ขมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัสมรรถนะ

วิชาชีพเลขานุการ ตามมาตรฐานวิชาชีพเลขานุการใน

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 6 ดา้น คือ (1) 

การพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ  (2) การจดัเกบ็เอกสารใน

งานสาํนกังาน (3) จดัประชุมตามลาํดบัขั้นตอน (4) การ

ใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ เคร่ืองใชส้าํนกังาน (5) การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน (6) บริการงาน

สาํนกังาน  และการประเมินตามสภาพจริงตามแนวคิด

ของสมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน ์(Phuvidhawat, 2011, pp. 

95-98) 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการ 

1. การจัดการด้วยวงจรคุณภาพ 

-การวางแผน (Plan)  

-การดาํเนินการตามแผน (Do)  

-การตรวจสอบ (Check)  

-การปรับปรุงแกไ้ข (Act) 

2. รูปแบบระบบที่มีลกัษณะบาง

ประการของระบบเปิด  

-ปัจจยันาํเขา้ (Input)  

-กระบวนการ (Process) 

-ผลผลิต (output)  

-การป้อนกลบั ( Feedback) 

3. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

(ปวช.) สาขาวชิาการเลขานุการ 

4. สมรรถนะวชิาชีพเลขานุการ 

-การพิมพเ์อกสาร  รูปแบบต่าง ๆ   

-การจดัเก็บเอกสารในงานสาํนกังาน 

-จดัประชุมตามลาํดบัขั้นตอน 

-การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

-การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ปฏิบติังาน  

-บริการงานสาํนกังาน 

5. การประเมินตามสภาพจริง 

1. ศึกษาสภาพการจดัการฝึก

ประสบการณ์และ

สมรรถนะวิชาชีพ

เลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา  

2. สร้างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา 

3. ศึกษาผลการใชรู้ปแบบ

การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

รูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการ 

 

- ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ 

- สมรรถนะวิชาชีพ 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 297



วธีิดําเนินการวจัิย 

การดาํเนินการวิจยั การพฒันารูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจดัการฝึก

ประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา 

 การศึกษาสภาพการจดัฝึกประสบการณ์และ

สมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา  

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั

ไดแ้ก่ ครูฝึกในสถานประกอบการของสถานศึกษา

ภาคเหนือ จาํนวน 16 แห่ง จาํนวน 240 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งไดก้าํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ ของ Krejcie and 

Morgan (1970) ไดจ้าํนวนอยา่งนอ้ย 148 คน ผูวิ้จยัใชก้าร

สุ่มอยา่งง่าย ใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม เพ่ือให้

ไดจ้าํนวนตามเกณฑ ์โดยจบัฉลากช่ือสถานศึกษา และใช้

จาํนวนสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ในสถานศึกษาท่ีสุ่มไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 แห่ง 

จาํนวน 150 สถานประกอบการ  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจดัการฝึก

ประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สภาพการจดัการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษาเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดัการ

ฝึกประสบการณ์ของสถานประกอบการท่ีสถาน

ประกอบการไดด้าํเนินการมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า มีค่านํ้าหนกั 5 ระดบั มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า

เท่ากบั 0.9865 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

สมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา

ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating seale) มีค่านํ้าหนกั 5 ระดบั มีค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.9796 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

เพ่ือใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

 3.    การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 นาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์ และดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 4.   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ค่าเฉล่ีย ( x ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา 

 ในขั้นตอนการสร้างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา มีการดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัทาํร่างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา โดยใชท้ฤษฏีระบบเปิด การบริหารคุณภาพ

ตามวงจรเดมม่ิง และการประเมินตามสภาพจริง  

2. นาํรูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา ให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนั โดยการสมัมนากลุ่ม 

ผูเ้ช่ียวชาญ วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี หลกัการ 

วตัถุประสงค ์สมรรถนะวิชาชีพ การวดัผลประเมินผล 

กระบวนการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ

เพ่ือการแกไ้ขปรับปรุง 

3. ผูวิ้จยัปรับร่างรูปแบบตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทาํแบบประเมิน

คุณภาพของรูปแบบใหผู้เ้ช่ียวชาญ 9 คน ยืนยนัอีกคร้ัง 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการสร้างและใชเ้คร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในขั้นตอนการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยมีเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. แบบประเมินท่ีมาของรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการดา้นความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม  

2. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ  รูปแบบ  

มีความถกูตอ้ง  ตามหลกัการจดัการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความเหมาะสมกบัเวลา และมี

ความยืดหยุน่เพียงพอกบัสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่าง

กนั  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความจริงและ

สถานการณ์ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง สามารถนาํไปใชเ้พ่ือ

พฒันาสมรรถนะวิชาชีพของนกัศึกษาอาชีวศึกษาใน

สถานประกอบการได ้

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชรู้ปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา 

ในการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา คือ 

นกัศึกษา จาํนวน 30 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ 

จาํนวน 30 คน ท่ีนกัศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

นครสวรรค ์เขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

แบบประเมินความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการนาํรูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา มีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั และแบบ

ประเมินสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 

ระดบั ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามนาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง เชิงเน้ือหา (Validity) 

การใชภ้าษา ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของขอ้

คาํถาม IOC ของแบบสอบถาม มีค่าระหวา่ง 0.60 ข้ึนไป 

ทุกขอ้ ดงันั้น แบบสอบถามมีความตรง เชิงเน้ือหา การใช้

ภาษา ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม 

จึงนาํไปใชก้ารทาํวิจยัต่อไปได ้

 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ผูวิ้จยัทาํหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิต

วิทยาลยัถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครสวรรค ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือขออนุญาตทดลองใช้

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา และเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่ม

ตวัอยา่งในการทดลอง 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาสภาพการจดัการฝึก

ประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษา พบวา่  

สภาพการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในแต่ละดา้นคือ 

สถานประกอบการจดัทาํแผนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพใหก้บันกัศึกษาฝึกงานของวิทยาลยั ค่าเฉล่ีย ( X = 

3.92) สถานประกอบการมอบหมายงานใหน้กัศึกษามา

ปฏิบติังานตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่าเฉล่ีย ( X = 3.90) 

ความเหมาะสมของจาํนวนคร้ังในการออกนิเทศของครู

นิเทศก ์ค่าเฉล่ีย ( X = 3.98) และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพตาม

สมรรถภาพการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง ค่าเฉล่ีย ( X = 4.07) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมรรถนะวิชาชีพเลขานุการท่ีควรปฏิบติัได ้

พบวา่ สมรรถนะท่ีนกัศึกษาควรปฏิบติัไดค้วรปฏิบติัใน

ระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือจดัประชุม

ตามลาํดบัขั้นตอน ค่าเฉล่ีย ( X = 3.96) 

2. รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา มีองคป์ระกอบ

ดา้นปัจจยันาํเขา้ คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) เลขานุการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ

นกัศึกษา  ดา้นกระบวนการใชห้ลกัการจดัการดว้ยวงจร

คุณภาพ (PDCA) คือ การวางแผน (P) ประกอบดว้ย          

การปฐมนิเทศ  การทบทวนความรู้ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  

และการทบทวนการฝึกปฏิบติัตามสมรรถนะวิชาชีพ  

การดาํเนินงานตามแผน(D) ประกอบดว้ย  การฝึกปฏิบติั

ในสถานประกอบการ การตรวจสอบ (C) ประกอบดว้ย 

การประเมินผลตามสภาพจริง และ การปรับปรุงแกไ้ข 

(A) ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ผลการฝึกประสบการณ์สู่

การพฒันาต่อไป ดา้นผลผลิต คือ ความพึงพอใจของ

สถานประกอบการและสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการ โดย

รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีคุณภาพทั้งใน

ดา้นความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ

เป็นประโยชน ์ในระดบัมากท่ีสุด 

3. ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา พบวา่ ครูฝึกในสถานประกอบการมีความพึง

พอใจในการใชรู้ปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการอยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย ( X = 4.49) 

การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ โดยครูฝึกใน

สถานประกอบการอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ค่าเฉล่ีย ( X = 

2.80) และนกัศึกษาประเมินตนเอง อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

ค่าเฉล่ีย ( X =2.86) 

 

การอภิปรายผล 

 สภาพการจดัฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการ

ในสถานประกอบการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา พบวา่

อยูใ่นระดบัมาก ทั้งดา้นการวางแผนการฝึกดา้นการ

ดาํเนินการฝึกปฏิบติั ดา้นการนิเทศติดตาม และดา้นการ

วดัและประเมินผล ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการ

ประสานงานกบัสถานประกอบการในการจดัฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพใหแ้ก่นกัศึกษาทุกสาขาวิชามาเป็น

เวลาหลายสิบปีนบัตั้งแต่มีการจดัสอนวิชาชีพใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาขาวิชาเลขานุการ 

ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมาเป็นเวลานานทาํใหมี้ความ

พร้อม และระบบการจดัฝึกประสบการณ์ท่ีดี ซ่ึงก็

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรนิภา  โรจนวิ์ลาวลัย ์

(Rojvilawan, 2001) ท่ีพบวา่ สถานประกอบการมีส่วน

ร่วมในการวางแผนขอ้มูลการผลิตนกัศึกษา ทั้งดา้น

ปริมาณและคุณภาพ ใหค้วามร่วมมือในการกาํหนด

เกณฑม์าตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกงาน การวิจยั และ

การใชท้รัพยากรร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาํนกัผูต้รวจสอบราชการ

ประจาํเขตตรวจราชการท่ี 2 ท่ีพบวา่ สภาพการฝึกงาน

ของนกัศึกษาในสถานประกอบการไดรั้บความรู้ ความ

เขา้ใจ และไดล้งมือปฏิบติัจริง มีการฝึกสอนงานโดยครู

ฝึกหรือหวัหนา้ควบคุมงาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Aquirre (1994) ท่ีพบวา่ ภาคเอกชนส่วน

ใหญ่ใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกปฏิบติัทางการเรียนการ

สอนวิชาชีพในเร่ืองวิทยากรการใชข้อ้มลูข่าวสาร การ

สนบัสนุนดา้นวสัดุเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และการใหก้าร

ฝึกอบรมและยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาตาม

แนวคิดของ Barlow (1972) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กการใช้

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ เหมือนท่ี

ตอ้งใชใ้นโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ตาม

อาชีพท่ีเรียน ในการฝึกอาชีพตอ้งสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน และตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

ปรับปรุงอยูเ่สมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สงัคม 
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 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความคิดเห็นวา่

นกัศึกษาสาขาวิชาเลขานุการตอ้งมีสรรถนะวิชาชีพ

เลขานุการท่ีควรปฏิบติัไดใ้นระดบั มาก ทั้งสมรรถนะ

การพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ สมรรถนะการจดัเอกสาร

ในสาํนกังาน สมรรถนะการจดัประชุมตามลาํดบัขั้นตอน 

สมรรถนะการใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 

สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบติังาน และสมรรถนะการบริการสาํนกังาน โดย

สมรรถนะการพิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ สถาน

ประกอบการใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการพิมพเ์อกสาร

ประกอบภาพและตารางดว้ยโปรแกรม Microsoft Office 

Word ทั้งน้ี เพราะการจดัพิมพเ์อกสารในปัจจุบนัสามารถ

วางภาพและตารางประกอบไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office Word ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ

มากกวา่การพิมพเ์อกสารแบบธรรมดาดั้งเดิมโดยทัว่ ๆ 

ไป สมรรถนะการจดัเอกสารในสาํนกังาน สถาน

ประกอบการใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการลงทะเบียน

รับ-ส่งเอกสาร ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นงานสาํคญัอนัดบั 

ตน้ ๆ ของการจดัเอกสารซ่ึงจะตอ้งไม่มีความผิดพลาด 

สมรรถนะการจดัประชุมตามขั้นตอน สถานประกอบการ

ใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการดาํเนินการเตรียมแฟ้ม

เซ็นช่ือ/แฟ้มเอกสารท่ีจะประชุม ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งปฏิบติัและไดรั้บเอกสาร

ประกอบการประชุม สมรรถนะการใชว้สัดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน สถานประกอบการใหค้วามสาํคญั

มากในเร่ืองการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองอดัสาํเนา 

และการใชเ้คร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ืองพิมพอ่ื์น ๆ ทั้งน้ี

เป็นเพราะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัมากท่ีสุดในสมรรถนะน้ี 

สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบติังาน สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัมากในเร่ือง

การรับ-ส่งขอ้มูลทาง E-mail ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะ E-mail  

เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั ประหยดั และรวดเร็ว 

กวา่การส่ือสารแบบดั้งเดิม สมรรถนะการบริการ

สาํนกังาน สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดใน

เร่ืองการถ่ายเอกสารและการติดต่อประสานงานทาง

โทรศพัท ์ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะเป็นกิจกรรมท่ีเลขานุการ

ตอ้งปฏิบติับ่อยท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของจรูญ  เรืองสวสัด์ิวงศ ์(Ruengsawadwong, 

2011) ท่ีพบวา่ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตอ้งมีสมรรถนะหลกั

ไดแ้ก่ ตอ้งสามารถดูแลรับผิดชอบจดหมายเขา้และ

จดหมายออกของผูบ้ริหาร ตอ้งมีการรวบรวมเอกสาร

ขอ้มลูเพ่ือเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนทรพจน ์พิมพ์

ร่างเอกสารท่ีนาํไปพิมพโ์ฆษณา ตอ้งสามารถจดหรือทาํ

บนัทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ในการประชุม ตอ้ง

สามารถจดัเกบ็เอกสารใหเ้ป็นระเบียบ คน้หาไดง่้ายเม่ือ

ผูบ้ริหารตอ้งการ ตอ้งมีความสามารถในการ

ติดต่อส่ือสารหรือประสานงานทั้งภายในองคก์ร และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและครูฝึกในสถาน

ประกอบการไม่มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองสมรรถนะ

ท่ีควรปฏิบติัไดท้ั้งน้ีเป็นเพราะหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ สาขาเลขานุการเป็นหลกัสูตรท่ีดาํเนินการพฒันา

ร่วมกบัสถานประกอบการและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นลินี  อธิมา(Athima,  2011) ไดศึ้กษาสมรรถนะของ

ผูป้ฏิบติังานเลขานุการผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ 

ผูป้ฏิบติังานเลขานุการผูบ้ริหาร ควรมีสมรรถนะหลกัใน

ดา้น การปฏิบติังานสาํนกังาน ความสามารถในการ

ติดต่อประสานงาน จิตบริการ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ

ผูอ่ื้น นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี 

นิกรแสน (Nikornsaen, 2011, p. 138) ไดศึ้กษาการพฒันา

ชุดอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะของเลขานุการท่ีมีนายจา้ง

ตอ้งการ ซ่ึงผลวิจยัสรุปไดว้า่ สมรรถนะสาํคญัท่ีนายจา้ง

ตอ้งการคือ มีความรู้ในวิชาชีพเลขานุการและพฒันาตน

ใหท้นัเทคโนโลยี 

 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่รูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษา ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน มีความถกูตอ้งเหมาะสม ใน

เร่ืองท่ีมาของรูปแบบ การบริหารการฝึกประสบการณ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 301



วิชาชีพ กระบวนการฝึกประสบการณ์และสมรรถนะ

วิชาชีพเลขานุการ ทั้งน้ีเพราะผูวิ้จยัสร้างรูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ โดยยึดหลกัการจดัการอาชีวศึกษา

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเลขานุการและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพของนกัศึกษาสาขาวิชา

เลขานุการและตรงกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ 

 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ รูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีสร้างข้ึน

โดยใชท้ฤษฏีระบบวงจรคุณภาพเดมม่ิง และการประเมิน

ตามสภาพจริงมีองคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้คือ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เลขานุการ 

สถานศึกษา สถานประกอบการ นกัศึกษา ดา้น

กระบวนการ  การวางแผน การดาํเนินการตามแผน การ

ตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข ดา้นผลผลิต คือ ความ

พึงพอใจของสถานประกอบการและสมรรถนะวิชาชีพ มี

คุณภาพในระดบัมากท่ี สุด ( X  = 4.70)  ทั้งในดา้นความ

ถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็น

ประโยชน ์ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา น้ีได้

เตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพก่อน

ออกฝึกประสบการณ์ รวมทั้งใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

การประเมินสมรรถนะวิชาชีพตนเอง รวมถึงการวาง

แผนการฝึกตามสมรรถนะวิชาชีพทาํใหน้กัศึกษาสามารถ

ฝึกงานไดต้รงตามสาขาวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของรัชนก โสภา (Sopha, 2010) ไดพ้ฒันารูปแบบการ

เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาํหรับ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว พบวา่รูปแบบ

การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพสาํหรับ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.93/89.07 เม่ือ เทียบกบัเกณฑ ์

80/80 ปรากฏวา่สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้  

 ความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเตรียมความ

พร้อมดว้ยรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บรูปแบบการ

เตรียมความพร้อมแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั .05   

 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ

เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นกัศึกษา

มีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในการเตรียมความ

พร้อมมากท่ีสุด ในดา้น การฝึกทกัษะการปฏิบติั ฝึกการ

ทาํงานกลุ่ม ฝึกการแกปั้ญหา ฝึกการส่ือสาร การจดัเวลา

ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมในการเตรียมความพร้อม และ

จดักิจกรรมใหส้ามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัได ้

 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับ

นกัศึกษาอาชีวศึกษา พบวา่ ครูฝึกในสถานประกอบการมี

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา อยูใ่นระดบัมาก

และพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ รูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการมีความ

เหมาะสมสามารถฝึกประสบการณ์ใหน้กัศึกษาไดเ้ตม็

ศกัยภาพ  ความพอใจกบัการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาจากสถานศึกษาก่อนส่งมอบยงัสถาน

ประกอบการเพียงใด  สถานศึกษามีการนิเทศและ

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีน่าพอใจ

เพียงใด ความพึงพอใจต่อการทาํงานร่วมกบัครูนิเทศของ

สถานศึกษาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา ความพึงพอใจต่อการ

มีส่วนร่วมในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของ

นกัศึกษา และมีความพึงพอใจต่อการท่ีไดค้วบคุมดูแล

นกัศึกษาใหฝึ้กประสบการณ์ตามแผนการฝึกอยา่ง

เคร่งครัดและ ทั้งน้ีเป็นเพราะครูฝึกในสถานประกอบการ

มีความสะดวกและชดัเจนในการปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุม 

กาํกบัดูแล และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ใหแ้ก่นกัศึกษาอาชีวศึกษาภายใตก้รอบของรูปแบบการ
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน ซ่ึงกเ็ป็นไปตามแนวคิดของ 

Keeves (1998, p. 560) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี

จะตอ้งมีขอ้กาํหนด 4 ประการ คือ (1) มีความสัมพนัธ์

อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) (2) สามารถใช้

เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถ

ถกูตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกต (3) ควรจะตอ้งระบุ หรือ

ช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา (4) ควรเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้าง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการ

ขยายในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา 

 สมรรถนะวิชาชีพเลขานุการหลงัการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพตามรูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา พบวา่ ครู

ฝึกในสถานประกอบการประเมินสมรรถนะของ

นกัศึกษาในระดบัดีเยี่ยม( X = 2.80) นกัศึกษาประเมิน

สมรรถนะวิชาชีพตนเองในระดบัดีเยี่ยม ( X = 2.86) 

ทั้งน้ีเพราะจากการท่ีนกัศึกษาไดมี้การฝึกซอ้มก่อนปฏิบติั

จริง รวมทั้งไดศึ้กษาเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะวิชาชีพ

ไดมี้การบนัทึกผลการปฏิบติังานทาํใหน้กัศึกษามีทกัษะ

ในการปฏิบติัตามสมรรถนะวิชาชีพในระดบัดีเยี่ยม 

ประกอบกบัครูฝึกมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดฝึ้ก

ประสบการณ์ตรงกบัสาขาวิชาชีพ จึงส่งผลใหมี้

สมรรถนะอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

 นกัศึกษาสาขาวิชาเลขานุการท่ีไดรั้บการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสาํหรับนกัศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีสมรรถนะวิชาชีพเลขานุการใน

องคร์วมอยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม โดยมีสมรรถนะวิชาชีพดี

เยี่ยมในทุกเร่ืองไดแ้ก่ การพิมพจ์ดหมาย การพิมพ์

เอกสารในรูปตารางดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel การ

พิมพเ์อกสารประกอบภาพและตารางดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Word การพิมพแ์ผน่พบั ประชาสมัพนัธ์ การ

เกบ็เอกสารตามหมวดหมู่ การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 

การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค การใชเ้คร่ืองปร้ิน

เตอร์ และเคร่ืองพิมพอ่ื์น ๆ การใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร, 

เคร่ืองอดัสาํเนา การเกบ็รักษาขอ้มลูเป็น Folder เป็น File 

การรับ – ส่งขอ้มลูทาง E-Mail การนาํเสนอขอ้มูลดว้ย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint การติดต่อประสานงาน

ทางโทรศพัท ์การรับ – ส่งโทรสาร และการถ่ายเอกสาร 

ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัศึกษาไดรั้บการทบทวน การฝึกซอ้ม 

สมรรถนะและศึกษาเกณฑก์ารประเมินก่อนการฝึก

ประสบการณ์ทาํใหน้กัศึกษาไดฝึ้กสมรรถนะวิชาชีพและ

สามารถพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของตนเองได ้สถาน

ประกอบการใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

ร่วมทั้งครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัสถานศึกษา อาจารยนิ์เทศ

รวมทั้งตวัของนกัศึกษาผูฝึ้กประสบการณ์เป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ีเป็นเพราะครูฝึกในสถานประกอบการมีการประเมิน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการของนกัศึกษาตาม

สภาพจริง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินท่ีเป็นมาตรฐาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน ์ 

(Phuwiphadawat,  2011, pp.93-98) ท่ีกล่าววา่ การ

ประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีการท่ีออกแบบมาเพ่ือ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมและทกัษะท่ีจาํเป็นของ

นกัเรียน ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบนั  และ

เป็นวิธีการประเมินท่ีเนน้งานท่ีนกัเรียนแสดงออกจาก

การปฏิบติั เนน้กระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต หรือใชแ้ฟ้ม

สะสมงาน  การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินท่ี

ใชเ้ทคนิคอยา่งหลากหลายวิธี ตลอดช่วงเวลาในการ

ตรวจสอบคุณภาพผลงานผูเ้รียน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหแ้ผนกวชิานาํรูปแบบ

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพไปใชใ้นทุกสาขาวชิา 

สถานศึกษาควรจดัรายวชิาท่ีตอ้งฝึกสมรรถนะวชิาชีพ ให้

นกัศึกษาไดเ้รียนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ 
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 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การเตรียม

นกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์และติดตามผลการนาํ

รูปแบบไปใช ้เพ่ือพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ของสถานศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ(2) ศึกษา

พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตของผูสู้งอายุ การประเมินผลหลงัการใชบ้ริการประกนัชีวิตผูสู้งวยั และ (3) ศึกษาดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูสู้งวยัท่ีมีการทาํประกนัชีวิต

ผูสู้งอาย ุจาํนวน 400  คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลู  

ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ใช ้Independent Sample (t-test) แต่

ถา้มากกวา่สองกลุ่ม ใช ้One - Way ANOVA  (F-test) ใช ้Chi-Square test และ Pearson Correlation ผลการวิจยัพบวา่ 

(1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 50 - 60 ปี อาชีพ พ่อบา้น/แม่บา้น ระดบัรายได ้15,001 - 

30,000 บาท ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  สถานภาพโสด (2) ขอ้มลูพฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั 

ส่วนใหญ่มีการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั 1 บริษทั ทาํกบับริษทั เอ.ไอ.เอ เหตุผลท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั คือ ไม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพใด ๆ จาํนวนปีท่ีทาํประกนัชีวิตจนถึงปัจจุบนัประมาณ 5 ปี ราคาค่าเบ้ียประกนั ประมาณ 

15,800 บาท และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชีวิตผูสู้งวยั คือ ดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : การประกนัชีวิต, ผูสู้งอาย,ุ  

 

 Abstract 

 This research is quantitative research. There are three purposes, (1) To study about general profile of the 

people to use the senior life insurance, (2) To study about behavioral to evaluation using the product and, (3) To 

study marketing mix. The sample group used in the research is senior insuring for life insurance, total 400 persons by 

using questionnaire data analysis, namely percentage, mean and standard deviation. Statistics used in conducting 

hypothesis test independent sample (t-test), but if more than 2 groups, One-way ANOVA (f-test)) would be applied. 

Chi-Square test and Pearson Correlation. From the research results; (1) it is found that most respondents are female, 
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aged 50-60 years, having occupation: homemaker/housewife, income:15,001-30,000 Baht, education degree: mostly, 

lower than Bachelor’s Degree, marital status: single; (2) As for behavior data, most respondents insure for life 

insurance for one company and AIA life insurance ; the reason for insuring for life insurance is that no examination 

or answering health question is required; persons paying insurance are his/herself; Years insuring for life insurance 

until the present time are about 5 years; insurance premium is about 15,800 Baht,  and (3) factors of marketing mix it 

is employee, secondarily, products and distribution channel respectively. 

 

Keywords:  senior life, insurance, Bangkok 

 

บทนํา  

 เน่ืองจากในประเทศไทยมีจาํนวนผูสู้งวยัเพ่ิม

มากข้ึนทุกปี และมีผูสู้งวยัจาํนวนไม่มากท่ีใหค้วามสนใจ

ในการทาํประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอาย ุ เพราะอาจมองวา่

มีสวสัดิการหรือประกนัสงัคมจากสถานท่ีทาํงานก็

เพียงพอแลว้ ผูสู้งวยัยงัมีความเช่ือในการพ่ึงพาครอบครัว

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางดา้นการเงิน และยงัมองวา่การทาํ

ประกนัชีวิตใหก้บัตนเองเป็นภาระและส้ินเปลือง  โดย

อาจมีการมองขา้มผลประโยชนท่ี์จะควรไดรั้บในอนาคต

ขา้งหนา้ หรืออาจลืมไปวา่ ร่างกายยอ่มมีวนัเจ็บป่วย ซ่ึง

อาจจะมีผลทางดา้นการบริหารเงินออมท่ีมีอยูอ่ยา่ง

แน่นอน อาจมีผลทาํใหเ้งินออมท่ีมีอยู่หมดไปอยา่งน่า

เสียดาย ดงันั้นการทาํประกนัชีวิตจึงเป็นการลดภาระ

ความเส่ียงท่ีอาจจะมีการเกิดข้ึนได ้และยงัไม่ก่อใหเ้กิด

ภาระกบัครอบครัวอีกดว้ย การทาํประกนัชีวิตนั้น

สามารถผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาได ้ 

 ในยคุปัจจุบนัน้ีผูสู้งวยัในประเทศไทยใหมี้

การเปิดโอกาสยอมรับและเลง็เห็นความสาํคญัในเร่ือง

การทาํประกนัชีวิตผูสู้งอายมุากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ซ่ึงประเภทของประกนัชีวิตในปัจจุบนัมีการพฒันา

ผลิตภณัฑเ์พ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้ง

ในแง่ของผลตอบแทนท่ีดีและการคุม้ครองเฉพาะโรค จึง

ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยการใชส่ื้อต่าง ๆ อยา่ง

ครอบคลุม และเขา้ใจง่าย โดยบริษทัมีการโฆษณาโดยใช้

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงมาเป็นแบบในการสร้างภาพยนต ์

กินใจทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติ การรับรู้ท่ีดียิ่งข้ึน  มีการ

ใหบ้ริการท่ีสะดวกกบัผูท่ี้สนใจ ทาํใหผู้ท่ี้สนใจรู้สึกวา่ไม่

ยุง่ยากแลว้ขอ้มลูท่ีนาํเสนอมีประโยชน ์และยงัไดรั้บ

ความคุม้ครองในกรณีต่างๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจริง   

จึงมีบริษทัประกนัชีวิตหลายแห่งเขา้มาแข่งขนักนัเพ่ือให้

ประชาชนผูซ้ื้อไดเ้ปรียบเทียบและเลือกซ้ือตามความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีตรงตามความตอ้งการ 

 ดงันั้น การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีความ

สนใจศึกษาเร่ือง การประกนัชีวิตผูสู้งอายใุนมุมมองของ

ผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดข้อ้มลูท่ีเป็น

ประโยชนแ์ละแนวคิดทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภค

มีพฤติกรรมการซ้ือประกนัผูสู้งอายลุกัษณะใด เพ่ือใชใ้น

การออกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตผูสู้งวยัเพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจและใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชนม์ากท่ีสุด 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

ประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย เพศกอาย ุอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ  

 2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของ

ประกนัชีวิตผูสู้งวยัในดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาก

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ 
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             3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั 

ประกอบดว้ย บริษทัท่ีเลือกทาํประกนั ประเภทของ

ประกนัชีวิตผูสู้งวยั เหตุผลท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

ค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั ระยะเวลาในการ

ทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั ค่าเบ้ียประกนั การประเมินผลหลงั

การใชบ้ริการประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาด 

 เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ ์(Chatrevisit, 2006) ส่วน

ประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดในการหาขอ้มลูดา้น

จุดอ่อนและจุดแขง็ของผลิตภณัฑใ์นดา้นการตลาด ซ่ึง

สามารถท่ีจะตอบสนองสร้างความพึงพอใจในระดบัสูง

มากพอ และตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นกลุ่ม

ตลาดท่ีตอ้งการ 

 ส่วนเสรี วงศม์ณฑา (2542) (Wongmonta, 

1999) ส่วนประสมทางการตลาด คือ การผลิตสินคา้ท่ีมี

ความสามารถท่ีจะตอบสนองลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้และ

ตอ้งมีการกาํหนดสินคา้ท่ีจะขายในดา้นของราคาท่ี

กาํหนดใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได ้

 Kotler (1994, p. 9) กล่าวถึง ส่วนประสมทาง

การตลาด คือ เคร่ืองมือในทางดา้นของการตลาดท่ีทาง

บริษทัมีการควบคุม และนาํมาผสมผสานกนั เพ่ือทาํให้

ตอบสนองในส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการ และสร้างเกิดความ

พึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทาง

การตลาดมีดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการบริการ 

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การ

แสดงออกของพฤติกรรมแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการซ้ือ การใชผ้ลิตภณัฑ ์และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา รวมทั้งกระบวนการใน

การตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก  

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

ซ่ึงมี 4 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทาง

สงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา การท่ีจะตอบ

คาํถามเหล่านั้นไดต้อ้งมีความเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือวา่

มีส่ิงกระตุน้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลงัการใช้

บริการ 

     จากการประเมินผลในดา้นท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ

การใหบ้ริการพบวา่ ผูบ้ริโภคไดมี้การประเมินผลหลงัจา

การใชบ้ริการท่ีไดรั้บ  หรือเรียกวา่คุณภาพดา้นการ

บริการท่ีลกูคา้รับรู้ ซ่ึงกคื็อส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะมีการ

ประเมินผลจากการรับบริการนั้นแลว้ 

   ศิริวรรณกเสรีรัตน ์และคณะ (Saererat et al, 

2005) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

    การพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ของการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อ ทุกคนอาจจะคิดวา่ผูบ้ริโภคมีการพิจารณา

จะตอ้งดาํเนินการผา่นขั้นตอนทุกขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึงตวัประชากร 

ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งหนัมาสนใจเก่ียวกบับุคคลในดา้น

ของพฤติกรรมแต่ละบุคคลของผูบ้ริโภค     

 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานในการศึกษา การใชป้ระกนัชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนมุมมองของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดงัน้ี 

 1.  ผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้มลูทัว่ไปแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั ในขอ้ระยะเวลาใน

การทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั ค่าเบ้ียประกนั และการ

ประเมินผลหลงัการใชบ้ริการประกนัชีวิตผูสู้งวยัท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ขอ้มลูทัว่ไปมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัในขอ้บริษทัท่ีเลือกทาํประกนั   
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ประเภทของประกนัชีวิตผูสู้งวยั เหตุผลท่ีทาํประกนัชีวิต

ผูสู้งวยั บุคคลท่ีรับผิดชอบในการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

และการเปล่ียนประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชีวิต   

ผูสู้งวยั ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

พนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั ในขอ้ ระยะเวลาใน

การทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั ค่าเบ้ียประกนั และการ

ประเมินผลหลงัการใชบ้ริการประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

 

 

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

            ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 

   (Independent  Variables)             (Dependent  Variables) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ 

ประชากรท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึน

ไป ในเขตกรุงเทพหานคร 

ขอ้มูลทัว่ไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั 

- บริษทัท่ีเลือกทาํประกนัชีวิต 

- ประเภทของประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ

- เหตุผลท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั   

- บุคคลท่ีรับผิดชอบในการทาํ       

  ประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

- ระยะเวลาการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

- ค่าเบ้ียประกนั 

- การเปล่ียนประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ

- การประเมินผลหลงัการใชบ้ริการ 

  ประกนัชีวิตผูสู้งวยั ส่วนประสมทางการตลาด 

ของประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

- ดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

- ดา้นพนกังาน 

- ดา้นกระบวนการบริการ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ก 

แบบสอบถามซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํข้ึนเพ่ือศึกษามุมมองของผู ้

สูงวยัท่ีมีต่อการทาํประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุในเขต 

กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน   

   ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

(จาํนวน 6 ขอ้) 

            ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการใช้

ประกนัชีวิตผูสู้งวยั (จาํนวน 15 ขอ้) 

ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือก

หลากหลาย ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั 

ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิดใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบ

อตัราส่วน และลกัษณะคาํถามแบบปลายปิดใชร้ะดบัการ

วดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชั้น  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดของผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั ซ่ึงมีลกัษณะ

คาํถามเป็นระดบัการวดัขอ้มลูอนัตภาคชั้น (จาํนวน 21 

ขอ้) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้

ขอ้มลูดงัน้ี 

    1. ขอ้มลูปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มลูท่ีผูวิ้จยั

ไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยัท่ีซ้ือ

ประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 ตวัอยา่ง ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้

ประกนัชีวิตท่ีมีการทาํประกนัชีวิตผูอ้ายแุลว้ กจ็ะให้

บุคคลนั้นแนะนาํบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปในกลุ่มผูสู้งวยัท่ีมี

การใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งอาย ุนอกจากน้ีผูศึ้กษาใชก้ารเกบ็

ตวัอยา่งแบบออนไลน์กบักลุ่มผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัท่ี

ใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งอายุ 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มลู

ท่ีใชป้ระกอบการศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ ตาํราหนงัสือเรียน 

บทความ ผลงานวิจยัต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นแนวทาง

ในกาวิจยัคร้ังน้ี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์ โดยมีการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการวิจยัดว้ยสถิติ

เชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

Frequency, Percentage, Mean, t-test, f-test, Chi-square, 

Pearson Correlation, Standard deviation 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาเก่ียวกบั การประกนัชีวิตผูสู้งอายุ

ในมุมมองของผูสู้งวยั  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชายคิดเป็นร้อยละ 

39.0 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  61.0 โดยผูใ้ชป้ระกนั

ชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย   

อาย ุ50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 อาย ุ61-65 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 23.3  อาย ุ66-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.0 

อาย ุ71-75 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอาย ุ76 ปีข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 1.3  โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่มี

อาย ุ 50-60 ปี  

อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 12.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

22.0 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 24.0  อาชีพ

พ่อบา้น/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 26.0 อาชีพเกษียน คิด

เป็นร้อยละ 15.5 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่จะ

ประกอบอาชีพ พ่อบา้น/แม่บา้น   

รายไดต้ํ่ากวา่ 15,000 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย

ละ 27.5  รายได ้15,001 - 30,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 

28.0  รายได ้30,001 - 45,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.3  

รายได ้45,001 - 60,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.5 รายได ้

60,001 - 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0  รายได ้75,001 
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ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั

ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท  

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็น     

ร้อยละ 61.3 ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.0 สูงกวา่

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.7 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้ง

วยัส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี   

สถานภาพ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 18.5 

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.7 สถานภาพ หยา่/

หมา้ย/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 13.8 โดยผูใ้ชป้ระกนั

ชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส   

 ส่วนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิต

ผูสู้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   จาํนวนบริษทัท่ีมีการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั มี

การทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั 1 บริษทั คิดเป็น ร้อยละ 82.0  

จาํนวน 2 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 15.7  จาํนวน 3 บริษทั 

คิดเป็นร้อยละ 2.3 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่

มีการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั จาํนวน 1 บริษทั  

  บริษทัประกนัชีวิต ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผู ้

สูงวยัมีการทาํประกนักบับริษทัประกนัชีวิต  บริษทั   เอ.

ไอ.เอ จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 30.7 บริษทั เมืองไทยประกนั

ชีวิต จาํกดั คิดเป็นร้อยละ20.6 บริษทั อลิอนัซ์อยธุยา

ประกนัชีวิต จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 10.4  บริษทั ไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 20.1  บริษทั ไทยสมุทร

ประกนัชีวิต จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 16.9  บริษทัอ่ืน ๆ เช่น 

ธนาคาร(ธกส) คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผู ้

สูงวยัส่วนใหญ่มีการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยักบับริษทั เอ.

ไอ.เอ จาํกดั 

  ประเภทประกนัชีวิตผูสู้งวยั  ประเภท

ประกนัอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 21.9 ประเภทประกนั

ชีวิตคุม้ครอง 10 โรคร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ  15.4  

ประเภทประกนัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 12.6 ประเภท

ประกนัชีวิตกรณีเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ  50.1 โดยผูใ้ช้

ประกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่มีการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยั

ประเภทประกนัชีวิตกรณีเสียชีวิต   

  เหตุผลท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัไม่ตอ้ง

ตรวจสุขภาพ/ตอบคาํถามสุขภาพใด ๆ คิดเป็นร้อยละ 

34.7  เบ้ียประกนัชีวิตคงท่ีตลอดสญัญา คิดเป็นร้อยละ 

21.1  คุม้ครองกรณีเฉพาะเสียชีวิต/อุบติัเหตุ  คิดเป็นร้อย

ละ 33.2 มีการแบ่งชาํระเป็น รายปี 6เดือน 3 เดือน และ

รายเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้ง

วยัส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีทาํประกนัคือ ไม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพ/ตอบคาํถามสุขภาพใด ๆ 

 บุคคลท่ีเป็นผูจ่้ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

บุตร คิดเป็นร้อยละ 30.3 ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.0 

หลาน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ญาติ คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดย

ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่ผูท่ี้เป็นผูจ่้ายค่าเบ้ีย

ประกนั คือ ตนเอง   

 ระยะเวลาท่ีทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัจนถึงปัจจุบนั   

จาํนวนปีท่ีผูสู้งอายมีุการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยักบับริษทั

ประกนัชีวิตจนถึงระยะเวลาปัจจุบนั  ประมาณ 5 ปี   

จาํนวนค่าเบ้ียประกนัชีวิต ราคาค่าเบ้ียประกนัชีวิตผูสู้งวยั

ท่ีไดท้าํกบับริษทัประกนัชีวิตจนถึงปัจจุบนั ราคาค่าเบ้ีย

ประกนัประมาณ 15,800 บาทต่อปี    

 การเปล่ียนบริษทัประกนัชีวิตของผูสู้งวยั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีเปล่ียนบริษทัประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 5.5  

ผูบ้ริโภคท่ีไม่เปล่ียนบริษทัประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 

94.5 โดยผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัส่วนใหญ่ไม่เปล่ียน

บริษทัประกนัชีวิต  

 การประเมินผลการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 การรับรู้ถึงประโยชนข์องประกนัชีวิตของผูสู้ง

วยั  ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตใหค้วามสาํคญักบัการประเมินผล

การใชป้ระกนัชีวิต 

 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนข์องประกนัชีวิต ผูใ้ช้

ประกนัชีวิตใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30   
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 ดา้นการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัเพ่ือเป็น

หลกัประกนั  ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25      

 ดา้นการรับรู้ถึงความคุม้ค่าดา้นการรักษาผูใ้ช้

ประกนัชีวิตใหค้วามสาํคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  

  ดา้นการทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัไวเ้พ่ือถือเป็น

มรดก   ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38    

  ดา้นการบริการของตวัแทนขายประกนั  ผูใ้ช้

ประกนัชีวิตใหค้วามสาํคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66    

  ดา้นความเอาใจใส่ของตวัแทนขาย เม่ือยามท่ี

ท่านขอความช่วยเหลือ  ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตใหค้วามสาํคญั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดของประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

 ดา้นผลิตภณัฑข์องประกนัชีวิตผูสู้งวยั  ผูใ้ช้

ประกนัชีวิตผูสู้งวยัใหค้วามความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑข์องประกนัชีวิ

ผูสู้งวยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 ดา้นราคา ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผู ้

สูงวยัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้ง

วยัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

 ดา้นพนกังาน ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยัให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

พนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

     ดา้นกระบวนการบริการ ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้ง

วยัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ืองการประกนัชีวิตผูสู้งอายใุน

มุมมองของผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

นาํมาอภิปรายดงัน้ี 

    1. ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตท่ีตอบแบบสอบถาม  

จาํนวน  400  คน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง โดยมีอาย ุ50-60 ปี ประกอบอาชีพ พ่อบา้น/

แม่บา้น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 การศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส  ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยั   ศิริโรจน ์ วงศก์ระจ่าง  (Wongkrajang, 

2011) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวิตของขา้ราชการในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั

เชียงใหม่ กล่าววา่ กลุ่มผูท้าํประกนัชีวิตส่วนมากอยูใ่น

กลุ่มช่วงอาย ุ30-39 ปี  รายได/้เดือน ระหวา่งก10,000-

19,999 บาท  และ กมลภทัร   นิยมนา (Niyomma, 2011) 

เร่ือง  ปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน

เขตเทศบาลนครราชสีมา กล่าววา่  ส่วนใหญ่เป็น

สุภาพบุรุษ มีอาย ุ20 -30 ปี มีอาชีพรับราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ  มีรายไดต่้อเดือน ประมาณ 10,001-20,000 

บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และไม่โรคทาง

พนัธุกรรม ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามดงักล่าวเก่ียวกบั

การทาํประกนัชีวิตดา้นประกนัสุขภาพ   

   2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชป้ระกนั

ชีวิตผูสู้งวยั  การประเมินผลการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการทาํประกนัชีวิตผู ้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สูงวยั จาํนวน 1 บริษทั และทาํกบั บริษทั เอ.ไอ.เอ เป็น

ส่วนมาก  ประเภทของประกนัชีวิตผูสู้งวยัท่ีนิยมทาํเป็น

ประกนัชีวิตกรณีเสียชีวิต เหตุผลท่ีเลือกทาํประกนัชีวิตผู ้

สูงวยัเพราะไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ/ตอบคาํถามสุขภาพใดๆ  

ส่วนใหญ่ตนเองจะเป็นผูจ่้ายค่าเบ้ียประกนั  จาํนวนปีท่ี

ทาํประกนัชีวิตผูสู้งวยัจนถึงปัจจุบนัส่วนใหญ่จะอยู่

ประมาณ 5 ปี   มีจาํนวนราคาค่าเบ้ียประกนัประมาณ 

15,800 บาท  ส่วนใหญ่จะไม่มีการเปล่ียนบริษทัไปทาํกบั

บริษทัอ่ืน ถา้หากมีการเปล่ียนจากบริษทัประกนัชีวิตเดิม

มาทาํกบับริษทัประกนัชีวิตใหม่ ส่วนใหญ่จะเปล่ียนไป

ทาํกบับริษทั เอ.ไอ.เอ จาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั 

ศิริโรจน ์ วงศก์ระจ่าง (Wongkrajang, 2011) ไดศึ้กษา

เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของ

ขา้ราชการในอาํเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  กล่าววา่ 

ส่วนใหญ่ทาํประกนัชีวิตกบับริษทั   เอ.ไอ.เอ จาํกดั และ

ถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจาํนวน 1 กรมธรรม ์ และ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั สิริลกัษณ์  ปานศรี  (Pansri, 

2010) ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กล่าววา่ ราคาเบ้ียประกนัภยั จาํนวนเบ้ียประกนัภยัท่ีทาํ

กบับริษทั มีจาํนวนเงิน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่

เป็นระยะเวลา 1-5 ปี  และส่วนใหญ่มีการทาํประกนักบั

บริษทั เอ.ไอ.เอ จาํกดั 

 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของประกนัชีวิตผูสู้งวยั  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั  

สิริลกัษณ์  ปานศรี   (Pansri, 2010) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นพนกังาน การ

สร้างภาพลกัษณ์ มีการแปลผลอยูใ่นระดบัมาก 

 4. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนัมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั  

ดา้นราคาค่าเบ้ียประกนั ดา้นการเห็นถึงประโยชน ์ ดา้น

การทาํประกนัชีวิตเพ่ือเป็นหลกัประกนั ดา้นความ

คุม้ครองดา้นการรักษา ดา้นการถือเป็นมรดก ดา้นการ

บริการของตวัแทน ดา้นความเอาใจใส่ของตวัแทน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการ

ใชป้ระกนัชีวิตผูสู้งวยั 

    จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชป้ระกนัชีวิตผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ 50-60 ปี  สถานภาพ

สมรส ท่ีมีการซ้ือประกนัชีวิตผูสู้งอายกุบับริษทัประกนั

ชีวิตมากกวา่เพศชาย  ซ่ึงถือไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกนั

ชีวิตผูสู้งอายกุลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทั

ประกนัชีวิต ดงันั้น  บริษทัประกนัชีวิตจึงควรมีการ

วางแผนเก่ียวกบัทางดา้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผูสู้งอายุ

ใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุดโดย

อาจมีการเพ่ิมสิทธิประโยชนแ์ละกล่าวถึงคุณประโยชนท่ี์

สาํคญัเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศชายในช่วงอาย ุ50-

60 ใหมี้จาํนวนมากข้ึนในการทาํประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ

เพราะบุคคลกลุ่มน้ียงัอยูใ่นวยัทาํงานและมีรายไดใ้น

ระดบัสูง 

    2. การประเมินผลหลงัการใชป้ระกนัชีวิตผูสู้ง

วยับริษทัประกนัชีวิตควรมี ตวัแทนท่ีมีความ

กระตือรือร้น  เอาใจใส่ การอาํนวนความสะดวกใหค้วาม

ช่วยเหลือในยามท่ีผูใ้ชป้ระกนัชีวิตขอความช่วยเหลือ  

โดยท่ีบริษทัประกนัชีวิตตอ้งมีการอบรมพนกังานหรือ

ตวัแทนขายประกนัชีวิต เพ่ือใหพ้นกังานเกิด
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ประสิทธิภาพในการทาํงาน และสร้างการบริการท่ีดี ดูแล

เอาใจใส่  ตวัแทนหรือพนกังานของบริษทัประกนัชีวิต

ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเม่ือยามท่ีลกูคา้ขอความช่วยเหลือ

โดยทนัที  เพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการ

บริการของพนกังานของบริษทัประกนัชีวิต 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ประกนัชีวิตผูสู้งวยั 

    ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษทัประกนัชีวิตท่ีมีการรับ

ทาํประกนัชีวิตผูสู้งอายคุวรมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้

ระยะเวลาของความคุม้ครองท่ีเหมาะสมหรือมีการ

คุม้ครองมากกวา่หรือเทียบเท่าบริษทัอ่ืน ๆ เม่ือมีการ

เปรียบเทียบ     

    ดา้นราคา  บริษทัประกนัควรมีการส่งเสริม

การขายโดยการออกสิทธิพิเศษสาํหรับลกูคา้เม่ือชาํระค่า

เบ้ียประกนัชีวิตดว้ยบตัรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ เพ่ือ

เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้      

    ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  บริษทัประกนั

ชีวิตควรมีสาํนกังานขายตามแต่ละเขตใหค้รอบคลุมเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกและใหค้าํปรึกษาอธิบายรายละเอียด

ต่างๆ เก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหก้บัผูท่ี้สนใจ   

    ดา้นการส่งเสริมการตลาด  บริษทัประกนัชีวิต

ควรมีการแจง้ข่าวสาร มีการประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของ

บริษทัใหลู้กคา้ทราบอยา่งทัว่ถึง เช่น มีการจดัสมัมนา

เก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ   

    ดา้นพนกังาน บริษทัประกนัควรมีการ

ฝึกอบรมพนกังานหรือตวัแทนทุกคนท่ีเป็นพนกังานของ

บริษทัประกนั  ท่ีทาํหนา้ท่ีในการใหข้อ้มลูลูกคา้ และมี

การจดัการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิต 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงพนกังานมีความรู้ในรายละเอียดของ

ประกนัชีวิตเป็นอยา่งดี    

    ดา้นกระบวนการบริการ บริษทัประกนัชีวิต

ตอ้งมีความรับผิดชอบในการส่งเล่มกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตใหลู้กคา้โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือลกูคา้จะไดรั้บรู้ถึงการ

ไดรั้บความคุม้ครองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้    
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การวิจยัเชิงคุณภาพน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ีดีในการจดับริการ

สาธารณะ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  โดยศึกษาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ี

ไดรั้บรางวลั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี จากสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ในระหวา่ง

ปี 2554-2556 ซ่ึงผูวิ้จยัพบวา่ มีจาํนวนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 18 แห่ง ท่ีผา่นการรับรางวลัดงักล่าว จากนั้น ผูวิ้จยัสุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชข้นาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือคดัเลือกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือเป็นตวัแทนในการศึกษา  

และใชเ้กณฑก์ารประเมินการจดับริการสาธารณะวา่มีความโดดเด่นสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการศึกษา จึงคดัเลือก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เป็นตวัแทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ขนาดใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง เป็นตวัแทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง และ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลทุ่งยาว เป็นตวัแทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็ ผลการวิจยัพบวา่ การจดับริการสาธารณะท่ีมีการ

บริหารจดัการท่ีดี มาจากปัจจยัภายนอกคือ  ชุมชนเขม้แขง็ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการมีปราชญใ์นชุมชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วน ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ธรรมาภิบาลในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ การเมืองในทอ้งถ่ินท่ีปราศจากความขดัแยง้  โดยส่ิงท่ีไม่มี

ผลต่อการ การบริหารจดัการท่ีดีในการจดับริการสาธารณะ คือ การเมืองภายนอกทอ้งถ่ิน และ ความพอเพียงของ

ทรัพยากร 

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการท่ีดี, บริการสาธารณะ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

Abstract 

 This qualitative research aimed to examine the factors affecting good governance in public service of 

Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in the upper part of Northern region. Therefore, the Subdistrict 

Administrative Organizations that were granted with Good Governance Award in 2011-2013 by Office of the 

Permanent Secretary, Prime Minister’s Office were explored. Currently, there were 18 awarded Subdistrict 
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Administrative Organizations. The sampling was thus based on their size (large, medium or small size) and on the use 

of public service assessment criteria in identifying the distinguished ones that met the conceptual frameworks of this 

study. As a result, 3 Subdistrict Administrative Organizations were chosen, namely, Donkaew, Banglang, and Thung 

Yao. The research results revealed that the distinguished public service management of these 3 Subdistrict 

Administrative Organizations, which were recognized for their good governance, derived from the external and 

internal factors. In this regard, the former one included the existence of strong community, community unity, long-

rooted local wisdoms, community sage as the spiritual and philosophical leader, and active public participation in 

SAO missions. Meanwhile, the latter one was SAO’s good governance culture, apparent loyalty of SAO executives 

and non-existence of conflicts related to the local politics. Nonetheless, the external politics and the sufficiency of 

financial resources were the factors having no impact on good governance in public service. 

   

Keywords: good government, public service, subdistrict administrative organizations (SAO) 

 

บทนํา  

 หากนบัตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบนั กน็บัไดว้า่ 

เป็นเวลากวา่สองทศวรรษแลว้ ท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) ไดถื้อกาํเนิดข้ึนในประเทศไทย โดย

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย

เก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายคร้ัง จนล่าสุด

การแกไ้ขเพ่ิมเติมมาจนถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  แต่

เจตนารมณ์นบัแต่แรกเร่ิมและไม่เคยแปรเปล่ียนคือ รัฐ

ไทยยงัคงกาํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีฐานะ

ของการเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด    

ในการกระจายอาํนาจการปกครองลงสู่ประชาชนในการ

ดาํเนินการจดับริการสาธารณะในพ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน (Puang-

ngam, 2010) และ เน่ืองดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงมีบริบทชุมชนท่ีตั้ง

ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึง

เป็นรูปแบบของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความ

ใกลชิ้ดประชาชน โดยประชาชนสามารถเขา้มามีส่วน

ร่วมในระดบัชุมชนเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี  จึงอาจกล่าว

ไดว้า่ หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการบริหารจดัการ

ท่ีดี  กเ็ท่ากบัเป็นรากฐานสาํคญัยิ่งในการทาํใหป้ระชาชน

สามารถพฒันาองคก์รทางการเมืองการปกครองใน

ทอ้งถ่ินของตนไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็

คือ เป็นการกระจายอาํนาจสู่ประชาชนและเป็นการสร้าง

ประชาธิปไตยในระดบัพ้ืนฐานของประเทศ (สถาบนั

เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท จุฬาฯ, 2540) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถือเป็น

การสร้างจุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน  ทาํ

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบในประเทศ

ไทยไดก้า้วข้ึนไปสู่พฒันาการในมิติใหม่ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งเชิงโครงสร้าง การบริหารงาน อาํนาจ

หนา้ท่ี และงบประมาณ รวมถึงมีบทบาทกวา้งขวางและมี

ความเป็นอิสระในการดาํเนินงานบริการสาธารณะมาก

ข้ึนกวา่ในอดีต  (Chardchawarn, 2012)และ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใหเ้กิดการบญัญติั

การจดัทาํกฎหมายใหเ้กิดการปฏิบติัลงลึกในระดบัแผน

สาํคญัอนัมีผลอยา่งยิ่งยวดในการพฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์การปกครองทอ้งถ่ินไทย คือ การเกิด

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

การเกิดแผนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 ตลอดจนแผนปฏิบติัการกาํหนด

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545  ทาํให ้หลกัการท่ีวา่ การจดับริการ

สาธารณะในพ้ืนท่ีสมควรใหท้อ้งถ่ินรับผิดชอบมากข้ึน 

ไดรั้บการสถาปนาเป็นหมุดหมายสาํคญัของการปกครอง

ของไทย (Tanchai, 2009) จากเจตนารมยข์องรัฐธรรมนูญ

ดงักล่าว กล่าวอยา่งเจาะจงแลว้ สาํหรับในแง่พ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่ของประเทศ หากไม่รวมถึงเขตการปกครองทอ้งถ่ิน

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ซ่ึงครอบคลุม

ซอ้นทบักบัพ้ืนท่ีเขตจงัหวดัอยู่แลว้นั้น กน็บัไดว้า่ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นรูปแบบการ

ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดและครอบคลุมพ้ืนท่ี

กวา้งขวางท่ีสุดของการปกครองทอ้งถ่ินของไทย 

พิจารณาในแง่น้ี การศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงมีความสาํคญัอนัไม่ยิ่ง

หยอ่นเลย เพราะการพฒันางานบริการสาธารณะของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหเ้จริญกา้วหนา้ กเ็ท่ากบัการ

พฒันาพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้

นัน่เอง 

เหตุผลในการสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รหลกัในการจดับริการสาธารณะใน

ทอ้งถ่ิน กเ็น่ืองมาจากลกัษณะท่ีโดดเด่นขององคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยราชการอ่ืน ๆ  

ไดแ้ก่  ประการท่ีหน่ึง องคก์รปกครองทอ้งถ่ินเป็น

องคก์รท่ีมีความรับผิดชอบหลากหลายหนา้ท่ี (multi–

function agency) ขณะท่ีส่วนราชการมกัรับผิดชอบ

หนา้ท่ีภารกิจเดียว (single-function agency) ความ

รับผิดชอบหนา้ท่ีอนัหลากหลาย ทาํใหอ้งคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินจดัการปัญหาไดอ้ยา่งบูรณาการ ประการท่ีสอง 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินมีผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน (local election) ในขณะท่ีผูบ้ริหารใน

หน่วยงานราชการมาจากการแต่งตั้ง ทั้งกฎหมายยงัให้

สิทธิประชาชนถอดถอนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินระหวา่งดาํรง

ตาํแหน่งไดด้ว้ย ประการท่ีสาม องคก์รปกครองทอ้งถ่ินมี

ความเป็นอิสระตามหลกัการความเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน

(local autonomy) ความเป็นอิสระน้ีหมายถึงองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ินมีอิสระในการวางแผน การบริหาร

บุคคล การตดัสินใจ การจดับริการสาธารณะให้

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และบริบทของพ้ืนท่ี ขณะท่ีการ

ทาํงานของหน่วยงานของรัฐตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐาน

เดียวกนั  และ ประการท่ีส่ี องคก์รปกครองทอ้งถ่ินมี

แหล่งรายไดข้องตนเอง (local income) ความมีอาํนาจใน

การจดัเกบ็รายได ้ทาํใหก้ารทาํงานขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินมีความยืดหยุน่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาของ

พ้ืนท่ี จดัการพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งบูรณาการ แกไ้ขปัญหาตรงจุด

ตรงประเดน็และรวดเร็ว ไดเ้ปรียบส่วนราชการอ่ืนใน

การจดับริการสาธารณะ (Kokpol & Parisudhiyarn, 

2009) 

 หากแต่สภาพความเป็นจริงแลว้ การจดับริการ

สาธารณะทอ้งถ่ินของไทย ยงัพบปัญหาและอุปสรรคใน

การดาํเนินการบริการสาธารณะอ่ืนอยูอี่กมากมาย เช่น 

ความไม่พร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความไม่

ต่ืนตวัของประชาชน ความไม่จริงใจในการถ่ายโอน

ภารกิจของรัฐสู่ทอ้งถ่ิน และ บทบาทหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งอิงแอบและอาศยัความร่วมมือและ

ผลกัดนัจากรัฐบาลท่ีส่วนกลางค่อนขา้งมาก รวมถึง

ปัญหาท่ีมกัถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงเม่ือพดูถึงองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน คือ ปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ และ คาํถาม

ในความโปร่งใสในการทาํงานขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน (Puang-ngam, 2008) ดงันั้น การจดับริการ

สาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล นอกจากจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพ และ ตอบสนองต่อปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชนได ้แลว้ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเหล่านั้นยงัตอ้งมีความโปร่งใสในการทาํงานและ

เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ี

ดี  แมผู้วิ้จยัจะพบวา่ปัญหาท่ีมกัถกูหยิบยกข้ึนมากล่าวถึง

เม่ือพดูถึงองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน คือ ปัญหาทุจริต

คอรัปชัน่ และ คาํถามความโปร่งใสในการทาํงานของ
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องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน แต่ผูวิ้จยักลบัพบอีกเช่นกนัวา่ ยงั

มีองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางส่วนในประเทศไทย มีลกัษณะท่ีแสดงออกถึง

ทิศทางท่ีเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและ

สงัคมท่ีดี มีผลการจดับริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถกา้วขา้มขอ้จาํกดัต่าง ๆได ้โดยจดับริการ

สาธารณะไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน และ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนดี รวมถึงแก ้ไข

ปัญหาในพ้ืนท่ีได ้ซ่ึงเป็นพฒันาการอนัแสดงถึงขีด

ความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหล่านั้น 

(King Prajadhipok's Institute, 2014) 

 การพิจารณาวา่ผลการจดับริการสาธารณะของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางส่วนมีผลการจดับริการ

สาธารณะท่ีดี มิไดเ้ป็นการกล่าวอา้งโดยปราศจากหลกั

ฐานรองรับ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหล่านั้น  

มีมาตรฐานของหน่วยงานและสถาบนัการประเมินหลาย

แห่งใหก้ารยอมรับดว้ยการประเมินผลการปฎิบติังาน   

ซ่ึงการประเมินของหน่วยงานและสถาบนัการประเมิน

ต่าง ๆ ต่างกมี็เป้าหมายพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกนั คือ

การมุ่งสร้างแรงจูงใจ แรงบนัดาลใจ ใหก้บัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมุ่งพฒันา ศกัยภาพ ความพร้อม และขีด

ความสามารถของตนเอง โดยมีรางวลัจากหน่วยงานและ

สถาบนัการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือทางวิชาการมอบ

ใหเ้ป็นกาํลงัใจในการปฎิบติังาน โครงการท่ีสาํคญั

โครงการหน่ึงในการพิจารณาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีบริหารงานเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสงัคมท่ีดี คือ  โครงการคดัเลือกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือรับเงิน

รางวลั ของ สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ 

สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี โดยโครงการน้ีเร่ิม

ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการ

คดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบบริหาร

จดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือรับเงินรางวลัตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้

เป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจและการจดัการ

บา้นเมืองท่ีดี ท่ีมุ่งจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

สามารถปฎิบติัภารกิจต่าง ๆใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด มี

ประสิทธิภาพในการจดัหารายไดแ้ละมีการบริหารจดัการ

ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสงัคมโดยทัว่ไป (Puang-ngam, 

2010) 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหาร

จดัการท่ีดี ถือเป็นตวัอยา่งตน้แบบได ้มีอยูห่ลายแห่งใน

ประเทศไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนจะพบองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมามีความ

โดดเด่นและไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติใน

ระดบัประเทศ ในดา้นการบริหารจดัการท่ีดี และมีผลการ

จดับริการสาธารณะท่ีโดดเด่น จนเป็นท่ียอมรับในการ

เป็นแบบอยา่งใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอ่ืน 

สามารถเป็นองคก์รตน้แบบในการจดับริการสาธารณะ

ทอ้งถ่ินได ้จากผลการดาํเนินงานการประเมินองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีท่ีมีกวา่

ทศวรรษ  ในจาํนวนเหล่าน้ี ผูวิ้จยัจึงไดค้ดัเลือกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 3 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีมี

ความโดดเด่นในการไดรั้บการเชิดชูเกียรติวา่ เป็น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีการบริหารจดัการจดัการท่ี

ดี อนัไดแ้ก่ 

 1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่

ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง อาํเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว  

อาํเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กระบวนการในการเสนอวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง

สามแห่งน้ี เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็น

ตวัอยา่งสามารถเป็นตน้แบบในการจดับริการสาธารณะท่ี

ดี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ องคก์ารบริหาร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ส่วนตาํบลบา้นกลาง และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง

ยาว  ผูวิ้จยัไดท้าํการคดัเลือกโดยวิธีคดัเลือกกรณีศึกษา

กระทาํอยา่งเจาะจง (Purposive Selection)  จากจาํนวน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีทั้งหมด 479 แห่ง ในเขต

พ้ืนท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยเจาะจงเฉพาะ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไดรั้บรางวลัการบริหาร

จดัการท่ีดีในระหวา่งปี 2554-2556 ซ่ึงผูวิ้จยัพบวา่มี

จาํนวนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 18 แห่ง ท่ีผา่นการรับ

รางวลัดา้นการบริหารจดัการท่ีดี  จากนั้น ผูวิ้จยัใชข้นาด

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการสุ่มตวัอยา่ง 

(sampling)  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในประเทศไทย 

แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ขนาดเลก็ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง และ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่  

 จากจาํนวนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 18 แห่งดงักล่าว  

ผูวิ้จยัพบวา่แบ่งออกเป็น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาด

ใหญ่ 3 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง 12 

แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็ 3 แห่ง และ 

เพ่ือคดัเลือกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตวัแทนใน

การศึกษา ออกมาเป็น กลุ่มตวัอยา่ง (sample) จากนั้น 

ผูวิ้จยัจึงใชเ้กณฑก์ารประเมินการจดับริการสาธารณะ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีความโดดเด่นในดา้น

ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบในแนวคิดในการศึกษา คือ ดา้น

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ดา้นการจดัระเบียบชุมชน

สงัคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย  จึงพบวา่ มี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ออน องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเวียงตาล  และ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทุ่งยาว ท่ีมีความโดดเด่นในการจดับริการสาธารณะ

ท่ีสอดคลอ้งกบั กบั ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสงัคม และเพ่ือใหมี้ความ

เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงทาํ

การคดัเลือกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้หลือเพียง 3  

แห่ง โดย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เป็น

ตวัแทนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว เป็นตวัแทนของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็ และ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นกลาง เป็นตวัแทนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลขนาดกลาง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการท่ีดี ในการ

จดับริการสาธารณะ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตน้แบบ ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยั ท่ีส่งผลใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตน้แบบ มีการจดับริการสาธารณะทอ้งถ่ิน ท่ีดี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ทฤษฎีบริการสาธารณะ  

นนัทวฒัน ์บรมานนัท ์(Boramanand, 2012) ไดอ้ธิบายไว้

วา่ทฤษฎีบริการสาธารณะ มีรากฐานท่ีมาจากการเป็น

ส่วนหน่ึงของหลกักฎหมายมหาชนในระบบกฎหมาย

ปกครองของฝร่ังเศส การเกิดข้ึนของทฤษฎีวา่ดว้ยบริการ

สาธารณะ มีวิวฒันาการมาจากคาํวินิจฉยัขององคก์รท่ีทาํ

หนา้ท่ีช้ีขาดคดีปกครอง ไดแ้ก่สภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐซ่ึงก็

คือ “ศาลปกครอง” ของประเทศฝร่ังเศสนัน่เอง สภาท่ี

ปรึกษาแห่งรัฐหรือศาลปกครองน้ีไดส้ร้างหลกัเกณฑ ์

เหตุผลและทฤษฎีข้ึน จากการพิจารณาวินิจฉยัคดี

ปกครองท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะ ทฤษฎีวา่ดว้ย

การบริการสาธารณะ (Theory of Service public) จึงถือ

ไดว้า่มีท่ีมาโดยตรงจากแนวคาํพิพากษาของศาลปกครอง 

โดยเร่ิมแรกจากคาํพิพากษาคดีเก่ียวกบับริการสาธารณะ 

ซ่ึงถือวา่เป็นกิจกรรมของรัฐสามคดี  ซ่ึงคาํวินิจฉยัทั้งสาม

คดีดงักล่าวน้ี ถือเป็นคาํวินิจฉยัท่ี สร้างทฤษฎีบริการ

สาธารณะข้ึนมาในระบบกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส 

เม่ือต่อมามีคาํวินิจฉยัท่ีตามมาอีกมากมายท่ีเพ่ิมเติมและ

ขยายความทฤษฎีบริการสาธารณะ รวมทั้งนกัวิชาการได้
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นาํหลกัท่ีศาลปกครองวางไวไ้ปวิเคราะห์และขยายความ 

ทาํใหท้ฤษฎีบริการสาธารณะเป็นท่ีน่าสนใจและ

กลายเป็นทฤษฎีท่ีสาํคญัทฤษฎีหน่ึงในระบบกฎหมาย

ปกครองของฝร่ังเศส  นกัวิชาการคนสาํคญัท่ีพฒันาหลกั

กฎหมายเก่ียวกบับริการสาธารณะ คือ ศาสตราจารย ์

Leon Duguit และ สาํนกัความคิดกฎหมาย Ecole de 

Bordeux  ประกอบดว้ยนกัวิชาการทางกฎหมายท่ีมี

ช่ือเสียง ซ่ึงกล็ว้นแลว้แต่เป็นลูกศิษยข์อง Duguit ไดแ้ก่ 

Louis Rolland , Jaze ,  Bonnard และ De Laubadere  

ต่อมา Louis Rolland ไดส้ร้างหลกัเกณฑส์าํคญัของส่ิงท่ี

จะเรียกวา่เป็น บริการสาธารณะ (service public) ไวว้า่ 

จะตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขสามประการดงัน้ี คือ 

หน่ึง บริการสาธารณะตอ้งเป็นงานท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สอง บริการสาธารณะตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการของส่วนรวม สาม บริการ

สาธารณะตอ้งเป็นส่วนเสริมขอ้บกพร่องหรือความไม่

เพียงพอของเอกชน ซ่ึงเง่ือนไขทั้งสามประการของสาํนกั

ความคิดกฎหมาย Ecole de Bordeux  น้ีไดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยบริการสาธารณะในปัจจุบนั  

สิริภรณ์  มณีภณัฑ ์(Maneephan, 1995) ได้

อธิบายวา่ การจดัทาํบริการสาธารณะในระดบัทอ้งถ่ิน

ของไทย กฎหมายกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอาจดาํเนินการได ้3 รูปแบบ คือ  

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัทาํเอง  

(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมจดัทาํกบัองคก์รอ่ืน  

(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้อกชนจดัทาํโดย

สญัญา  

(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบใหเ้อกชน

ดาํเนินการสมัปทานบริการสาธารณะทอ้งถ่ิน 

 2. แนวคิดการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคม

ท่ีดี หรือ  ธรรมาภิบาล แพร่หลายในประเทศไทยหลงั

การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศไทยและใน

เอเชีย ในปี 1997 (พ.ศ. 2540) โดย ธนาคารโลก (World 

Bank) และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 

Monetary Fund--IMF) ต่างมีบทบาทสาํคญัในการ

ผลกัดนัธรรมาภิบาลใหเ้ป็นวาระของโลก โดยใหเ้หตุผล

วา่สาเหตุมาจากการไร้ซ่ึงธรรมาภิบาล เป็นท่ีมาของการ

เกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชีย โดย ธนาคารโลกและ 

IMF จึงไดเ้สนอแนวทาง “ธรรมาภิบาลระดบัโลก” 

(Global Governance) และพยายามผลกัดนัใหป้ระเทศใน

เอเชีย พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล (World 

Bank, 1992) ในประเทศไทย อรพิน สพโชคชยั (Orapin 

,1997) เป็นนกัวิชาการท่านแรก  ๆ ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ มีการ

กล่าวถึงคาํวา่ Good Governance กนัค่อนขา้งกวา้งขวาง 

ทั้งวงการวิชาการและส่ือมวลชน โดยเฉพาะหลงัเกิด

วิกฤติการณ์ทางการเงินของไทย อรพินท ์แปลคาํวา่ 

“Governance” วา่หมายถึง “กลไกประชารัฐ” และเพ่ิมคาํ

วา่ Good ใหก้ลายเป็น “กลไกประชารัฐท่ีดี” อรพินท ์ได้

สรุปคาํวา่ กลไกประชารัฐท่ีดี วา่หมายถึงการสร้างกลไก

ท่ีสามารถส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคนในสงัคมใหมี้

ความยัง่ยืน ต่อมา ชยัอนนัต ์สมุทวณิช ไดใ้ช ้คาํวา่

“ประชารัฐ” หลงัจากนั้น อมรา พงษพิ์ชญ ์ไดใ้ชค้าํวา 

“ธรรมรัฐ” ในบทความทางวิชาการ และ ธีรยทุธ บุญมี 

ไดใ้ชค้าํน้ีคือ “ธรรมรัฐ” ต่อสงัคมในวงกวา้งในเวลา

ต่อมา  เป็นตน้ ต่อมา ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 

พ.ศ.2542  ท่ี สาํนกังาน ก.พ. ไดเ้สนอใหค้ณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมติั ไดก้าํหนดขณะท่ี หลกัการของธรรมาภิ

บาล หรือ Good Governance ไวด้งัน้ี  

 1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ

ของสงัคม และสงัคมยินยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการ

ปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจ

ของ ตวับุคคล 

 2. หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่ง

ใหเ้ขา้มาบริหารกิจการบา้นเมือง สงัคม และประเทศชาติ 

การยึดมัน่ในความถกูตอ้งดีงาม โดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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รัฐยึดถือหลกัน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่

สงัคม และส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเอง

ไปพร้อมกนั เพ่ือใหค้นใจมีความซ่ือสตัย ์จริงใจ ขยนั 

อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสยั

ประจาํชาติ 

 3. หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก

การทาํงานของทุกองคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส มี

การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่ง

ตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการให้

ประชาชนตรวจสอบความถกูตอ้งชดัเจนได ้

 4. หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ

ตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยการแจง้

ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ

แสดงประชามติ หรืออ่ืน  

 5. หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัใน

สิทธิหนา้ท่ี ความสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสงัคม การ

ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นใน

การแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของ

ตน 

 6. หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ

และใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่

ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั ใชข้อง

อยา่งคุม้ค่า กล่าวคือ ดาํรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

พร้อมทั้งสร้างสรรคสิ์นคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพ

สามารถแข่งขนัไดดี้ในเวทีโลก และรักษาพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติ  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัภายใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

1.ผูบ้ริหารอบต.  

2.สภาพการเมืองภายใน อบต.  

3.ทีมงาน  

4.วฒันธรรมองคก์ร  

 5.นโยบาย วสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ของ อบต. 

 ปัจจยัภายนอก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

1.บทบาทของภาคประชาสังคม 

2.สภาพการเมืองภายนอก อบต.  

3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

4.ความพอเพียงของทรัพยากร   

5.การกาํกบัดูแล 

อบต.ท่ีมี หลกัการบริหารกิจการ    

บา้นเมือง  และสังคมท่ีดี 

 
1.หลกันิติธรรม 

2.หลกัคุณธรรม 

3.หลกัความโปร่งใส 

4.หลกัการมีส่วนร่วม 

5.หลกัความรับผดิชอบ 

6.หลกัความคุม้ค่า 

ตวัแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการ

จดับริการสาธารณะ 

กลุ่ม 1.ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

(1) ดา้นการส่งเสริมอาชีพ 

(2) ดา้นสวสัดิการสังคม 

(3) ดา้นการศึกษา 

(4) ดา้นสาธารณสุข 

กลุ่ม 2. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และ  

การรักษาความสงบเรียบร้อย   

(1) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ

เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

(2) ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(3) ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็น การวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) เพ่ือแสวงหาขอ้เทจ็จริงอยา่งลุ่มลึก 

(indept) และเป็นองคร์วม (holistics) จากกรณีศึกษา 

(case study)  อนัเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไดรั้บ

การประเมินวา่มีการบริหารจดัการท่ีดี โดยสุ่มตวัอยา่ง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จากจาํนวนองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

จาํนวนทั้งหมด 18 แห่งจาก 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ี

ไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการท่ีดีในระหวา่งปี 2554 - 

2556 ผูวิ้จยัใชวิ้ธี วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง    

( purposive sampling ) เพ่ือเลือกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนความเป็น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบจาํนวน 3 แห่ง โดยใช้

เกณฑก์ารประเมินการจดับริการสาธารณะวา่มีความโดด

เด่นสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการศึกษา วา่มีความ

โดดเด่นในการจดับริการสาธารณะตามกรอบของกลุ่ม

ภารกิจ 2 ดา้นจากกลุ่มภารกิจ 6 ดา้นของ สาํนกังาน

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  คือ 

กลุ่มภารกิจดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ กลุ่ม

ภารกิจดา้นการจดัระเบียบชุมชนสงัคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนแกว้  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เป็นตวัแทน อบต.ขนาด

ใหญ่)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง อ.สนัป่าตอง 

จ.เชียงใหม่ (เป็นตวัแทน อบต.ขนาดกลาง)  และ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

(เป็นตวัแทน อบต.ขนาดเลก็)   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีมีประชากร 

(key informant) ท่ีทาํการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีนาํไปสู่การบริหาร

จดัการท่ีดี แหล่งขอ้มลู คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีนาํไปสู่การบริหาร

จดัการท่ีดี แหล่งขอ้มลู คือ ประชาชนในตาํบล 

 3. เพ่ือศึกษาหน่วยงานกาํกบัดูแล อบต.ท่ีมีการ

บริหารจดัการท่ีดี แหล่งขอ้มลู คือ หน่วยงานกาํกบัดูแล 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) และ 

การพดูคุยสนทนาตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry) 

เพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเป็นตน้แบบใน

การจดับริการสาธารณะทอ้งถ่ิน เพ่ือสามารถนาํไปเป็น

ขอ้เสนอ (proposition) ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อ่ืนใชป้ฏิบติัใหเ้กิดประโยชนไ์ดต่้อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยขอ

หนงัสือจากวิทยาลยัสหวิทยาการ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส่งถึงนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

และ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว อ.ปาย จ.

แม่ฮ่องสอน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์ 

และ เขา้เกบ็ขอ้มลูในพ้ืนท่ี 

 

ผลการวจัิย 

 1. ดา้นการจดับริการสาธารณะท่ีดี 

1.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  ตลอด

ระยะเวลานบั 10 ปีท่ีผา่นมา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนแกว้ มีการจดับริการสาธารณะท่ีดีหลายโครงการ

ดว้ยกนั โดยแต่ละโครงการลว้นผา่นการรับรางวลัมาแลว้

ทั้งส้ิน อาทิเช่น โครงการ อบต.สีขาว โครงการก๊าซ

ชีวภาพจากมลูสุกร โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

โครงการส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียแ์ละวสัดุ

เหลือใชท้างการเกษตร   โครงการอาสาสมคัรพฒันา

คุณภาพชีวิตผูด้อ้ยโอกาสตาํบลดอนแกว้ โครงการกลุ่ม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 321



แม่บา้นงานผา้ โครงการวนัถกัทอสายใยร้อยดวงใจคน

พิการ โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า

โครงการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจาํตาํบลดอนแกว้ โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรของกลุ่มสตรี โครงการสร้างร้านคา้

จาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน ฯลฯ และ

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ การบริหารจดัการท่ีดีใน

การขดับริการสาธารณะตลอดเวลาท่ีผา่นมาจนถึง

ปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จึงคิดริเร่ิม 

นวตักรรมในจดับริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะเป็น “สห

วิทยาการ” คือ บูรณาการทุกโครงการท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลดอนแกว้สร้างสรรคม์า ภายใตช่ื้อโครงการวา่

“มหาวิชชาลยัดอนแกว้สร้างสุข” ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่

ของการจดับริการสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย ท่ี

สร้างสรรคโ์ดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หลกัการ

ของมหาวิชชาลยัดอนแกว้สร้างสุข คือ ยกระดบัจากเดิม

ท่ีเป็นเพียงองคก์รถ่ายทอดขอ้มูล ไปสู่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ใหเ้ป็นระบบขยายเครือข่ายไปสู่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน โดยไดรั้บทุนสนบัสนุน จาก สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเปิด

การเรียนการสอนการจดับริการสาธารณะใหก้บั นกั

บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และนกัวิชาการโรงพยาบาล

สาธารณสุขตาํบล ขององคอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืน ๆ 

1.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง มีการ

จดับริการสาธารณะท่ีดีหลายโครงการดว้ยกนั อาทิ 

โครงการผลิตนํ้าด่ืมเพ่ือชุมชน โครงการแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรบา้นสนักอเกต็ โครงการบา้นบุญรักษาท่ี

พฒันาต่อมาเป็น “โรงเรียนบุญรักษา” โครงการตัว๋ตนคน

คุณธรรม โครงการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โครงการ อบต.

บา้นกลางใสสะอาด สู่มือสีขาว โครงการ “กูชี้พ เวียง

กาน” โครงการสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ โครงการ

ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายกุลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มพ่อบา้น 

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอาชีพอ่ืน  โครงการบา้นสานฝันปัน

รักโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยกระดบัเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพประชากรวยัแรงงาน โครงการส่งเสริม

และสนบัสนุนการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์

ชุมชนฯ  โครงการดา้นการช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส 

โครงการการจดังานวนัขา้วเหนียวสนัป่าตอง  โครงการ

พฒันาผลผลิตการเกษตรท่ีราคาตกตํ่า (ลาํไยปลอด

สารพิษ)  โครงการจดังานไมด้อกไมป้ระดบั ชม. และ 

โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทศันเ์วียงท่ากาน 

โครงการแพทยแ์ผนไทยในชุมชน โครงการตลาดสด

สะอาดปลอดภยั โครงการชีววิถีและธนาคารขยะ 

โครงการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  โครงการ

อนุรักษป์ระเพณียี่เป็ง โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน

(ฟ้อนยอง) โครงการจดัตั้งศูนย ์อปพร.อบต.บา้นกลาง

ฯลฯโครงการเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นโครงการเด่นของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลางทั้งส้ิน แต่โครงการ

เด่นของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง คือ 

โครงการตัว๋ตนคนคุณธรรม  อีกช่ือหน่ึงคือ โครงการตัว๋

ตนคนบา้นเฮา  ซ่ึงเกิดข้ึนดว้ยฐานทางวฒันธรรมอตั

ลกัษณ์ลกัษณ์พ้ืนถ่ินของตาํบลบา้นกลาง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

วฒันธรรมอนัเก่าแก่ยาวนาน คือวฒันธรรมคนไทยเช้ือ

สายยอง รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีตั้งของโบราณสถานอายนุบัพนั

ปี คือ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตาํบลบา้นกลางในส่วนท่ี

เป็นพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง จึงเป็น

ชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเองทั้ง ภาษา อาหารพ้ืน

ถ่ิน ดนตรีพ้ืนเมือง และท่ีสาํคญัคือ “การฟ้อนยอง” ท่ีมี

ช่ือเสียง จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบา้นกลางจึงจดัทาํโครงการ ตัว๋ตนคนคุณธรรม ข้ึน 

หลกัการสาํคญัของโครงการ ตัว๋ตนคนคุณธรรม คือ เพ่ือ

ถ่ายทอดเอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่

ทั้งหมดในตาํบลบา้นกลางมิใหสู้ญหาย โดยถ่ายทอด

ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่และผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไป โดยได้

สอดแทรกคุณธรรมอนัดีงามไวใ้นกิจกรรมต่าง ๆของ

โครงการ เช่น ความอดทน ความขยนัหมัน่เพียร ความ
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ซ่ือตรงโปร่งใส ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความไม่โลภ 

ลกัษณะโครงการจะหมุนเวียนเปล่ียนไปตามแต่ละ

กิจกรรมซ่ึงประชาชนในตาํบลร่วมคิดร่วมทาํกบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นกลางข้ึนมาในแต่วาระ ท่ีสาํคญัคือ

เป็นโครงการท่ีไม่มีการใชเ้งินเลย แต่ใชจิ้ตอาสา ของ

ชาวบา้นตาํบลบา้นกลางในการดาํเนินโครงการ 

 1.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว แมเ้ป็น

พ้ืนท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ขาดการศึกษาและมี

ขอ้จาํกดัในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ียงัขาดแคลน

งบประมาณอยูอี่กมาก หากแต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทุ่งยาว กมี็พยายามในการใชศ้กัยภาพเท่าท่ีมีอยู ่กา้วขา้ม

ขอ้จาํกดัต่าง ๆเพ่ือจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชน

ในตาํบลทุ่งยาว ใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากโครงการต่าง ๆ

เหล่านั้นมากท่ีสุด บนพ้ืนฐานของการบริหารจดัการท่ีดี 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว มีการจดับริการ

สาธารณะผา่นโครงการต่าง ๆ หลายโครงการดว้ยกนั

อาทิเช่น โครงการวิถีชาวนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 

อนัเป็นโครงการเพ่ือสืบทอดประเพณี การดาํนาปลกูขา้ว

ปลกูพืชผกั ท่ีมีมาแต่โบราณ    โครงการส่งเสริมและสืบ

สานประเพณีปอยส่างลองตาํบลทุ่งยาว อนัเป็นประเพณี

บวชเณรตามธรรมเนียมของไทยใหญ่ แต่ โครงการเด่น

ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว คือ โครงการแปร

รูปผลิตภณัฑถ์ัว่เหลือง ของกลุ่มสตรี  บา้นทุ่งโป่ง อนั

เป็นโครงการท่ีมีช่ือเสียงของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทุ่งยาว ท่ีทาํใหช้าวทุ่งยาวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ยการ

สนบัสนุนและพฒันาต่อยอดโครงการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเพ่ือใหโ้ครงการแปรรูปผลิตภณัฑถ์ัว่

เหลืองน้ี มีมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงข้ึน  

 2. ปัจจยัท่ีนาํมาสู่การบริหารจดัการท่ีดีในการ

จดับริการสาธารณะ  

 2.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ปัจจยัท่ี

ทาํใหอ้บต. ดอนแกว้ มีการบริหารจดัการท่ีดีในการ

จดับริการสาธารณะ มาจาก ฐานชุมชน ตาํบลดอนแกว้

เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

ระดบัการศึกษา และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ 

ประชาชนมีจิตอาสาต่อการมีส่วนร่วมในการทาํงานของ 

อบต.เพ่ือทอ้งถ่ินสูง อีกทั้งมีวฒันธรรมองคก์รแบบธรร

มาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้ไร้ทุจริตคอรัปชัน่ มี

ทีมงานท่ีเขม้แขง็มีความชาํนาญพ้ืนท่ี ไม่มีปัญหา

การเมืองภายในและการเมืองภายนอกกไ็ม่เขา้มามีผลกบั

การทาํงานของ อบต. รวมถึง ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง 

ฝ่ายการเมือง กบั ฝ่ายขา้ราชการประจาํดี ตลอดจนเป็น

พ้ืนท่ีมี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญชุ์มชน และมี 

ผูบ้ริหาร อบต.ท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากชุมชนสูงในเร่ือง

ความซ่ือตรงโปร่งใส 

 2.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง ปัจจยัท่ี

ทาํให ้อบต.บา้นกลาง มีการบริหารจดัการท่ีดีในการ

จดับริการสาธารณะ มาจากการมีผูบ้ริหาร คือนายก อบต.

ท่ีมีโดดเด่น ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเสถียรภาพและ

ความต่อเน่ืองในการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง และ

ไดรั้บการยอมรับทั้งทุกภาคส่วนในสังคมทอ้งถ่ิน จ.

เชียงใหม่ และวฒันธรรมชาวยองท่ีมีความสามคัคี การไม่

มีปัญหาการเมืองภายใน และความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่าย

การเมือง กบั ขา้ราชการประจาํดี ตลอดจนการมีภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง  

 2.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว ปัจจยัท่ีทาํ

ให ้อบต.ทุ่งยาว มีการบริหารจดัการท่ีดีในการจดับริการ

สาธารณะ มาจากฐานวฒันธรรมชาวไทยใหญ่ท่ีอิงอยู่กบั

พุทธศาสนาความมีภราดรภาพ ฝ่ายทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี 

การมีทีมงานเขม้แขง็ ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมือง

กบัขา้ราชการประจาํดี และผูบ้ริหารอบต. ซ่ึงมีเป็นชาว

ไทยใหญ่ ทาํให ้ความเขา้ใจทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี 

ส่งผลทาํใหก้ารส่ือสารความเขา้ใจและการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในตาํบลทุ่งยาว เป็นไปดว้ยดี

เพราะประชาชนส่วนใหญ่เช้ือสายไทยใหญ่ 
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การอภิปรายผล 

 1. การบริหารจดัการท่ีดี ในการจดับริการ

สาธารณะ มาจากปัจจยัท่ีสาํคญั คือ ชุมชนเขม้แขง็ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน การมีปราชญใ์นชุมชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนต่อภารกิจขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ การเมืองใน

ทอ้งถ่ินท่ีปราศจากความขดัแยง้    

 2. ส่วนส่ิงท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อการ การบริหาร

จดัการท่ีดีในการจดับริการสาธารณะ คือ การเมือง

ภายนอกทอ้งถ่ิน ทั้งการเมืองระดบัชาติและระดบัจงัหวดั 

และสถานะทางการคลงัของ อบต. 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ แมมี้

ช่ือเสียงในการยอมรับจากหน่วยงาน/สถาบนัภายนอก

มาก ดว้ยรางวลัประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ แต่ประชาชน

บางส่วนในตาํบลดอนแกว้ กย็งัไม่ทราบถึงสถานะและ

บทบาทเหล่าน้ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันั้น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ ควรทาํงานเชิงรุก

ดา้นงานประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึน 

 2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง เป็น

แหล่งท่ีตั้งของโบราณสถาน “เวียงท่ากาน” ซ่ึงมีอายนุบั

พนัปี เก่าแก่กวา่ “เวียงกมุกาม” โบราณสถานเก่าแก่อีก

แห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในความดูแล

ของสาํนกัศิลปากรท่ี 8 จ.เชียงใหม่ และ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นกลาง โดยมีประชาชนตาํบลบา้นกลางเขา้

มามีส่วนร่วมในการรักษาดูแลโบราณสถานดว้ย หากแต่ 

“เวียงท่ากาน”กลบัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่ากบั “เวียงกมุกาม” 

ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรช่วยใหข้อ้มลู

ดา้นการท่องเท่ียว“เวียงท่ากาน” กบันกัม่องเท่ียวเพ่ือให้

“เวียงท่ากาน” เป็นอีกจุดหมายของการเดินทางท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ใหก้บัชาวบา้นตาํบลบา้นกลางในอีกทางหน่ึง 

 3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งยาว เป็น

ลกัษณะสงัคมพหุวฒันธรรม ท่ีมีทั้งคนไทยพ้ืนเมือง ลีซู 

ไทยใหญ่ กระเหร่ียงอยูใ่นพ้ืนท่ี แมจ้ะมีคนส่วนใหญ่เป็น

ไทยใหญ่ แต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกส็ามารถบริหาร

จดัการใหเ้กิดความกลมกลืนแมมี้ความต่างทาง

วฒันธรรม ใหอ้ยูร่่วมกนัได ้กระนั้นกดี็ อุปสรรคดา้น

ความลกัลัน่เชิงกายภาพพ้ืนท่ีกลบัมีสูง เช่น บางหมู่บา้น

ของ ต.ทุ่งยาว การเดินทางตอ้งออ้มกลบัเขา้ไปในจงัหวดั

เชียงใหม่ จึงจะเดินทางเขา้พ้ืนท่ีได ้ทั้งท่ี ต. ทุ่งยาว ตั้งอยู่

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่ิงเหล่าน้ี ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ควรมีการคิดทบทวน ลกัษณะการแบ่งพ้ืนท่ี

ตาํบล อาํเภอ ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพท่ี

แทจ้ริง 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวิจยัการบริหารจดัการท่ีดี ในการ

จดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ

อ่ืนเช่น เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพ่ือ

เปรียบเทียบผลการดาํเนินการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือคน้หากลยุทธ์การตลาดผสมผสานของอุตสาหกรรมอาหาร แช่แขง็ไทยสาํหรับ

การส่งออกไปยงัตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและ

การวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ไทยเพ่ือการส่งออกท่ีเป็น

สมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแขง็ไทยและท่ีมีรายช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลของกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

กระทรวงพาณิชยจ์าํนวน 3,105 คน จาก 423 บริษทั ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและ

การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ ไดต้วัอยา่งจาํนวน 873 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเกบ็รวมรวมขอ้มลู สถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้งอิง ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าความเบ ้ค่าความโด่ง การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์เสน้ทางอิทธิพลและการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยักลยทุธ์การตลาดผสมผสานของอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ไทยสาํหรับการส่งออก

ไปยงัตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม กลยทุธ์การตลาดผสมผสาน โดยปัจจยั

ดงักล่าวจะส่งผลต่อตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานการส่งออกท่ีสาํคญัในดา้น การเพ่ิมข้ึนของยอดขาย การเพ่ิมข้ึนของรายได้

และการเพ่ิมข้ึนของลกูคา้รายใหม่ และยงัพบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อตวัช้ีวดัผล

การดาํเนินงานการส่งออกท่ีสาํคญัผา่นกลยทุธ์การตลาดผสมผสานของอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ไทยสาํหรับการ

ส่งออกไปยงัตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโมเดลท่ีคน้พบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

คําสําคัญ : กลยทุธ์การตลาดผสมผสาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม, ตวัช้ีวดัการส่งออกท่ีสาํคญั 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to find out the marketing mix strategies of Thai frozen 

foods industry for exportation to ASEAN Economic Community market. The research was a mixed method, 

326 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



including quantitative and qualitative studies. The population was 3,105 persons from 423 companies who are 

the members of Thai Frozen Foods Association and name list of frozen foods exporters from Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce. The sample obtained by stratified sampling, simple 

sampling, and quota sampling of 873 persons. The research instruments were interviewed and questionnaire 

had been tested by validity and reliability. Descriptive statistics and inferential statistics such as frequency, 

means, standard deviation, percentage, skewness and kurtosis, confirmation factors analysis, path analysis and 

structural equation modeling. The findings found that the factor construct of the marketing mix strategies of 

Thai frozen foods industry for exportation to ASEAN Economic Community market consisted of 

environmental factors and marketing mix strategies which those factors affected to the achievement of frozen 

foods industry in Thailand for sales growth, incremental income and incremental new customers. It also found 

that environmental factors have effected both directly and indirectly to key exportation performance indicators 

of Thai frozen foods industry for exportation to ASEAN Economic Community market via marketing mix 

strategies and the finding model fitted with empirical data. 

 

Keywords:  marketing mix strategies, ASEAN economic community, environmental factors, key exportation 

performance indicators 

 

Introduction 

Thailand is the country where has the most 

abundant food resources in the world. Many people 

visiting in Thailand are mostly surprised with a lot of 

food stalls in anywhere they go. According to a tropical 

climate throughout the year. Thai people in the country 

are accustomed to the lifestyle of growing plants, 

vegetables and fruits every season and feeding animals 

for living and trading.   

Presently, the lifestyle has been changed 

because people must struggle and survive in the 

competitive society. Both life in a workplace and 

working hours are so important that cooking food for 

meals too time consuming. From many research had 

shown that more than 50% of women worked outside 

their home, had dramatically increased since 1970 and 

this number was expected to rise to 65% by 2010 

(Ferrell et al., 2002). It is undeniable that life in the city 

is always in hurry to get things done. Living in a hurried 

life has become a city lifestyle which people need to 

save more time for cooking. It is more convenient and 

easier to go shopping for frozen and prepared foods in a 

store and keep them in the freezer. In additional with 

high average temperatures almost the entire years, fresh 

foods are easily rotten or worm-eaten. Eating damaged 

food allows some diseases to spread in the body and 

poison until sickness such as stomach ache, vomit, fever 

and diarrhea. Freezing is a commercial and domestic 

preservation method with which fresh and prepared 

foods can be stored for longer periods. In case of crisis 
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situation in many countries, this process is used for 

strategic food stocks.  

In 1991, frozen foods were firstly introduced to 

Thai consumers whereas they were well known for their 

taste sensation, reasonable price, safe and cleaning 

process in 1993. It is acceptable that at the present, the 

various frozen foods including Ready to Eat (RTE) and 

ready to cook are commercially sold through retailing 

and wholesaling. Frozen food with nutrients must be 

stored in freezer at 0oF (-18oC) to stop bacteria from 

growing but not to kill most bacteria. The foods in the 

freezer will have little change in their protein value and 

the longest period of preservation at 18 months. The 

important things that makes frozen foods different from 

packaged foods or dried foods is their quality closing to 

fresh meals after heating in microwave oven between 4-

7 minutes. Several kinds of instant and dried foods are 

less nutritionally useful than frozen foods. Besides, 

chilled food is   a preservation process of food below 

8oC. It is a fact that a wide range of foods through this 

process still remains as good taste as fresh foods after 

heating in microwave oven around 1-2 minutes but they 

cannot be preserved more than 7 days in the freezer. 

For the past 5 years, Thailand’s frozen food 

market has continuously grown. The growth opportunity 

of Thai frozen food products has tended upwards 

because entrepreneurs can communicate effectively with 

customers by providing the proper information and the 

variety of their products with nutrition, good taste and 

safety. Thai people are getting more familiar with ready 

meals and ready to cook because of the change of 

consumer lifestyle and they are provided to almost all 

convenient stores and supermarkets which access widely 

to target consumers. Many manufacturers are expanding 

their investment in new product development, including 

production capacity in order to satisfy customers with 

product variety, low price and attractive promotion. 

Besides, the advance technology in household products, 

especially refrigerators and microwave ovens are 

positively related to the frozen food products. They can 

bring the versatility and convenience that consumers 

need for their busy life. As the result of meeting the 

requirement of consumers, the frozen foods become 

popular not only in Thailand but also in many countries. 

Thai frozen food is mainly exported to Japan, 

USA, Austria, Libya, Italy, Canada, Saudi Arabia, 

China, Egypt and South Africa. Department of 

International Trade Promotion (DITP, 2014) reported 

that in 2014 between January and March the overall 

percentage of Thailand’s frozen food export to top 10 

trading partners decreased by 2% from 2013. The 

competitiveness on export market becomes more 

challenging. As shown in Figure 1. 

 

 

 

328 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 
Figure 1.  Percentage of Thailand’s frozen food export to EU (TFFA, 2014a,b) 

 

It is shown the information about Thailand’s 

frozen food export to European Union (EU) from 2008-

2013. It is to compare the percentages of frozen products 

in three different kinds of foods: shrimp, squid and fish. 

According to the line graph, 48% of frozen shrimp was 

exported by 2008, increasing to 69% by 2011. It can be 

seen that only 28% of frozen fish was exported in 2008 

but this decreased to 16% by 2013. The result was that 

frozen shrimp in Thailand represented the highest 

percentage of exports to EU in 2011 while the change was 

less marked in 2013. It is also noticeable that the 

percentage of fish did not rise but decreased between 2009 

and 2011. However, the percentage of frozen squid 

remained almost unchanged between 2010 and 2012, 

being 17% and 19%, respectively but increased markedly 

after that. So that by 2013 frozen squid represented 25% 

of  exports. 

 
Figure 2. Volume and value growth of frozen processed food in Thailand (EI, 2014) 
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Regarding to Thailand’s frozen food market, 

the line graph in Figure 2 shows frozen processed 

food in the volume and value growth in Thailand 

between 2012 and 2017. Apparently, the volume and 

value of frozen processed food in Thailand have 

tended to grow steadily since 2009. In 2014, the 

volume and value growth of frozen processed food 

increase slightly 7% - 8% from 2013. It is surprising 

that the growth of frozen processed food will have 

almost doubled with 73% of volume and 82% of 

value between 2009 and 2017 whereas the volume 

and value will keep growing at the same speed with a 

further increase of approximate 6% between 2015 and 

2016. In addition, by 2017 the growth of frozen 

processed food is predicted approximately 75,177 

tons with sales increasing to 17 Million Baht. Then, it 

can mention that frozen foods play an import role in 

both economic and business aspects of Thailand and 

in other countries. 

 

Objectives 

This study has four main objectives as 

mentioned bellows: 

1. To explore the characteristics of the 

environmental factors, marketing mix strategies in 

ASEAN Economic Community market and key 

exportation performance indicators of Thai frozen 

foods industry. 

2. To analyze the components of the 

variables which are the environmental factors, 

marketing mix strategies in ASEAN Economic 

Community market and key exportation performance 

indicators of Thai frozen foods industry. 

3. To analyze the direct and indirect effects 

among the environmental factors, marketing mix 

strategies in ASEAN Economic Community market to 

key exportation performance indicators of Thai frozen 

foods industry.  

4. To find out the marketing mix strategies 

model in ASEAN Economic Community market, 

effecting to key exportation performance indicators of 

Thai frozen foods industry.  

 

Conceptual Framework 

  According to the researcher’s interests, 

concepts, theories and previous studies related to 

marketing mix strategies of Thai frozen foods 

industry for exportation to ASEAN Economic 

Community market. The researcher has analyzed and 

synthesized the conceptual framework which 

including exogenous latent variable and endogenous 

latent variables as details shown in Figure 3
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Figure 3. The Research Conceptual Framework which consisted of the components of variables. 

 

Hypotheses 

Three major hypotheses related to the key 

exportation performance indicators are stated with the 

objectives to examine whether the hypotheses can be 

accepted or not. 

Ha: There is the direct effect between the 

environmental factors of Thai frozen foods industry 

and its marketing mix strategies. 

Hb: There is the direct effect between the 

environmental factors of Thai frozen foods industry 

and its key exportation performance indicators, and 

Hc: There is the indirect effect between the 

environmental factors of Thai frozen foods industry 

and its key exportation performance indicators. 
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Concept Theories and Related Literatures 

Factors which are in relation to key exportation performance indicators of Thai frozen foods industry in Thailand 

Table 1 

 Concept Theories and Related Literatures 

 
 

Variables Concepts / Theories Related Researches

Environment Factors Kotler, (2013): “A company’s marketing 

environment consists of the internal 

factors & forces, which affect the 

company’s ability to develop & maintain 

successful transactions & relationships 

with the company’s target customers”.

Cooper, L. (2000) Strategic marketing 

planning for radically new products,   

Journal of Marketing, Vol. 64 Issue 1, 

pp.1-15.

Marketing Strategies Lake, (2009): A successful marketing 

mixed using an optimal combination of  4 

P’s

Linnell, P.G. (2006)., Customer 

satisfaction and loyalty - where product 

and service quality hit the bottom-line! 

Journal of Customer Satisfaction.

Perreault & McCarthy, (2009): The 

product area is concerned with 

developing the right “product” for the 

 Scott, (2009): “If you don’t understand 

what the market need first, you can’t 

possible put the Ps to work effectively”

Mohsen et al., (2011): Organization are 

ever more setting themselves strategies 

to determine and make sure customer 

retention, and charging their employees 

to be more customers-focused and 

service oriented.

Key Exportation

Performance 

Indicators

Gee, R., Coates, G. & Nicholson , M. 

(2008): Understanding and profitably 

managing customer loyalty.

Kantapipat W. (2009)., The 

Determinants of Successful Export 

Marketing Strategy in 

Thai Processed Agricultural Products, 

Ramkhamhaeng University, 

International Journal, Vol.3 (1)
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Research Methodology 

 Population and Sample 

The population in this study was 3,105 

persons from 423 companies who are the members of 

Thai Frozen Foods Association and name list of 

frozen foods exporters from Department of 

International Trade Promotion, Ministry of 

Commerce. The sample obtained by stratified 

sampling, simple sampling, and quota sampling of 

873 persons. 

 

Research Instrument 

The survey instrument in this study was 

designed using the established principles of 

questionnaire design in an effort to maximize both 

reliability and validity of the instrument and the 

quantity and quality response. The steps for design 

research instrument are consisted details as the 

bellows; 

1. Study the relevant literature and data for 

designing the questionnaire. 

2. Interview three experts, senior leaders of 

Thai frozen foods companies and applied interview 

results for designing the questionnaire. 

3. Design the structure of questionnaire. 

4. Submit the draft questionnaire to the 5 

experts for evaluation. The content validation by 

using the IOC technique. The calculation IOC index is 

0.66. 

5. Improve the questionnaire content as the 

experts’ recommendations after interpreting IOC 

index. 

6. Try-out the questionnaire with test 30 

samples for the selected Thai frozen foods companies. 

7. Evaluate the reliability of questionnaire 

after testing with 30 samples by using Cronbach 

Alpha Coefficient, the overall reliability is 0.754. 

The questionnaire format is a closed-ended 

and opened-ended for self-administered 

questionnaires. Questions are well spaced with clear 

instrument as required. Respondents are consistently 

asked to mark their responses. One uniform survey is 

developed. Each survey included a cover page 

explaining the objectives of the survey, the number of 

questions, and instruction as to what to do with the 

completed survey and a brief thank you note for 

participants.  

 

Instrument’s Quality (Validity and Reliability)  

The survey instrument had been reviewed by 

the group of five experts. They reviewed the clarity of 

language, wording, content validity and index of Item 

Objective Congruency (IOC). More specifically, a 

content expert will evaluate each item by giving the 

item a rating of 1 (clearing measuring), -1 (not clearly 

measuring), or 0 (degree to which it measures the 

content area is unclear) for each objectives. After the 

experts complete an evaluation of the items, the 

ratings are combined to provide indices of item-

objective congruence measures of each item on each 

objective. The range of the index score for an item is 

–1 to 1 where a value of 1 indicates that all experts 

agree that the item is clearly measuring only the 

objective that is hypothesized to measure and clearly 

not measuring any other objective. A value of –1 

indicates that the experts believe the item is 

measuring all objectives. The formula is used under 

the assumption that there is only one valid objective 
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being measured by each item.  If an item is measuring 

multiple objectives, then the index value would be 

less than one.     The premise of the index is to have 

high positive values on the objective and item 

intended to measure and values close to –1 on all of 

the remaining objectives. 

Then gather all answer from expertise for 

calculate IOC index as formula; 

   IOC  =    Σ X  

                                                             N 

When; IOC =      Index of 

relevance between 

question and  

objectiv

es of research 

ΣX      =      Total 

score from 

expertise 

N         =      Number 

of expertise 

1. Score +1 means the expertise ensures 

that question measured as objectives of 

research. 

2. Score 0 means the expertise does not 

sure the question measured as objectives 

of research. 

3. Score -1 means the expertise ensure that 

question not reflected to objectives of 

research. 

If each question has IOC index more than 

0.66, the research will select that question to be in the 

questionnaire. 

 

The Cronbach alpha coefficient is a tool for 

evaluate the reliability of questionnaire. Cronbach 

alpha score can range from 0.0 to 1.0 (Cronbach, 

1990, p.204) will all values between 0.0 and 1.0 also 

be possible. In this study, it found that the reliability 

of the questionnaire is 0.754. 

 

Data Collection 

The data is collected by trained collectors 

who were given questionnaires to the respondents 

who are in the company as the members of TFFA and 

frozen foods exporters from Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce 

(CEO, Product Managers and Marketing Managers).   

Data Analysis  

The statistics conducted to test the 

hypotheses were Path Analysis while Confirmatory 

Factor Analysis was conducted to confirm the 

component of the latent variables. Structural Equation 

Modeling (SEM) was also conducted to analyze the 

model. Finally, the model was re-evaluated in order to 

ascertain the market mix strategies model. 

 

Research Result 

As the figures shown in Table 2., when the 

environmental factors were considered as overall, it is 

at low level with an average mean or 2.26 

(demographic with = 3.22, political-legal with = 3.05, 

and technological with = 3.03, respectively). Scenes 

(SK) for environment factors as overall is positive 

(SK > 0), meanwhile Kurtosis (KU) for 

environmental factors as overall is also positive (KU 

> 0), that means the variables of environment factors 

has a low distribution. 
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When the marketing mix strategies were 

considered as overall, it is at high level with an 

average mean or 3.85 (product with = 3.99, promotion 

with = 3.94, price with = 3.82, place with = 3.78, and 

CRM with = 3.72, respectively). Skewness (SK) for 

marketing mix strategies as overall is positive (SK > 

0), meanwhile Kurtosis (KU) for environmental 

factors as overall is also positive (KU < 0), that means 

the variables of marketing mix strategies has a high 

distribution. 

When the key exportation performance 

indicators were considered as overall, it is at high 

level with an average mean or 3.58 (sales growth with 

= 3.59, incremental income with = 3.54, and 

incremental new customer with = 3.59, respectively). 

Skewness (SK) for key exportation performance 

indicators as overall is negative (SK < 0), meanwhile 

Kurtosis (KU) for key exportation performance 

indicators as overall is also negative (KU < 0), that 

means the variables of key exportation performance 

indicator has a high distribution. 

Table 2 

 Basic statistics results of 13 variables        

                                                                (n = 660) 

Variables   X    SD MIN MAX SK KU       Interpreted 

             Results 

Environmental factors: 

   Demographic   3.22 .47 2 4 .642 .085 Normal 

   Economic   1.99 .38 2 4 .427 -.018 Normal 

   Technological    2.03 .40 2 4 .544 .353 Normal 

   Political-legal    2.05 .38 2 4 .486 .419 Normal 

   Social-cultural    1.97 .37 2 4 .444 -.004 Normal 

Marketing mix strategies: 

   Product    3.99 .50 3 5 .240 -.884 Normal 

   Price     3.82 .30 3 5 -.184 -.239 Normal 

   Place     3.78 .52 2 5 .315 -.285 Normal 

   Promotion    3.94 .49 4 5 1.452 .671 Normal 

   CRM    3.72 .87 2 5 -.213 -.962 Normal 

Key exportation performance 

indicators:  

   Sales growth   3.59 .33 3 4 .120 -.427 Normal 

   Incremental income  3.54 .30 3 4 -.169 -.293 Normal 

   Incremental new customers 3.59 .35 3 5 .035 -.002 Normal 
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 2. As the result of the confirmation factors 

analysis – second order - CFA2nd, environmental 

factors, marketing mix strategies, and key exportation 

performance indicators, it found that; 

 2.1 Environmental factors, social-cultural 

has the highest factor loading value (0.984), while 

demographic environment has the lowest factor 

loading value (0.464).  

 2.2 Market mix strategies, price strategy 

has the highest factor loading value (0.874), while 

place strategy has the lowest factor loading value 

(0.622). 

 2.3 Key exportation performance 

indicators, sales growth has the highest factor loading 

value (0.964), while incremental new customers has 

the lowest factor loading value (0.650). 

 3. Direct and indirect effects among the 

environmental factors, marketing mix strategies to 

key exportation performance indicators of Thai frozen 

foods industry. It found that environmental factor has 

a low direct effects to both marketing mixed strategies 

and key exportation performance indicators with 

value 0.07 and 0.04, respectively. However, 

environmental factor has a high indirect effect to key 

exportation performance indicator when it transmitted 

to marketing mix strategies with value 0.89 as details 

shown in Figure 4. 

 

 
Figure 4. The direct and indirect effects among the components 

 

 4. The marketing mix strategies model, 

effecting to key exportation performance indicators of 

Thai frozen foods industry for exportation to ASEAN 

Economic Community market as shown in Figure 5.  
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Figure 5. The marketing mix strategies of Thai frozen foods industry for exportation to ASEAN Economic 

Community market. 

 

Discussion 

The findings of this study can be discussed 

in 5 areas. 

1. As the results from the in-depth interview 

with the 3 key persons from the different size of 

business, those are large, medium, and small. It can 

discuss that the major problem of the frozen food 

exporters in Thailand is the cost of product, especially 

the impact of minimum wage, 300 Baht per day. It is 

more difficult for Thai frozen food exporters to 

compete in the global market. Government has to help 

and support this industry in term of policy such as tax 

compensation, trade promotion, etc. However, Thai 

frozen food exporters, themselves, have to learn more 

about the markets where they export to, such as 

environmental factors, marketing mix strategies that 

can help them to gain more competitive advantages in 

the global market. 

2. Regarding to the results in exploring the 

characteristics of the environmental factors, marketing 

mix strategies and key exportation performance 

indicators of Thai frozen foods industry, those are 

Mean ( X ), Standard Deviation or SD, Skewness 

(SK) and Kurtosis (KU). As for the environmental 

factors, demographic has the highest average with 

Mean ( X ) = 3.22, while the marketing mix strategies 

factors, including product, price, place, promotion and 

CRM, are not much different with Mean ( X ) = 3.99, 

3.82, 3.78, 3.94, and 3.72 respectively. Finally, the 

key exportation performance indicators, including 

sales growth, incremental income, and incremental 

new customers are not much different with Mean             

( X ) = 3.59, 3.54, and 3.59 respectively. 
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3. Regarding to the results in analyzing the 

components of the variables, including the 

environmental factors, marketing mix strategies and 

key exportation performance indicators of Thai  

frozen foods industry, are consistent to the conceptual 

and related theories as mention bellows; 

As for the environmental factors, including 

demographic, economic, technological, political-legal 

and social-cultural, their factor loading are not much 

different among economic, technological, political-

legal and social-cultural with factor loading 0.800, 

0.804, 0.778, and 0.984 respectively, except 

demographic with factor loading 0.464. It is 

consistent to environmental factors as (Kotler & 

Armstrong, 2011) mentioned that, within the rapid 

changing global picture, marketers must monitor six 

major environmental force: demographic, economic, 

social-cultural, natural, technological, and political-

legal. In the demographic environmental, marketers 

must be aware of worldwide population growth; 

changing mixes of age, ethnic composition, and 

educational level; the rise of nontraditional families; 

and large geographic shifts in population. In the 

economic arena, marketers needs to focus on income 

distribution and level of savings, debt, and credit 

availability. In social-cultural arena, marketers must 

understand people’s views of themselves, others, 

organizations, society, nature, and the universe. They 

must market products that correspond to society’s 

core and secondary values and address the needs of 

different subcultures within a society. In the natural 

environment, marketers need to be aware of the 

public’s increased concern about the health of the 

environment. In the technological arena, marketers 

should take account of the accelerating pace of 

technological change, opportunities for innovation, 

varying R&D budgets, and the increased 

governmental regulation brought about by 

technological change. Finally, in the political-legal 

environment, marketers must work with the many 

laws regulating business practices and with various 

special-interest groups. 

As for the marketing strategies, including 

product strategy, price strategy, place strategy, 

promotion strategy, and CRM, the factor loading 

between product strategy and price strategy are not 

much different with factor loading 0.862 and 0.874 

respectively, while place strategy had factor loading 

only 0.622. As mentioned by (Perreault & McCarthy, 

2009), product, in the marketing mix involves 

determining the products or services to offer for sale. 

“The product area is concerned with developing the 

right “product” for the target market”. (Scott, 2009) 

mentioned that “If you don’t understand what the 

market needs first, you can’t possibly put the Ps to 

work effectively”. For place strategy as (The 

Chartered Institute of  Marketing, 2009) mentioned 

that “The product must be available in the right place, 

at the right time and in the right quantity, while 

keeping storage, inventory and distribution costs to an 

acceptable level”. These are also consistent to 4’s P as 

(Kotler & Keller, 2012) mentioned that, product is the 

first and most important element of the marketing 

mix. Product strategy calls for making coordinated 

decisions on product mixes, product lines, brands, and 

packaging and labeling. In planning its market 

offering, the marketer needs to think through the five 

levels of the product: the core benefit, the basic 
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product, the expected product, the augmented product, 

and the potential product, which encompasses all the 

augmentations and transformations the product might 

ultimately undergo. As for price strategy, they 

mentioned that despite the increased role of non-price 

factors in modern marketing, price remains a critical 

element of the marketing mix, price is the only 

element that produces revenue. As for place strategy 

or marketing channels, they mentioned that marketing 

channel decisions are among the most critical decision 

facing management. The company’s chosen channels 

profoundly affect all other marketing decisions. As for 

promotion or integrated marketing communications, 

they mentioned that in deciding on the marketing 

communications mix, marketers must examine the 

distinct advantages and costs of each communication 

tools and the company’s market rank. They must also 

consider the type of product market in which they are 

selling, how ready consumers are to make a purchase, 

and the product’s stage in the product life cycle. 

Finally, CRM strategy as mentioned by (Dowling, 

2002); (Cooper,  2000)  that CRM is mainly a 

strategic business and process issue rather than a 

technical issue. (Mohsen,  et al., 2011) mentioned that 

organizations are ever more setting themselves 

strategies to determine and make sure customer 

retention, and charging their employees to be more 

customer-focused and service-oriented. 

4. Regarding to the results in analyzing the 

direct and indirect effects among the environmental 

factors, marketing strategies to key exportation 

performance indicators of Thai frozen foods industry 

or hypotheses tested. It is to be discussed that the 

environmental factor had low direct effect to key 

exportation performance indicators, but it would have 

high indirect effect when it transmitted to marketing 

mix strategies. It is consistent to concept of (Gimenez, 

2005), as mentioned that the environmental factor has 

an influence to company’s performance. While, 

(Kotler & Keller, 2012) mentioned that the 

environmental factor has an effect to the performance 

of the company, especially in SME.  

For the researcher’s point of view, as the 

direct effect between the environmental factors, 

including demographic, economic, technological, 

political-legal and social-cultural, and key exportation 

performance indicator has a minor effect, however, it 

has a high indirect effect when it transmitted to the 

marketing strategies, that including product, price, 

place, promotion and CRM. 

 4. As the results in finding out the marketing 

strategies model, affecting key exportation 

performance indicators of Thai frozen foods industry. 

The model is consistent with the empirical data, with 

statistical data, P-value = 0.07, df = 51,  

χ2 / df = 1.31, RMSEA = 0.02, CFI = 0.99, and TLI = 

0.99 respectively. 

 

Recommendation for this Study 

 According to the research findings from this 

study, the researcher has some suggestions as bellows; 

1. In this study, the marketing mix strategies 

for exportation of Thai frozen foods industry, there 

are some limitations, especially, the respondents who 

do the questionnaires, they are not the target 

respondents as the researcher’s need. Besides of this, 

the actual number of Thai frozen food exporters is 

rarely to find out, the researcher got only the data 
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from 2, those are from Thai Frozen Foods Association 

(TFFA) and Department of International Trade 

Promotion (DITP), Ministry of Commerce. 

2. The respondents who do the 

questionnaires, are not as targets, as the results in 

survey, presented such as age between 25-35 years 

old (78.0%), organization status as employee (96.1%), 

roles and responsibilities in sales and marketing 

(47.4%) and finance and accounting (40.5%) and year 

in business less than 5 years (58.2%). 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา 4 ดา้นไดแ้ก่ (1) ศึกษาสภาพการบริหารการประกนัสงัคม

ของสาํนกังานประกนัสังคม (2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสังคมใน

ปัจจุบนั (3) รูปแบบการบริหารการประกนัสงัคม และ (4) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการประกนัสงัคม ผูใ้หข้อ้มลู

หลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูท้รงคุณวฒิุ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการประกนัสงัคมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 10 คน ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูป้ระกนัตนในเขตพ้ืนท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดั

สมุทรสาคร จาํนวน 400 คน เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ี สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผูใ้ชแ้รงงาน

ท่ีไดป้ระกนัตนเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีการเกบ็ขอ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชวิ้ธีบรรยายแบบ

ความเรียง และวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใชค่้าสถิติพรรณนา ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) สภาพบริบทการบริหารการประกนัสงัคม พบวา่ การบริหารการประกนัสงัคม

ในปัจจุบนัเป็นระบบไตรภาคี มีการบริหารร่วมกนั 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลกูจา้ง (2) ปัญหาและ

อุปสรรคของการบริหารการประกนัสงัคม พบวา่ เกิดจากประเดน็หลกัท่ีสาํคญั คือ ระบบการบริหารงาน  การใหบ้ริการ

มีความล่าชา้ และบุคลากรไม่เพียงพอรวมถึงขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น (3) รูปแบบการบริหารการ

ประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบในกระบวนการหลกั คือ การบริหาร การ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 6 ประการ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิความพึงพอใจและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ (4) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประกอบดว้ย สภาพบริบทการบริหารการประกนั สงัคมของสาํนกังานประกนัสังคมในปัจจุบนั การบริหาร  

สวสัดิการสงัคม ความพึงพอใจและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การประกนัสงัคมและความมัน่คงทาง

สงัคม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําสําคัญ : การบริหาร, การประกนัสงัคม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
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Abstract 

This mixed method research aim to study: (1) Context of the social security department  administration, (2) 

Problem and obstruction in administration of  the Social security department, (3) Propose administration model of the 

social Security department according to the sufficiency economy philosophy, (4) Factors affecting  the Social 

Security Department according to the sufficiency economy philosophy. Key informants in qualitative research are 10 

experts involved in the Social Security Department  according to the sufficiency economy philosophy. The 

quantitative research collected data  from  400 populations who are insurers in social security department of  

Samutsakorn province. Data analysis use descriptive essay and descriptive statistics. The qualitative research tool is 

structure in depth interview and the quantitative research tool is questionnaires which develop from structured in 

depth interview. Findings were as follows: (1) Context of the Social Security Department administration were that 

present administration in the social security department were tripartite consist of government, employee and 

employer. (2) Present problem and obstruction in administration of the Social Security Department that major issues 

which are administration system, delayed service and lack of specialist staffs. (3) Administration model of the Social 

Security Department according to the sufficiency economy philosophy were that consist of four main elements in the 

process which are administration, six good governance administration result  based management and satisfaction, 

efficiency and quality service. (4) Administration supporting factors of  the Social Security Department according to 

the sufficiency economy philosophy were:  administration of  the Social Security Department,  administration,  social 

welfare, satisfaction, efficiency of quality service, social security and social stability, aimed  achievement 

management and the sufficiency economy philosophy. 

 

Keywords: administration, social security, the sufficiency economy philosophy 

 

บทนํา  

 ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นบัเป็นกา้ว

แรกของการประกนัสังคมไทย ท่ีใหห้ลกัประกนัแก่

ลกูจา้งกรณีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยดว้ยโรคอนั

เน่ืองมาจากการทาํงาน ทั้งน้ีกองทุนเงินทดแทน เกิดข้ึน

ในประเทศไทยคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2515 ภายใตก้าร

บริหารของสาํนกังานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน 

ตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 

2515 โดยในปีแรกของการใหค้วามคุม้ครองจะ 

ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 20 คนข้ึน

ไปท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ แลว้จึงค่อย ๆ ขยายความ

คุม้ครองออกไปจนครบทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศในวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2531 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2533 ไดมี้การ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ได้

สาํเร็จเป็นคร้ังแรกและมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2  

กนัยายน พ.ศ. 2533 อยา่งไรกต็ามนบัแต่เร่ิมประกาศใช้

บงัคบัตามพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวตั้งแต่ปี 2533 เป็น

ตน้มาจนถึงปัจจุบนัมีการกล่าวกนัวา่โครงการ

ประกนัสงัคมยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีผูวิ้จยั

มีแนวคิดวา่หากประชาชนไดรั้บการประกนัสงัคมจาก

ภาครัฐอยา่งทัว่ถึงและภาครัฐมีแนวทางการบริหารงาน
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อยา่งดีเยี่ยมจะทาํใหภ้าพรวมทั้งทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ

และการเมืองของประเทศไทยดีข้ึนเป็นอยา่งมาก  

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพบริบทการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคม 

 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ

บริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมใน

ปัจจุบนั 

 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหาร 

POCCCของ เฮนรี ฟาโยล  (Henri Fayol, 1961)  

 แนวคิด ทฤษฎีเและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สวสัดิการสงัคม 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

ความพึงพอใจและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัสงัคมและความมัน่คงทางสงัคม 
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 แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั โดยเลือก

แบบเฉพาะเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการประกนัสงัคมของ

สาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จาํนวน 10 ท่าน 

สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยั

ใชต้ารางคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ (Krejcie & 

Morgan as cited in Srisaart, 2002) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามจาก

ผูป้ระกนัตนในเขตพ้ืนท่ี สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดั

สมุทรสาคร จาํนวน 400 คน เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ี 

สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ผูใ้ชแ้รงงานท่ีไดป้ระกนัตนเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีการเกบ็

ขอ้มลูเชิงปริมาณ อยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 2558 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เชิงคุณภาพผูใ้หข้อ้มูลหลกัมี ดงัน้ี  

1.  พลตาํรวจตรี นายแพทยพ์รชยั ตั้งสาํเริงวงศ ์

อนุกรรมการกองทุนเงินทดแทนกรณีเก่ียวกบัการแพทย ์

2.  นายวชัรินทร์ ทองสุข ผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน

อุทธรณ์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

3.  นางสาวมาสกญัญาณ์ อิทธิอรรถนนท ์

อนุกรรมการความปลอดภยักองทุนเงินทดแทน 

4.  นายพิจิตร ดีสุ่ย กรรมการองคก์ารลกูจา้ง

แรงงานแห่งประเทศไทย 

5.  นายปัณณพงศ ์อิทธิอรรถนนท ์กรรมการ

กองทุนเงินทดแทน  

 6.  นายสิทธิชยั อศัวยืนยง เจา้หนา้ท่ีกองนิติการ 

สาํนกังานประกนัสงัคม  

7.  นายประจวบ พิกลุ กรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน ฝ่ายลกูจา้ง 

8.  มาลากาลญั ห่อประทุม ผูอ้าํนวยการกลุ่ม

งานคดี กองนิติการ สาํนกังานประกนัสงัคม  

 9.  นายอ่อนสี โมฆรัตน ์อนุกรรมการการแพทย์

ฝ่ายลกูจา้ง กองทุนเงินทดแทน สาํนกังานประกนัสังคม 

10. เนาวรัตน ์ทรงสวสัด์ิชยั 

เชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามจาก

ผูป้ระกนัตนในเขตพ้ืนท่ี สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดั

สมุทรสาคร จาํนวน 400 คน เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ี 

สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ผูใ้ชแ้รงงานท่ีไดป้ระกนัตนเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีการเกบ็

ขอ้มลูเชิงปริมาณ อยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 2558 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบบถาม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองทุก

ขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี การเกบ็ขอ้มูลการวิจยัเชิง

คุณภาพ มี 2 แบบ ดงัน้ี ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

รวบรวมโดยการศึกษาจากเอกสาร ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมจากแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง 

 

การวเิคระห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 1. ขอ้มลูปฐมภูมิขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยการศึกษา

จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือ

ทราบถึงบริบทประเดน็ท่ีศึกษาแลว้บรรยายแบบพรรณา 

 2.  ขอ้มลูทุติยภูมิขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมจากแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลู

แบบการจาํแนกชนิดขอ้มูล การวิเคราะห์โดยการ
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เปรียบเทียบขอ้มลู และการวิเคราะห์เน้ือหาโดยการจดั

ระเบียบขอ้มลู ตีความและสรุปผลการศึกษา  

 

ผลการวจัิย 

 1. ขอ้คน้พบสภาพบริบทการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคม  พบวา่ การ

ประกนัสงัคมเป็นโครงการการบริหารทางสงัคมในระยะ

ยาวอีกระบบหน่ึงท่ีรัฐเป็นผูด้าํเนินการจดัข้ึน ดว้ยการให้

ประชาชนผูมี้รายไดแ้ต่ละคนไดมี้ส่วนช่วยตนเองหรือ

ครอบครัวโดยร่วมกนัเส่ียงภยัหรือช่วยเหลือบาํบดัความ

ทุกขย์ากเดือดร้อนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูมี้รายไดใ้น

สงัคม ดว้ยการออกเงินสมทบเขา้กองทุนเรียกวา่กองทุน

ประกนัสงัคมโดยมีนายจา้งลูกจา้ง และในบางประเทศมี

รัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเขา้กองทุนน้ีดว้ย กองทุนน้ีจะ

จ่ายประโยชนท์ดแทนใหแ้ก่ผูส่้งเงินสมทบเม่ือเกิดความ

เดือนร้อน เช่น เจบ็ป่วย คลอดบุตร วา่งงาน ชราภาพ เป็น

ตน้ การประกนัสงัคมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ียึดหลกัการ

พ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของประชาชน 

โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะเป็นหลกัการพ่ึงตนเอง และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของประชาชน โดยมีความมุ่ง

หมายท่ีจะเป็นหลกัประกนัและคุม้ครองความเป็นอยูข่อง

ประชาชน ใหมี้ความมัน่คงในการดาํรงชีวิต แมมี้

เหตุการณ์ท่ีทาํใหต้อ้งขาดแคลนรายได ้กส็ามารถ

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข หลกัประกนัประกนัสังคมมี

คุณลกัษณะ ดงัน้ี (1) เป็นระบบของการเฉล่ียทุกข-์เฉล่ีย

สุขซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมวลสมาชิก ซ่ึงโดยทัว่ไป

รัฐบาลของทุกประเทศจะใหค้วามสาํคญัแก่บุคคลท่ี

ทาํงานมีรายไดแ้ละ อยูใ่นระบบแรงงานก่อนและจะขยาย

ความคุม้ครองไปสู่ผูท้าํงานท่ีมีรายไดน้อกระบบ การจา้ง

งานปกติ ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีเรียกวา่แรงงานนอกระบบ (2) 

เงินสมทบท่ีเกบ็ไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซ่ึงจะใหสิ้ทธิ

ประโยชนเ์ฉพาะกบับุคคลท่ีส่งเงินสมทบ ซ่ึงประเทศ

ไทยเรียกวา่ ผูป้ระกนัตนเท่านั้น และ (3) การ เกบ็เงิน

สมทบ ซ่ึงถือวา่เป็นภาษีพิเศษ ซ่ึงจะเกบ็จากบุคคลท่ี

กฎหมายกาํหนดเท่านั้น ทั้งน้ีความสาํเร็จประการหน่ึง

ของการประกนัสงัคม กคื็อเป้าหมายหลกัท่ีจะทาํใหก้าร

ประกนัสงัคมสามารถครอบคลุมทุกตวับุคคลของ 

ประชาชนในชาติ (universal coverage) ไดใ้นอนาคตและ

ไดก้าํหนดสิทธิประโยชนข์ั้นพ้ืนฐานของการประกนั 

สงัคมไว ้9 ประการ คือ กรณีเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร 

กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์ครอบครัว 

กรณีชราภาพ กรณีวา่งงาน การดูแลผูท่ี้ขาดการอุปการะ 

และกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจาก

การทาํงาน สาํหรับประเทศไทยไดจ้ดัการดาํเนินการ

ระบบประกนัสงัคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุน

ประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน 

2. ขอ้คน้พบปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

การประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสังคมในปัจจุบนั 

พบวา่ ปัญหาการใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยหลกัแลว้ 

พอสรุปไดด้งัน้ี คือ ปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล หมายถึง 

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการซ่ึงอาจจะเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสม การใชว้าจาท่ีไม่สุภาพ การแสดงอารมณ์

ฉุนเฉียว การแสดงออกทางหนา้ตา รูปแบบของการ

ใหบ้ริการ สถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวก ตลอดจน

ระบบการจดัการ เป็นตน้ ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ์ 

พบวา่ หนา้ท่ีของการบริหารประกอบดว้ยกิจกรรม

พ้ืนฐาน 4 ประการ หรืออาจแบ่งในลกัษณะท่ีเป็น

ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน เป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็นสะพานเช่ือม

ระหวา่งเหตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงทาํไดโ้ดยการ

ใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การวางแผนจึงตอ้ง

อาศยัการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีประสิทธิภาพ แมว้า่พ้ืนฐาน

ของการจดัการโดยทัว่ไปเป็นงานของผูบ้ริหารการ

วางแผนเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการปฏิบติัตามกลยทุธ์ให้

ประสบความสาํเร็จและการประเมินกลยทุธ์ เพราะวา่ 

การจดัการองคก์ร การจูงใจ การจดับุคคลเขา้ทาํงานและ

กิจกรรมควบคุม ข้ึนกบัการวางแผน กระบวนการ

วางแผนจะตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังาน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ภายในองคก์ร (2) การจดัองคก์ร เป็นหนา้ท่ีทางการ

บริหารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วาม สาํคญัตรวจสอบเป็น

ระยะ ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โครงสร้างองคก์ารท่ีออกแบบไวมี้ความเหมาะสมท่ีจะทาํ

ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร คือ การใชค้วาม

พยายามทุกกรณีโดยการกาํหนดงานและความสาํคญัของ

อาํนาจหนา้ท่ี (3) การนาํหรือการสัง่การ เป็นการใช้

อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนกังานใหป้ฏิบติังานและนาํไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการ

จดัการใหส้มาชิกในองคก์รทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจ

ถ่องแทไ้ดย้าก การนาํหรือการสัง่การจึงตอ้งใช้

ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กนัไป และ (4) การ

ควบคุม การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ขององคก์ร ถือวา่เป็น

กระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการ

ปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนกังาน เพ่ือรักษาให้

องคก์รดาํเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอยา่งถกูตอ้งตาม

วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร ในเวลาท่ีกาํหนดไว ้

องคก์รหรือธุรกิจท่ีประสบความลม้เหลวอาจเกิดจากการ

ขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมท่ีไร้ประสิทธิภาพ 

และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการ

ควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการ

ควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคก์รเอง การ

ควบคุมจึงเป็นหนา้ท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความสาํคญั 

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการ 

 3. ขอ้คน้พบรูปแบบการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ใน

กระบวนการหลกั ดงัน้ี (1) การบริหาร ประกอบดว้ย 

ปัจจยัท่ีมีส่ วนสาํคญัต่ อการบริหารจดัการ 6 ด ้าน หรือ 

6M ไดแ้ก่ การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานทัว่ไป การบริหารวสัดุอุปกรณ์  การให ้

บริการประชาชน  คุณธรรมหรือจริยธรรมกระบวนการ

บริหารจดัการ POCCC ของ เฮนรี ฟาโยล  ไดแ้ก่ การ

วางแผน การจดัองค ์การ การบงัคบับญัชาหรือสัง่การการ

ประสานงาน  การควบคุม (2) การบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 6 ประการ ไดแ้ก่  หลกันิติธรรม หลกั

คุณธรรม หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม  หลกั

ความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า (3) การบริหารมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ ประกอบดว้ย การวางแผนยทุธศาสตร์ การ

แปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั และการประเมินผล และ 

(4) ความพึงพอใจและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

 4. ขอ้คน้พบปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย (1) สภาพบริบทการ

บริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมใน

ปัจจุบนั (2) แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหาร 

ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร

จดัการ 6 ดา้น หรือ 6M กระบวนการบริหารจดัการ

POCCC ของ เฮนรี ฟาโยล  (Fayol, 1916) การบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 6 ประการ ไดแ้ก่ (3) แนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการสงัคม (4) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความพึงพอใจและ

การบริการท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ (5) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัสงัคมและ

ความมัน่คงทางสังคม (6) แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทาํใหก้ารบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดาํเนินการอยา่งเหมาะสม มีทิศทาง

ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

เป็นการใหค้วามสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและการ

ตรวจวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน (7) แนวคิดเก่ียวกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 3 หลกัการ 

และ 2 เง่ือนไขพ้ืนฐานไดแ้ก่ หลกัการพอประมาณ หลกั

ความมีเหตุผล หลกัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี และ เง่ือนไข

ความรู้คู่คุณธรรม    
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จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม พบวา่ 

ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ระกนัตนในเขตพ้ืนท่ี สาํนกังาน

ประกนัสงัคมจงัหวดัสมุทรสาคร สาํนกังาน

ประกนัสงัคมจงัหวดัสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2558 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จาํนวน 267 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.75 เพศชาย จาํนวน 133  คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.25 ดา้นอาย ุมาก คือ 31-40 ปี จาํนวน 185  คน คิด

เป็นร้อยละ 46.25 รองลงมา มากกวา่ 40 ปี จาํนวน 120  

คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  20-30 ปี จาํนวน 63  คน คิด

เป็นร้อยละ 15.75 และนอ้ยท่ีสุด คือ อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 

จาํนวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ดา้นสถานภาพ

ครอบครัว มาก คือ แต่งงานแลว้ จาํนวน 223  คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.75 และโสด จาํนวน 177  คน คิดเป็นร้อยละ 

44.25  ดา้นสถานท่ีอยูอ่าศยั มาก คือ เช่า จาํนวน 254  คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา ของตนเอง จาํนวน 85  

คน คิดเป็นร้อยละ 21.25  และนอ้ยท่ีสุด คือ อาศยัอยูก่บั

ผูอ่ื้น จาํนวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ดา้นระยะเวลา

ในการประกนัตน มาก คือ 1-3 ปี จาํนวน 185 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.25 รองลงมา   คือ 4-6 ปี จาํนวน 121 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.25 7-9 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.25 และสุดทา้ย 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 21 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.25 ดา้นรายไดต่้อเดือน มาก คือ 15,001 – 

20,000  บาท  จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 

รองลงมา คือ 10,001-15,000  บาท จาํนวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.25 มากกวา่ 20,001 บาท จาํนวน 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.25 และนอ้ยท่ีสุด 6,000 – 10,000  บาท   

จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ดา้นท่านเคยเขา้

รักษาพยาบาลโดยใชสิ้ทธ์ิสาํนกังานประกนัสงัคม 

หรือไม่ มาก คือ เคย  จาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.75 และไม่เคย จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

ผลการวิเคราะห์การประเมินการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

1. สภาพบริบทการบริหารการประกนัสงัคม

ของสาํนกังานประกนัสังคม โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียท่ี 3.98 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีท่านไดรั้บการ

ตอ้นรับอยา่งเสมอภาคจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผู ้

มารับบริการคนอ่ืนมีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา 

ท่านไดรั้บการเอาใจใส่และใหค้าํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ี

เป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมีปริมาณเพียงพอกบั

จาํนวนผูม้ารับบริการ การจดัแบบคาํขอรับประโยชน์

ทดแทน และแบบคาํขอรับเงินทดแทน มีใหบ้ริการอยา่ง

เพียงพอและสะดวกรวดเร็ว และเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการใน

การวินิจฉยัสัง่จ่ายประโยชนท์ดแทน เงินทดแทนดว้ย

ความรวดเร็ว และถกูตอ้ง 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลสภาพบริบทการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมนั้น โดยให้

ทศันะวา่ ควรมีการพฒันาระบบการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ี

ทนัสมยัต่อผูป้ระกนัตน และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

ใหก้ารบริการในสาํนกังานเพ่ือความรวดเร็วและ

ประหยดัเวลา ตลอดทั้งการพฒันาบุคลากรอยูเ่สมอ

โดยเฉพาะการใชว้าจาท่ีสุภาพและการยิม้แยม้แจ่มใส

ตอ้นรับ     

 2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมในปัจจุบนัโดย

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97 จากค่าเฉล่ีย 5 โดย

ท่านเคยประสบปัญหาหรือไม่ในการใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคมมากท่ีสุด รองลงมาการเขา้ถึงเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการการประกนัสังคม ระยะเวลาในการดาํเนินการ

ข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน ตั้งแต่ตน้จนแลว้เสร็จมีความ

รวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการจ่ายเงินประโยชนท์ดแทน

และเงินทดแทน โดยออกใบสาํคญัรับเงินทุกคร้ังดว้ย

ความรวดเร็วและถกูตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสตัย์

สุจริต และความจริงใจในการใหบ้ริการตามลาํดบั 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมในปัจจุบนันั้น 

โดยใหท้ศันะวา่ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมในปัจจุบนันั้น 

คือ การบริหารงานของสาํนกังานประกนัสงัคมเองมี

ความล่าชา้ ยกตวัอยา่งเช่น กรณีการขอเบิกเงินคืนจาก

สาํนกังานประกนัสงัคม นอกจากนนั้น คือ ปัญหา

บุคลากรไม่เพียงพอต่อผูป้ระกนัตนท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานยงัไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์

ทางดา้นไอที ยานพาหนะ  ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้

เฉพาะดา้น เช่น เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน เจา้หนา้ท่ีดา้น

กฎหมาย  เป็นตน้ 

 3. รูปแบบการบริหารการประกนัสงัคมของ

สาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 จาก

ค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีผูป้ระกนัตนไดรั้บประโยชนจ์ากทางการ

บริหารการประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมากท่ีสุด รองลงมา การบริหารจดัการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม ความพึงพอใจ

ของของผูป้ระกนัตนต่อการบริหารการประกนัสงัคมตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความชดัเจนดา้นนโยบาย

ของภาครัฐในทางการบริหารการประกนัสงัคมตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการ

ประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกนัตนตามลาํดบั 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลรูปแบบการบริหารการประกนัสงัคม

ของสาํนกังานประกนัสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น โดยใหท้ศันะวา่ รูปแบบการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดกรอบของความพอดี มี

ความมัน่คง ไม่มีความเส่ียงจนเกินไป ยกตวัอยา่งเช่น 

การลงทุนใด ๆ ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ ไม่มุ่งหวงัเพียง

ผลกาํไรเพียงอยา่งเดียวอาจเกิดความเส่ียงต่อการขาดทุน

หรือล่มสลายของกองทุนได ้ไม่คาดหวงัผลกาํไรมาก คือ 

ความพอประมาณ ความพอดี ไม่นอ้ยเกินไป ไม่มาก

เกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น แต่คาดหวงัความ

มัน่คงของกองทุนเป็นสาํคญั เนน้การใหบ้ริการหรือ

ผลตอบแทนกบัผูป้ระกนัตนใหไ้ดรั้บผลประโยชนอ์ยา่ง

พอเพียงและเป็นธรรม คือ ความมีเหตุผล ตอ้งมีการคิด

ทบทวนอยา่งรอบคอบ ตอ้งพิจารณาทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

และตอ้งคาํนึงผลท่ีตามมา คือ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี คือ รู้จกั

จดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สาํหรับใน

การดาํเนินการบริหารจดัการ ก่อนมีการดาํเนินการใด ๆ 

ตอ้งมีการศึกษาหาขอ้มลู และมีการเตรียมการป้องกนั

แกไ้ขไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยจะตอ้งมีความรอบรู้ มีความ

รอบรู้ในส่ิงท่ีจะทาํ พร้อมกบัมีความรอบคอบท่ีจะนาํ

ความรู้มาพิจารณา เพ่ือการวางแผนท่ีดี ตลอดทั้งมี

คุณธรรม ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความเพียงพอใช้

สติปัญญาในการดาํเนินชีวิต สาํหรับในการดาํเนินการ

บริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือพบกบัปัญหาดงักล่าวก็

จะสามารถทาํการไขไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อ

เหตุการณ์ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ความซ่ือตรงโปร่งใส

ของกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีธรรมาภิบาลและ

คุณธรรมในจิตใจ เนน้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได ้ ผูป้ระกนัตนไดรั้บผลประโยชนเ์ตม็ กองทุนตอ้งไม่

มุ่งหวงัผลกาํไรมากเกินไป จนไปกระทบผลประโยชน์

พึงมีของผูป้ระกนัตน สาํหรับในการดาํเนินการบริหาร

จดัการจะตอ้ง ยึดหลกัผูป้ระกนัตนตอ้งมาก่อน โดยตอ้ง

เนน้เร่ืองความมีสุขภาพดีของผูป้ระกนัตน รวมถึงจดัการ

กองทุนใหท้ัง่ถึงทั้งของผูป้ระกนัตนในยามชราภาพ และ

มีการใหผ้ลประโยชนไ์ปตกอยู่กบัผูป้ระกนัโดยตรง โดย

การบริหารจดัการจะตอ้งเป็นเจา้ของเงินโดยตรงไม่ใช่

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

 4. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  มี
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ค่าเฉล่ียท่ี 3.79 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยท่ีผูป้ระกนัตนไดรั้บ

ความมัน่คงในงานท่ีทาํของผูป้ระกนัตนมากท่ีสุด 

รองลงมา ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกนัตนต่อ

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการดาํเนินการประกนัสงัคม 

ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกนัตนต่อสิทธิประโยชน์

ทดแทนท่ีจะไดรั้บจากการประกนัสงัคมการรับรู้ขอ้มลู

ข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัสงัคมของผูป้ระกนัตน ปัจจยั

ทางดา้นการใหบ้ริการและปัจจยัทางดา้นเจา้หนา้ท่ี และ

บุคลากรตามลาํดบั 

 ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้

สนบัสนุนขอ้มูลปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยใหท้ศันะวา่ ปัจจยัท่ี

สนบัสนุนการบริหารจดัการประกนัสงัคมของสาํนกังาน

ประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดว้ย ความซ่ือสตัย ์สุจริต  ความจริงใจ ความมี

นํ้าใจต่อผูป้ระกนัตน ตอ้งมีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลใน

การจดัการ มีความพอดีในการดาํเนินการไม่มุ่งหวงัผล

กาํไรมากเกินไป จะตอ้งเป็นการบริหารงานแบบเปิดเผย 

โดยใหผู้ป้ระกนัตนไดมี้โอกาสไดท้ราบถึงสถานการณ์

ในปัจจุบนัของสาํนกังานประกนัสงัคม และใหเ้จา้ของ

เงินไดมี้ส่วนร่วมและใหผ้ลประโยชนต์กอยูก่บั

ผูป้ระกนัตนโดยตรง โดยท่ีไม่ตอ้งมุ่งเนน้นาํเงินจาํนวน

มหาศาลไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ทาํอยา่งไรใหก้าร

บริหารจดัการเงินใหก้ลบัไปหาผูป้ระกนัตนมากท่ีสุด 

และความรู้คู่คุณธรรม ตอ้งมีการนาํมาใชอ้ยา่งจริงจงั 

เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิเป็นรูปธรรมอยา่งเร็วท่ีสุด  และ

การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัการ

บริหารองคก์ร 

 

การอภิปรายผล 

 1.  สภาพบริบทการบริหารการประกนัสงัคม

ของสาํนกังานประกนัสังคม ความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก ประกอบดว้ย การไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเสมอ

ภาคจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผูม้ารับบริการคน

อ่ืนมีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา การไดรั้บการเอาใจ

ใส่และใหค้าํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีท่ี

ใหบ้ริการมีปริมาณเพียงพอกบัจาํนวนผูม้ารับบริการ การ

จดัแบบคาํขอรับประโยชนท์ดแทน และแบบคาํขอรับเงิน

ทดแทน มีใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและสะดวกรวดเร็ว 

และเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในการวินิจฉยัสัง่จ่ายประโยชน์

ทดแทน เงินทดแทนดว้ยความรวดเร็ว และถกูตอ้ง       

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิโรจน ์ ณ ระนอง และอญัชนา  ณ 

ระนอง (Na-Ranong, & Na-.Rranong, 2011) กล่าววา่ 

ระบบประกนัสงัคมในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศ

พฒันาแลว้ เป็นระบบท่ีคุม้ครองเฉพาะผูท่ี้ทาํงานท่ีอยูใ่น

ภาคเศรษฐกิจในระบบ (formal  sector) แต่ในประเทศ

ไทยนั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างกต็ระหนกัถึงความสาํคญัของ

แรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีจาํนวนมาก การท่ี

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม มีมาตรา 40 กเ็ป็นการขยาย

ความคุม้ครองไปยงัแรงงานนอกระบบ โดยเปิดโอกาส

ใหแ้รงงานนอกระบบไดมี้สวสัดิการรองรับเช่นเดียวกบัผู ้

ท่ีทาํงานอยูใ่นภาคเศรษฐกิจในระบบโดยทัว่ไป แมจ้ะ

ไดรั้บสิทธิประโยชนน์อ้ยกวา่ก็ตาม อยา่งไรกต็าม 

เน่ืองจากท่ีผา่นมามีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการน้ีนอ้ยมากท่ี

ผา่นมา โครงการประกนัสงัคมไดข้ยายความครอบคลุม

ไปถึงแรงงานในระบบในกิจการท่ีมีลกูจา้งตั้งแต่หน่ึงคน

ข้ึนไป และไดพ้ยายามขยายความครอบคลุมออกไปสู่

แรงงานนอกระบบ (รวมเกษตรกร) อีกประมาณ 20 ลา้น

คนหรือใหค้รอบคลุมครอบครัวผูป้ระกนัตน6 แต่กย็งัมี

ปัญหา ไม่วา่จะเป็นในส่วนของการขยายความครอบคลุม

ไปถึงแรงงานในระบบในกิจการท่ีมีลกูจา้งตั้งแต่ 1 คน

ข้ึนไป ซ่ึงแมว้า่จะเป็นการบงัคบัโดยกฎหมายตั้งแต่ปี 

2545 เป็นตน้มา แต่กเ็ป็นท่ีเช่ือกนัอยา่งกวา้งขวางวา่ใน

บรรดากิจการท่ีมีลูกจา้ง 1-5 คนนั้น มีเพียงบางส่วน (และ

น่าจะเป็นส่วนนอ้ย) เท่านั้นท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วม

โครงการ และในทางปฏิบติั สาํนกังานประกนัสังคมเองก็

ไม่สามารถตรวจสอบและบงัคบัใหกิ้จการท่ีเหลือมา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหาใหญ่

ท่ีตอ้งคาํนึงถึงในกรณีท่ีโครงการประกนัสงัคมมีความ

พยายามท่ีจะขยายความครอบคลุมออกไปสู่แรงงานนอก

ระบบและเกษตรกรอีกมากกวา่ 20  ลา้นคน เพราะ

ถึงแมว้า่จะสามารถประกาศใชก้ฎหมายได ้แต่ในทาง

ปฏิบติัคงจะบงัคบัใชก้ฎหมายไดย้าก และผลลพัธ์กค็งจะ

ข้ึนกบัความสมคัรใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในกรณีท่ีมี

กลุ่มเป้าหมายเพียงส่วนนอ้ยเขา้ร่วม กมี็โอกาสท่ีจะเกิด

ปัญหาท่ีผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการจะมีประชากรกลุ่มท่ีมีความ

เส่ียงสูงมากกวา่ปกติ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเฉล่ียความ

เส่ียงของโครงการประกนัสงัคมในภาพรวม (ปัญหา 

adverse selection) และถา้โครงการจะพยายามเกบ็เบ้ีย

ประกนัในอตัราท่ีคุม้ทุน กจ็ะทาํใหมี้เบ้ียประกนัท่ีสูง   

ซ่ึงจะจูงใจเฉพาะกลุ่มผูมี้ความเส่ียงสูง (และเป็นผูท่ี้มี

กาํลงัจ่าย) เท่านั้น แต่ในมุมมองของสงัคมแลว้ การขยาย

หลกัประกนัทางสังคมไปสู่ประชาชนจาํนวนมากกเ็ป็น

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์เพราะจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

ประชาชนเหล่านั้นสามารถรับมือกบัความเส่ียงจาก

เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะเกิดข้ึนหรือ

เกิดข้ึนเม่ือใด (เช่น การเสียชีวิต/ทุพพลภาพ/บาดเจบ็จาก

อุบติัเหตุต่าง ๆ การเจบ็ป่วยหนกัในกรณีอ่ืนท่ีตอ้งนอน

โรงพยาบาล) หรือแมก้ระทัง่ในกรณีท่ีอาจจะคาดการณ์

ไดใ้นระดบัหน่ึง (เช่น การมีบุตร และชราภาพ) แต่ปัจเจก

มีขอ้จาํกดัในการออมเพ่ือเป็นการประกนัตนเอง (self  

insurance) ซ่ึงรวมทั้งกรณีท่ีเกิดจากการใหค้วามสาํคญั

กบัการบริโภคในปัจจุบนัมากกวา่อนาคตมาก และ/หรือ

กรณีท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นรายไดท่ี้รุนแรง ในทั้งสองกรณี 

หลกัประกนัทางสังคมจะช่วยใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น

ภาระกบัปัจเจกนอ้ยลง ทาํใหล้ดโอกาสท่ีกรณีเหล่านั้นจะ

กลายเป็นปัญหาสงัคมได ้ในแง่น้ี รัฐจึงมีเหตุผลท่ีจะ

สนบัสนุนและ/หรืออุดหนุนโครงการเหล่าน้ี (โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในกรณีท่ีสามารถคุม้ครองประชาชนกลุ่มเส่ียงได้

เป็นจาํนวนมาก)ในปัจจุบนั กลุ่มประชาชนท่ีไม่มี

หลกัประกนัทางสังคมแบ่งไดเ้ป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

เกษตรกร แรงงานนอกระบบ และกลุ่มประกอบอาชีพ

อิสระ 

 2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการ

ประกนัสงัคมของสาํนกังานประกนัสงัคมในปัจจุบนั

ความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย การ

เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการใชสิ้ทธิประกนัสงัคม

มากท่ีสุด การเขา้ถึงเก่ียวกบัการใหบ้ริการการ

ประกนัสงัคม ระยะเวลาในการดาํเนินการข้ึนทะเบียน

ผูป้ระกนัตน ตั้งแต่ตน้จนแลว้เสร็จมีความรวดเร็ว 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการจ่ายเงินประโยชนท์ดแทนและเงิน

ทดแทน โดยออกใบสาํคญัรับเงินทุกคร้ังดว้ยความ

รวดเร็วและถกูตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

และความจริงใจในการใหบ้ริการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่

องคป์ระกอบต่าง ๆ นั้น มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้ระกนัตนท่ีจะไดรั้บหลงัจากท่ีไดเ้ป็นสมาชิก

ผูป้ระกนัตนเรียบร้อยแลว้และการไดรั้บสิทธิประโยชน ์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนิดา  มีตอ้งปัน (Meetomgpun, 1995) 

กล่าววา่เป้าหมายสาํคญัของการบริการ คือ การสร้าง

ความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชนและความพึง

พอใจในการบริการ (satisfactory service) หรือ

ความสามารถในการพิจารณาวา่ บริการท่ีใหน้ั้นจะเป็นท่ี

พึงพอใจหรือไม่ ใหพิ้จารณา (1)  การใหบ้ริการอยา่ง

เสมอภาค (equitable) หมายถึง ความยติุธรรมท่ีมีฐานคติ

ท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนควรจะ

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (2) การใหบ้ริการท่ี

ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การใหบ้ริการ

สาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของ

หน่วยงานจะไม่มีประสิทธิภาพถา้ไม่ตรงเวลา (3) การ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (ample service) หมายถึง การ

ใหบ้ริการตอ้งมีลกัษณะและมีจาํนวนการใหบ้ริการท่ี

เพียงพอ และสถานท่ีท่ีสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดแก่

ผูรั้บบริการ (4) การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (continuous 

service) หมายถึง การใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอโดยยึด

ประโยชนข์องสาธารณะเป็นหลกั เช่น ไม่ยึดความพอใจ
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ของหน่วยงานวา่จะเปิดและปิดเวลาใด และ (5) การ

ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progressive service) หมายถึง 

การใหบ้ริการมีการปรับคุณภาพและผลการปฏิบติังานให้

มีประสิทธิภาพในการทาํงานไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากร

เท่าเดิม 

 3. รูปแบบการบริหารการประกนัสงัคมของ

สาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ประกอบดว้ย ผูป้ระกนัตนไดรั้บประโยชนจ์ากทางการ

บริหารการประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบริหารการประกนัสงัคมของสาํนกังาน

ประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ

เหมาะสม ความพึงพอใจของของผูป้ระกนัตนต่อการ

บริหารการประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความชดัเจนดา้นนโยบายของภาครัฐในทางการ

บริหารการประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และนโยบายการประกนัสงัคมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกนัตนตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ปราณี กีรติธร (Kreeratitorn, 2000) คุณภาพของการ

ใหบ้ริการ ซ่ึงการใหบ้ริการท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆเหล่าน้ี คือ (1)  ความ

เช่ือถือได ้ประกอบดว้ย ความสมํ่าเสมอ ความพ่ึงพาได ้

(2) การตอบสนอง ประกอบดว้ย ความเตม็ใจท่ีจะใช้

บริการ ความพร้อมท่ีจะบริการ และการอุทิศเวลา มรการ

ติดต่ออยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี (3) 

ความสามารถ ประกอบดว้ย ความสามารถในการ

ใหบ้ริการ ความสามารถในการส่ือสารและความสามารถ

ในความรู้วิชาการท่ีจะใหบ้ริการ  (4) การเขา้ถึงบริการ 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการเขา้หรือรับบริการไดส้ะดวก

ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซบัซอ้นเกินไป 

ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลาคอยนอ้ย เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลา

สะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการและสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ

สะดวกต่อการติดต่อ (5) ความสุภาพอ่อนโยน 

ประกอบดว้ย แสดงความสุภาพและบุคลิกภาพท่ีดีต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ (6) การส่ือสาร ประกอบดว้ย มีการส่ือสาร

ช้ีแจงขอบเขต และลกัษณะของงานบริการมีการอธิบาย

ขั้นตอนการใหบ้ริการ (7) ความซ่ือสตัย ์คุณภาพของงาน

บริการ มีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ (8) ความมัง่คง 

ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่นอุปกรณ์ 

(9) ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ การ

ใหค้าํแนะนาํและเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ การใหค้วามสนใจ

ต่อผูใ้ชบ้ริการ 10) การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ประกอบดว้ย 

การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมสาํหรับใหบ้ริการ การ

เตรียมอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

และการจดัสถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม สะอาด และ Fayol 

(1916) มองการบริหารจากทศันะของผูเ้ช่ียวชาญวา่ใน

องคก์รควรมีการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงในงานเขียนของ เฮนร่ี 

ฟาโยลนั้น ไดเ้ขียนเก่ียวกบัความสาํคญัของการบริหารท่ี

ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานในองคก์ารได ้เฮนร่ี  

ฟาโยล ไดก้าํหนดวา่ ทฤษฎีเป็นการรวบรวมวิธีการและ

กระบวนการ เพ่ือใหมี้ประสบการณ์มากข้ึน เฮนร่ี   

ฟาโยล ไดส้รุปเป็นทฤษฎีวา่ หากวนัหน่ึงตอ้งอยูใ่น

สภาวะท่ีตอ้งใชค้นจาํนวนมาก ๆ ในการทาํงานแลว้

หวัใจของการบริหารจดัการเพ่ือใหง้านสาํเร็จตามเป้า 

หมายนั้น มีองคป์ระกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ POCCC  

ซ่ึงหมายถึง การวางแผน (planning) การจดัองค การ 

(organizing) สายการบงัคบับญัชา (commanding) การ

ประสานงาน (coordinating) และการควบคุม 

(controlling) ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา และสงัเคราะห์แนวคิด

กระบวนการบริหารจดัการ POCCC 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 ผลการวิจยัสามารถนาํไปกาํหนดเป็นนโยบาย

และยทุธศาสตร์ของการบริหารการประกนัสงัคมของ

สาํนกังานประกนัสงัคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือช่วยใหก้ารดาํเนินงานของสาํนกังาน
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ประกนัสงัคมสามารถบรรลุวิสัยทศันแ์ละภารกิจท่ีได้

กาํหนดไวใ้นการบริหารจดัการองคก์ร โดยดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

 1.  สาํนกังานประกนัสงัคมตอ้งดาํเนินการ

เปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ

การบริการ โดยการสร้างวิสยัทศันใ์นการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 

องคก์ร ส่ือ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี  

 2.  สาํนกังานประกนัสงัคมตอ้งดาํเนินการ

จดัการบริการองคก์ร โดยการสร้างและนาํกระบวน

บริหารจดัการองคก์รตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชใ้นองคก์ร  

 3.  สาํนกังานประกนัสงัคมตอ้งดาํเนินการนาํ

เทคโนโลยีมาสนบัสนุนการบริหารจดัการใหมี้ความ

ทนัสมยั รวดเร็ว ประหยดั และทนัต่อการใหบ้ริการ

ประชาชน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวทางการบริหารจดัการในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ กลยทุธ์ วิสยัทศัน ์เขา้มามี

บทบาทในการบริหารจดัการองคก์รบนแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 

 2.  ควรศึกษาวา่สาํนกังานประกนัสงัคมควรมี

การวางแผนงานการพฒันาเปล่ียนแปลงองคก์รอยา่งไร 
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีดิจิทลั--สมาร์ทโฟน, โครงข่ายอินเตอร์เน็ต, โครงข่ายดาวเทียม, ใยแกว้นาํแสง, เทคโนโลยี 3จี/4จี, 

WiFi, การถ่ายทอดสญัญาณโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั--ส่งผลต่อกระบวนการส่ือสารระหวา่งปัจเจกบุคคล หรือระหวา่ง

องคก์รกบัปัจเจกบุคคลในสงัคมไทย ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์เน้ือหาพบวา่ ส่ือวิทยอุอนไลนมี์การปรับแปลง

รูปแบบรายการใน 6 ประเดน็หลกั คือ การใชภ้าษา, ปริมาณเน้ือหา, เพลง, กิจกรรมข่าวและประชาสมัพนัธ์, เกมส์, และ

เทคนิคการนาํเสนอ  และผลการวิจยัจากการสนทนากลุ่มจาํนวนทั้งส้ิน 5 กลุ่ม พบวา่ บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน

สมาร์ทโฟนคือดิจิทลัเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลนโ์ดยตรง นอกจากนั้นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นวา่เทคโนโลยีดิจิทลัไม่เพียงแต่อาํนวยความ

สะดวกในดา้นการทาํงานและการแสวงหาความบนัเทิงเท่านั้น, แต่เทคโนโลยีดิจิทลัยงัเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค

ส่ือของพวกเขาอีกดว้ย 

 

คําสําคัญ : การส่ือสารบูรณาการ, การส่ือสารดิจิทลั, เทคโนโลยีดิจิทลั 

  

Abstract 

 Digital technologies--Smart phones, Boardband internet, Board-band satellite, Fiber optics, 3G/4G 

technologies,  WiFi, digital TV broadcasting--effect the communication process between individuals or between 

organizations and individuals in Thai society.  Findings from content analysis showed that online radio stations 

transformed both their contents and forms in 6 main points those are content style, quantity of content, music, events 

and public relations, games, and presentation technique. And findings from five focus group discussions showed that 

the Web-based services on the Smart phones seem to be digital technology which directly influenced both the content 

and form online radio stations’ programs. Furthermore, informants stated that content digital technologies not only 

facilitate people for work and entertainment but it also changes their media consumptions’ behaviors. 

    

Keywords:  integrated communication, digital communication, digital technologies   
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บทนํา  

ชลิต ลิมปนะเวชและสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ 

(Limpanavech, 2008) & (Tangkitvanich, 2004) ต่างให้

ความเห็นวา่ ปัจจุบนั ทุกพ้ืนท่ีทัว่โลก ขอ้มูลดิจิทลักาํลงั

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มลูภาพจากกลอ้งดิจิทลั 

ขอ้มลูจากการเติบโตของการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ขอ้มลูใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัโทรทศันดิ์จิทลั กลอ้งวิดีโอวงจรปิด การ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศท่ีกาํลงัเติบโต 

แอปพลิเคชัน่ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ ดาตา้เซ็นเตอร์ท่ีรองรับการ

ประมวลผลโดยใชท้รัพยากรจากเครือข่ายสาธารณะ หรือ 

cloud computing และเครือข่าย ความหลากหลายของ

โลกดิจิทลัไดส่้งผลมาถึงอุตสาหกรรมโทรทศัน ์เรียกได้

วา่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้หากไม่มีการจดัการศึกษาและ

เตรียมพร้อมสู่ยคุเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีดีพอ ผลกระทบของ

ระบบดิจิทลัจะกระทบทั้งผูบ้ริโภคและองคก์รธุรกิจทัว่

โลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

การจดัรายการวิทยกุระจายเสียงออนไลน์จึงนบัวา่

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการรับขอ้มลูข่าวสารและความ

บนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเน้ือหายงัคงสภาพเดียวกบัท่ี

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทัว่ไป อาจจะมีความ

ล่าชา้เลก็นอ้ย ซ่ึงจะแตกต่างจากผูรั้บฟังทางเคร่ืองรับ

วิทยปุระมาณ 2-3 นาที แต่กรรมวิธีในการนาํเสนอนั้น จะ

แตกต่างกนัออกไป ทาํใหค้วามรู้สึกท่ีรับสารผา่นทางส่ือ

อินเตอร์เน็ตมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสูงกวา่ส่ือวิทย ุวิทยอุอนไลน ์

(online radio) คือ การ streaming audio หรือการ

แพร่กระจายสญัญาณเสียงจากเคร่ืองของท่านเองผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ต ไปยงัผูฟั้งไดท้ัว่โลก ซ่ึงท่านสามารถ

เปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือจะนาํสญัญาณเสียงจาก

ภายนอกกไ็ด ้โดยท่ีท่านสามารถจดัผงัรายการไดเ้อง

ตามท่ีตอ้งการ     

ในการทาํสถานีวิทยุออนไลน ์(online radio) ตอ้ง

ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์และเครือข่ายคุณภาพสูง มี

เสถียรภาพ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผา่นโครงข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ใหบ้ริการ (streaming server) ในรูปแบบ streaming 

audio โดยแยกใชง้าน streaming audio เพ่ือทาํวิทยุ

ออนไลนโ์ดยเฉพาะ จะไม่ใชง้านร่วมกบัโฮสต้ิง เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการส่งสญัญาณเสียงทาํใหส้ามารถ

รองรับคนฟังไดห้ลายพนัคนพร้อม ๆ กนัโดยสญัญาณ

คมชดัและไม่กระตุก 

 Digital radio หรือ วิทยดิุจิทลันั้นเป็นส่ือท่ีมียอด

การใชง้านเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว นกัฟังเพลงท่ีชอบการฟัง

เพลงผา่นวิทยเุร่ิมหนัมาใชง้านวิทยดิุจิทลักนัมากข้ึนบน

อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ทั้งคอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟนแทบ็เลต็ อุปกรณ์อ่ืนท่ีติดตั้งมาพร้อมรถยนต ์

ไปจนถึงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ (Serverradio.net, 

2016) 

ธารนิธิ พยคัฆราชศกัด์ิ (Phayakkaratchasak, 

2007) กล่าวไวใ้นหนงัสือการปรับแปลงรูปแบบและ

เน้ือหารายการวิทยกุระจายเสียงผา่นวิทยอุอนไลนใ์น

เครือบริษทั คลิก เรดิโอ จาํกดั วา่ “สถานีวิทยุ

อินเตอร์เน็ตจาํนวนมากในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จะ

ประกอบไปดว้ย 2 รูปแบบ คือ การถ่ายทอด

สญัญาณเสียงจากวิทยกุระจายเสียง บนอินเตอร์เน็ต หรือ 

Broadcast station on the web/radio station on the 

internet กบัอีกรูปแบบหน่ึงคือการจดัรายการเพ่ือ

ถ่ายทอดเฉพาะบนอินเตอร์เน็ต โดนรายการไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัรายการวิทยทุัว่ไปเลยหรือท่ีเรียกวา่ web-

only radio/internet-only station ซ่ึงในขณะน้ีการผลิต

รายการของสถานีวิทยอิุนเตอร์เน็ตทั้ง 2 รูปแบบ ยงัคง

ดาํเนินต่อไปอยา่งมีอิสระไร้ขอ้กาํหนด 

ในฐานะนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ผูวิ้จยัจึงท่ี

จะศึกษาวา่ เม่ือมีการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารใหม่เขา้มา 

รูปแบบและเน้ือหาของรายการจะถกูปรับแปลงเพ่ือให้

เหมาะสมกบัส่ือนั้น ๆ อยา่งไร อีกทั้งเน้ือหาส่วนไหนท่ี

ยงัคงอยูแ่ละเน้ือหาส่วนไหนบา้งท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

 

 

354 Vol.6 No.2 May-August 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีถกู

นาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงออนไลน ์

2. เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับปรุงรูปแบบ

และเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงออนไลน ์ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารบูรณาการในยคุ

ดิจิทลัในประเทศไทย: กรณีศึกษาส่ือวิทยอุอนไลน”์ เป็น

การศึกษาเพ่ือตอบคาํถามท่ีวา่  รูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมีการปรับ

แปลง (transform เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียง

ออนไลน ์(online radio) อยา่งไร (RQ1) และ ปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงออนไลน ์

(online radio) (RQ2) ดงันั้นเพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึง

ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํถามการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจะ

นาํเป็นกรอบในการอรรถาธิบายถึงการปรับแปลง

รูปแบบรายการวิทยกุระจายเสียงจากอนาลอ็กสู่ดิจิทลัใน

ส่ือวิทยอุอนไลนเ์พ่ือพยายามรักษาฐานผูฟั้งไว ้ดว้ยการ

ใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ไปฟังเพลงไดท้างอินเทอร์เน็ต  

ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีระบบ (system theory)  

เพราะธุรกิจวิทยนุั้นเป็นมิไดเ้ป็นหน่วยงานองคก์ร

แบบปิด กลบัตรงกนัขา้มเป็นองคก์รท่ีมีปัจจยันาํเขา้อนั

หลากหลายท่ีอาจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบกลบั (feedback) 

ไม่วา่จะเป็นผูรั้บสาร แหล่งข่าว กลุ่มผูถื้อหุน้ กลุ่ม

ผลประโยชน ์กลุ่มการเมือง และ ฯลฯ ท่ีจะเป็นปัจจยั

ส่งผลใหอ้งคก์รเกิดปฏิกิริยาหรือการปรับตวัอยู่

ตลอดเวลา รวมถึงแนวความคิดแบบจาํลองทางการ

ส่ือสาร ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีนิยม 

(communication model of structural functionalism) เป็น

แบบจาํลองซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรและมโนทศันท่ี์

จาํเป็นเพียงพอต่อการประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์องคก์ร

ส่ือ ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ของส่วนต่าง ๆ ภายในองคก์ร “ระบบ” เป็นชุดของส่ิง

ต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และทาํใหเ้กิดระบบ

โดยรวม ขอ้มลูจากหนงัสือเร่ือง Mass Communication 

Theory ของ Stanley J. Baran  และ Dennis K. Davis 

(1990)  ระบุไวว้า่ทฤษฎีระบบมีพฒันามาจากระบบ

ควบคุมเคร่ืองจกัรกลในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีรู้จกั

กนัดีในช่ือวา่ cybernetics โดย cybernetics เป็นการ

แสวงหาวิธีการประสานเช่ือมโยงระหวา่งส่วนต่างๆของ

เคร่ืองจกัรเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานสมบูรณ์

แบบ ทั้งในสภาวะปกติและเม่ือตอ้งเก่ียวโยงกบัปัจจยั

ภายนอกอ่ืน ๆ คาํวา่ “ระบบ” มีการนาํมาใชก้นัมากใน

งานวิศวกรรมการส่ือสาร (Baran & Davis, 1990) โดย

อาศยัแนวคิดท่ีพฒันามาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ท่ีเรียกวา่ ไซเบอร์เนติกส์ (cybernetics) ซ่ึงเป็นการศึกษา

ถึงกฎและการควบคุมในเคร่ืองจกัรท่ีซบัซอ้น เม่ือ

นาํมาใชใ้นงานส่ือสารมวลชน เปรียบไดก้บัการ

ตรวจสอบการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงส่วนประกอบต่าง ๆของ

องคก์รใหส้ามารถทาํงานท่ีซบัซอ้นได ้รวมทั้งตรวจสอบ

การปรับตวัท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ดงันั้นหากพิจารณาแบบจาํลอง

ซ่ึงเป็นตวัแทนของระบบจะพบวา่ ระบบแยกเป็น  3 ส่วน 

คือส่วน  

1. การเช่ือมโยงพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั 

(interdependence) 

2. การควบคุมตนเอง (self - regulation) 

3. การมุ่งสู่เป้าหมาย (goal - oriented) 

อธิบายไดว้า่ องคก์รถือเป็นระบบหน่ึงท่ีถูก

ควบคุมโดยวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของตนเอง ซ่ึงแต่

ละองคก์รจะบงัคบั และควบคุมพฤติกรรมของตนเพ่ือ

ไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ โดยส่วนต่าง ๆ ขององคก์รจะมี

พฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ในอนัท่ีจะ

สนองต่อกฎหรือระเบียบท่ีองคก์รยึดถือ และตอ้ง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาศยัปฏิกิริยาตอบกลบั (feedback) 

เป็นเคร่ืองควบคุมตนเองท่ีสาํคญั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

ขององคก์รอยูใ่นสภาวะท่ีสมดุล 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนจากส่ือ

กระจายเสียงอนาลอ็กเป็นดิจิทลั 

เทคโนโลยีใหม่ในศตวรรษ ท่ี 21 ในการส่ง

วิทยกุระจายเสียง ท่ีจะมาแทนท่ีการส่งวิทยกุระจายเสียง 

ในระบบ AM และ FM ซ่ึงใชง้านในการส่งกระจายเสียง

รายการข่าวและรายการบนัเทิง ท่ีใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองเล่น

แผน่เสียง และเทปบนัทึกเสียงในการผลิตรายการวิทยใุน

อดีต แต่ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นวิทยโุทรคมนาคม

และเทคนิคการใชร้ะบบดิจิทลัในการผลิตรายการ

วิทยกุระจายเสียงมากข้ึนทาํใหมี้ระบบการส่งกระจาย

เสียงแบบใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น การส่งกระจายเสียงระบบผา่น

ดาวเทียม (satellite radio) การส่งกระจายเสียงผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต (web casting) การส่งกระจายเสียงผา่น

ระบบเครือข่ายโทรทศันใ์ชเ้คร่ืองรับโทรทศันใ์นการรับ

ฟังการส่งวิทยุกระจายเสียง วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตรายการ

กระจายเสียงระบบดิจิทลั โดยใช ้CD (compact disc) ทาํ

ใหคุ้ณเสียงในการส่งกระจายเสียงมีคุณภาพดีข้ึน ใน

อนาคตการส่งกระจายเสียงจาํเป็นตอ้งเปล่ียนการส่ง

กระจายเสียงในระบบเดิมอนาลอ็กไปสู่วิทยกุระจายเสียง

ระบบดิจิทลัซ่ึงขณะน้ีมีระบบการส่งวิทยกุระจายเสียง

ระบบดิจิทลั คือ Eureka 147, DRM (Digital Radio 

Mondiale) , DAB (Digital Audio Broadcasting) และ 

HD Radio หรือเดิมเรียกเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงน้ี

วา่ IBOC (In-Band On-Carrier) การส่งวิทยกุระจายเสียง

ในระบบดิจิทลัจะทาํใหคุ้ณภาพในการรับฟังเสียงชดัเจน

ดีกวา่ระบบการสงกระจายเสียงแบบเดิม นอกจากการส่ง

สญัญาณเสียงแลว้ ระบบการส่งสญัญาณดิจิทลัยงั

สามารถส่งขอ้มลู ในรูปแบบขอ้ความ (textual data) ซ่ึง

เคร่ืองรับวิทยสุามารถนาํมาใชแ้สดง ช่ือสถานี ความถ่ี 

ตลอดจนช่ือรายการ หรือหากเป็นเพลง กส็ามารถแสดง

อกัษรช่ือเพลงและช่ือนกัร้องได ้(RYT9, 2016) และการ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ได ้ตวัอยา่งเช่น ฝาก

สญัญาณเตือนภยัพิบติั (สึนามิ) ใหร้ะบบเตือนภยั

นาํไปใชง้านในการควบคุมตดัรายการวิทยกุระจายเสียง

เขา้สู่รายการเตือนภยัถ่ายทอดเสียงการส่งกระจายเสียงใน

ระบบดิจิทลัท่ีมีผูคิ้ดคน้นาํมาใชง้านในขณะน้ี มีการ

ออกแบบการใชง้านตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั เช่น 

DRM ออกแบบมาใชก้บัการส่งกระจายเสียงท่ีจะทดแทน

การส่งวิทย ุAM และวิทยคุล่ืนสั้น (SW) โดยการนาํคล่ืน

ความถ่ีวิทยท่ีุใชง้านอยูเ่ดิมมาเปล่ียนระบบการส่งกระจาย

เสียงในระบบดิจิทลั ดงันั้นหากนาํมาใชง้านกจ็ะตอ้งเลิก

การส่งวิทยกุระจายเสียง AM (MW, SW) ในระบบ

อนาลอ็กเป็น DRM ในระบบดิจิทลัส่วน DAB ออกแบบ

มาใชง้านทดแทนการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM แต่

จะเปล่ียนความถ่ีท่ีใชง้านมาใชใ้นยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการ

ส่งสญัญาณโทรทศันV์HF Band III 174-240 MHz โดย

จะเปล่ียนการส่งสญัญาณโทรทศันเ์ป็นระบบดิจิทลั ไป

ใชง้านในยา่นความถ่ีUHF และใชย้า่นความถ่ี 1452-1492 

MHz ในการส่งกระจายเสียงระบบดิจิทลัผา่นส่งสญัญาณ

ดาวเทียม สาํหรับการส่งกระจายเสียง Digital HD Radio 

ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ HD Radio 

Technology เป็นการพฒันาระบบโดยผู ้ผลิต คือ IB 

equity Digital ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะส่ง

กระจายเสียงระบบดิจิทลั ไปพร้อมกบัการส่งกระจาย

เสียงในระบบ AM, FM ในระบบอนาลอ็กเดิมโดยใช้

ความถ่ีเดียวกนั ซ่ึง FCC (Federal Communications 

Commission) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้นุญาตใหใ้ชส่้ง

กระจายเสียงในยา่นความถ่ีท่ีส่งกระจายเสียงในระบบ

อนาลอ็กเดิมได ้ (Vikipedia, 2016)  

พชัอร บุญรัตนกรกิจ (Boonyaratanakornkit, 

2004) ไดท้าํวิจยัเร่ือง กระบวนการผลิตและการนาํเสนอ

รายการวิทยบุนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึงมี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษากระบวนการผลิต

และการนาํเสนอรายการวิทยบุนอินเทอร์เน็ตในประเทศ
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ไทย และเพ่ือศึกษาแนวโนม้และทิศทางในอนาคตของ

รายการวิทยบุนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย                                                                   

ผลการวิจยัพบวา่ วิทยบุนอินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทยมีการเผยแพร่ 4 ประการ คือสถานีวิทยุกระจายสียง

บนอินเทอร์เน็ต รายการวิทยกุระจายเสียงบน

อินเทอร์เน็ต สถานีวิทยเุฉพาะบนอินเทอร์เน็ต และวิทยุ

บนอินเทอร์เน็ตแบบผสม วตัถุประสงคใ์นการผลิตแต่ละ

รูปแบบแตกต่างกนัไปตามนโยบายขององคก์รผูผ้ลิต 

วตัถุประสงคโ์ดยหลกัของแต่ละองคก์รคือ ตอ้งการเพ่ิม

ช่องทางประชาสมัพนัธ์สถานีและรายการ ขยายกลุ่มผูฟั้ง

ไปทัว่โลก เป็นเวทีผลิตบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนและ

เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร 

3. แนวคิดเร่ืองการผสมผสานศกัยภาพของส่ือ 

เนน้ในเร่ืองของการเปิดรับวิทยุออนไลนไ์ดทุ้กท่ี

ทุกเวลาเป็นปรากฏการณ์ผสานศกัยภาพของส่ือ สามารถ

เห็นไดจ้ากหลายๆเหตุการณ์ทางสงัคมในปัจจุบนั ไม่วา่

จะเป็นการเกิดข้ึนมาของส่ืออินเตอร์เน็ต การรวมตวักนั

ของเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เป็นตน้ 

การรวมตวักนัทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีส่ือสารกาํลงัเกิดการผสานศกัยภาพ

อยา่งรวดเร็ว กา้วไปสู่การเป็นส่ือในยคุดิจิทลัอยา่งเตม็

รูปแบบ เช่น การฟังดนตรีท่ีบรรจุอยูใ่นแผ่นซีดี ซ่ึงถือ

เป็นส่ือรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารยคุดิจิทลั ระบบ

เครือข่ายสาธารณะทางไกลเป็นส่ือยคุดิจิทลัอยา่งหน่ึง

ดว้ย โดยปกติแลว้การผลิตส่ือ เช่น หนงัสือ นิตยสาร 

หนงัสือพิมพ ์วิทยโุทรทศัน ์และวิทยกุระจายเสียง ไดถ้กู

สร้างรูปแบบข้ึนบนระบบคอมพิวเตอร์ และมี

กระบวนการผลิตในรูปแบบดิจิทลั นอกกจากน้ียงัพบวา่ 

จาํนวนประชากรท่ีนิยมฟังวิทยกุระจายเสียงท่ีผา่นส่ือ

อินเทอร์เน็ตมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น 

วิทยกุระจายเสียงจึงกาํลงัการเป็นส่วนหน่ึงในโลกของ

ส่ือยคุดิจิทลัดว้ย นอกจากน้ี พิรงรอง  รามสูต 

ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใหมุ้มมองไวว้า่สาํหรับใน

ประเทศไทยปัจจุบนัการหลอมรวมส่ือมีบทบาทและ

ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ภาพรวมค่อนขา้งกวา้งแต่จะเห็น

ภาพชดัเจนในรูปแบบของอุปกรณ์ลกูข่าย เช่น ไอโฟนข

องแอปเปิล และโทรศพัทมื์อถือ ท่ีไม่ใช่เพียง

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แต่ยงัสามารถฟังเพลงถ่ายรูป ดูทีวีฟัง

วิทยแุละใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้นอกจากนั้น การหลอม

รวมส่ือยงัเห็นไดช้ดัใหรู้ปของแพลตฟอร์ม  หรือรูปแบบ

การรับส่ง เน้ือหา เช่น การฟังวิทยดุว้ยระบบปกติ การฟัง

ผา่นดาวเทียม การฟังผา่นระบบอินเตอร์เน็ตผา่นมือถือ  

ท่ีทั้งหมดน้ีทาํใหห้ลายบริษทัทั้งในธุรกิจส่ือและ

โทรคมนาคม (itnews24hrs.com, 2015) 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ 

ผูวิ้จยัจึงมีทรรศนะวา่ ทฤษฎีระบบ, แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปรับเปล่ียนจากส่ือกระจายเสียงอนาลอ็กเป็น

ดิจิทลั, และ แนวคิดเร่ืองการผสมผสานศกัยภาพของส่ือ

สามารถนาํมาอธิบายปรากฏการณ์การปรับตวัของสถานี

วิทยใุนปัจจุบนัซ่ึงเปล่ียนไปตามโลกตามกระแสสงัคม

เพ่ือใหค้งอยูไ่วไ้ดน้านท่ีสุด และไดพ้ฒันากรอบแนวคิด

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาดงั รูปภาพ 1 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 

ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา

เร่ือง “วิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีถกูนาํเสนอ

ผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงออนไลน ์(online radio)” โดย

ตั้งคาํถามวา่ 

• รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงมีการปรับแปลง (transform) เพ่ือ

เผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียงออนไลน ์(online radio) 

อยา่งไร 

ในการวิจยัส่วนน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ี

วิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน์ โดยผูวิ้จยัมุ่งวิเคราะห์ประเดน็ 

เร่ือง การใชภ้าษา (1), ปริมาณเน้ือหา (2), เพลง (3), 

กิจกรรมข่าวและประชาสมัพนัธ์ (4), เกมส์ (5), และ

เทคนิคการนาํเสนอ (6) โดยกาํหนดขอบเขตการวิจยั

ครอบคลุมในรายการท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่สนใจ จาํนวน

ทั้งหมด 5 รายการ คือ รายการ 94.5 สนุกสุขนิยม , 

รายการ 97.5 Seed FM , รายการ 89 Chill FM , รายการ 

93 Cool Fahrenheit และ รายการ 96 Sport Radio เพ่ือให้

ทราบถึงรูปแบบท่ีทาํใหเ้กิดการปรับแปลงการรูปแบบ

ของเน้ือหาและการนาํเสนอรายการ โดยดาํเนินการวิจยั

ระหวา่งวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วนัท่ี 10 เมษายน 

พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในการวิจยัคร้ัง

น้ี เป็นการเก็บขอ้มลูเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จาก

เวบ็ไซตโ์ดยการจดบนัทึกขอ้มูลในแผ่นลงรหสั (Coding 

Sheets) โดยนกัศึกษาอีสเทิร์นเอเซียมหาวิทยาลยัท่ีเรียน

วิชาการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 2557 

(Communication Arts Research: 00328212) จาํนวน

ทั้งส้ิน 5 คน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะเรียกวา่ผูล้งรหสั (coder) 

ท่ีไดรั้บการอบรมการจดบนัทึกขอ้มลูจากผูวิ้จยั  

ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัท่ีผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาถึง “ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน ์(Online Radio)” โดยรวบรวม

ขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการ วารสารบทความหนงัสือ

และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ การเกบ็ขอ้มลู

จากการสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาวา่วยัรุ่นไทยมุมมองต่อ

บทบาทเทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งไร  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาอีสเทิร์นเอเซีย ท่ี ศึกษาใน

วิชาการส่ือสารบูรณาการในยคุดิจิทลั (00338320: 

Integrated communication in digital era) ในปีการศึกษา 

2557 จาํนวน 5 กลุ่ม จาํนวนทั้งส้ิน 33 คน เพ่ือประกอบ

การศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบของการส่ือสารบูรณาการใน

ยคุดิจิทลัในประเทศไทยเท่านั้น โดยตั้งคาํถามวา่ 

ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการปรับแปลงรูปแบบและ

เน้ือหารายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียง

ออนไลน ์(online radio) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

สาํหรับการศึกษาเร่ืองของ การส่ือสารบูรณาการในยคุ

ดิจิทลัในประเทศไทย: กรณีศึกษาส่ือวิทยอุอนไลน ์เนน้

การศึกษาเพ่ือหาขอ้มลูในเชิงคุณภาพ จึงใชเ้คร่ืองมือ 2 

แบบ ไดแ้ก่  

1. เพ่ือตอบคาํถามงานวิจยั “รูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมีการปรับ

แปลง (Transform) เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียง

ออนไลน ์(Online Radio) อยา่งไร (RQ1)” ผูวิ้จยัสร้าง

แผน่ลงรหสั หรือ Coding Sheets เพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบ

รวบขอ้มลูท่ีรวบรวมมาจากเวบ็ไซตส่ื์อวิทยอุอนไลน ์

จาํนวน 5 รายการ  

โดยแบ่งประเดน็วิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยแุบบดั้งเดิม (i), ส่ือวิทยุ

แบบใหม่ (ii) และ การปรับแปลงรูปแบบรายการจาก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ระบบอนาลอ็กสู่ระบบดิจิทลัส่ือวิทยอุนาลอ็ก (iii) ใน

การวิจยัคร้ังน้ี เป็น 6 ประเดน็ คือ การใชภ้าษา (1), 

ปริมาณเน้ือหา (2), เพลง (3), กิจกรรมข่าวและ

ประชาสมัพนัธ์ (4), เกมส์ (5), และเทคนิคการนาํเสนอ 

(6)   

จากนั้นใหน้กัศึกษาอีสเทิร์นเอเซียมหาวิทยาลยัท่ี

เรียนวิชาการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 

2557 (Communication arts research: 00328212) จาํนวน

ทั้งส้ิน 5 คน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะเรียกวา่ผูล้งรหสั (coder) 

ซ่ึงไดรั้บการอบรมการจดบนัทึกขอ้มลูจากผูวิ้จยั ร่วมกนั

วิเคราะห์เน้ือหาลงในแผน่ลงรหสั 

 

ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1. ขอ้คน้พบเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียง เพ่ือ

เผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียงออนไลน ์ปรากฏขอ้คน้พบ 

ดงัต่อไปน้ี 

1.1. การปรับแปลงดา้นภาษาจากการศึกษา

การปรับแปลงรูปแบบเน้ือหาทางดา้นภาษา พบวา่ ภาษา

ท่ีใชใ้นส่ือวิทยอุอนไลน์มีการใชภ้าษาและคาํพดูท่ีเป็น

กนัเอง เขา้ใจง่าย หนา้เวบ็เพจมีการใชภ้าษาและตวัอีกษร

ท่ีดูทนัสมยั อ่านเขา้ใจง่าย สบายตา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

กลุ่มผูฟั้งตาเป้าหมายซ่ึงกคื็อช่วงวยัเรียนตลอดจนวยั

ทาํงานอายตุั้งแต่ 15 -25 ปี นอกจากจะใชถ้อ้ยคาํท่ีทาํให้

ผูฟั้งคลอ้ยตามแลว้ยงัสามารถใส่เคร่ืองหมายต่างๆแทน

การบ่งบอกถึงความรู้สึกและอารมของผูจ้ดัไดด้ว้ย 

1.2. การปรับแปลงดา้นปริมาณเน้ือหา 

พบวา่ ปริมาณเน้ือหาของรายการวิทยอุอนไลนส่์วนใหญ่

จะประกอบไปดว้ยเพลง และมีการปรับแปลงเร่ืองของ

การใหข่้าวสารท่ีนอ้ยลงจากเดิม เน่ืองจากรายการวิทยุ

เม่ือมาอยูบ่นรูปแบบของวิทยอุอนไลนจ์ะมีผูค้นท่ีไม่ค่อย

สนใจในเร่ืองของข่าวสารมากเท่าถา้หากใหข้อ้มูล

ข่าวสารมากเกินไปอาจจะทาํใหเ้ดก็และเยาวชนเกิดความ

เบ่ือหน่ายได ้เพราะสถานีท่ีผูวิ้จยัศึกษาเป็นสถานีท่ีตอบ

โจทยใ์นเร่ืองของการใหค้วามบนัเทิงแก่เดก็และเยาวชน

เป็นส่วนใหญ่ 

1.3. การปรับแปลงดา้นกิจกรรมข่าวและ

ประชาสมัพนัธ์ พบวา่  จะมีรายละเอียดกิจกรรมมากกวา่ 

คือมีกิจกรรมมากกวา่และมีการเพ่ิมภาพกิจกรรมเขา้มา

ดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือวิทยอุอนไลนส์ามารถบรรจุขอ้มูล

ท่ีเป็นตวัอกัษรและภาพสีสนัสวยงามสะดุดตาไดม้ากกวา่

ส่ือวิทยกุระจายเสียง 

1.4. การปรับแปลงดา้นเพลง พบวา่ สถานี

วิทยอุอนไลน์จะไม่ค่อยมีการการปรับแปลงรูปแบบของ

เพลงมากนกั เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประเภท เพลง

ไทย สากล ทั้งจงัหวะชา้และเร็ว ฮิปฮอปร็อคป๊อบแดนซ์ 

แต่ท่ีปรับแปลงไปจะเป็นในส่วนของการแสดงรูปภาพ

ของศิลปินเจา้ของบทเพลงใหผู้ฟั้งไดเ้ห็นไปพร้อมกบั

การฟังเพลง 

1.5 การปรับแปลงดา้นเกมส์ พบวา่  เกมส์

ท่ีนาํเสนอผา่นวิทยอุอนไลน ์จะมีรายละเอียดท่ีมากกวา่

สามารถบอกกติกาในการเขา้ร่วมสนุก รวมถึงวิธีการเล่น

เกมส์ไดช้ดัเจนมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือ

วิทยกุระจายเสียง อีกทั้งยงัมีการใส่ภาพกราฟิกลงไป เพ่ือ

ดึงดูดใหผู้ท่ี้เขา้มาชมหนา้เวบ็เพจสนใจท่ีจะอยากเขา้ไปดู

รายละเอียด รวมถึงผูท่ี้ไม่เคยเล่นเกมส์ในรายการของทาง

สถานีมาก่อน เม่ือคลิกเขา้ไปชม กอ็าจจะทาํใหรู้้สึกอยาก

ติดตามเล่นเกมส์ในรายการของสถานีท่ีออกอากาศทาง

วิทยอุอนไลนไ์ด ้

1.6 การปรับแปลงดา้นเทคนิคการนาํเสนอ 

พบวา่เทคนิคในการนาํเสนอต่างกนั คือ วิทยุกระจายเสียง 

เป็นส่ือท่ีไม่มีภาพ มีแต่เสียง แต่ดว้ยเสียงน้ีเองซ่ึงเป็นส่ิง

ช่วยกระตุน้ใหผู้ฟั้งเกิดจินตนาการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงทาํให้

เทคนิคการนาํเสนอเน้ือหานั้นไม่น่าเบ่ือและจาํเจ แต่

สาํหรับวิทยอุอนไลน ์มีรูปแบบท่ีส่ือสารดว้ยส่ือประสม 

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารนาํเสนอเร่ืองราว ขอ้มลู และ

สารสนเทศต่าง ๆ สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบทั้ง

ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง อีกทั้งยงัมี
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การตอบสนองและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ

สารสูงกวา่ส่ือวิทยกุระจายเสียงจึงทาํใหมี้การปรับแปลง

เทคนิคการนาํเสนอท่ีแตกต่างออกไปเพ่ือใหเ้หมาะสมกบั

ส่ือนั้น ๆ มีการนาํเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วยเพ่ิม

สีสนัในการนาํเสนอมากข้ึน ทาํใหรู้้สึกไม่น่าเบ่ือจาํเจ ไม่

วา่จาํเป็นเทคโนโลยีของตวัอกัษรและภาพ มีการใชสี้สนั

ท่ีสดใสในการออกแบบหนา้เวบ็เพจ ซ่ึงแต่ละสถานีกจ็ะ

มีวิธีการใชสี้สนัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของ

กลุ่มผูฟั้ง 

ส่วนท่ี 2. ขอ้คน้พบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหารายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน ์ปรากฏขอ้คน้พบ ดงัต่อไปน้ี 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่การส่ือสารใน

ยคุดิจิทลั (digitalization) ไดท้ลายขอ้จาํกดัดา้นระยะทาง

และเวลาท่ีเคยมีมาจากการส่ือสารในยคุแรกๆทาํใหก้าร

ส่ือสารในปัจจุบนัมีขอ้จาํกดันอ้ยลง และอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน การส่ือสารยคุโลกาภิ-

วตันท่ี์สามารถมองเห็นอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การถ่ายทอด

สญัญานวิทยโุทรทศัน์จากภูมิภาคหน่ึงไปยงัภูมิภาคหน่ึง

ไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทาํใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

แพร่กระจายออกไปในเวลาจริง (real time broadcasting) 

ยงัผลใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูมีความรวดเร็วถกูตอ้ง 

น่าเช่ือถือ การเกิดข้ึนของโลกาภิวตันเ์ป็นผลมาจากระบบ

กลไกตลาดของปรัชญาทุนนิยม ท่ีทาํใหเ้กิดการรวมกาํลงั

ทางเศรษฐกิจและการบรรจบกนัของเทคโนโลยีของส่ือ

ต่างสาขาท่ีสามารถทาํงานร่วมกนัได ้เป็นการสร้าง

ผลประโยชนอ์ยา่งมากใหก้บัอุตสาหกรรมส่ือวิทย ุเช่น 

ก่อใหเ้กิดการส่งและเปิดรับรายการวิทยแุบบหลายช่อง 

(multichannel radio) ท่ีผูบ้ริโภคหรือผูช้มมีทางเลือกเพ่ิม

มากข้ึนและยงัสามารถเลือกเน้ือหาของรายการไดต้าม

ตอ้งการ (content on-demand) 

นอกจากน้ี ขอ้คน้พบจากการทาํการสนทนากลุ่ม 

มุมมองของวยัรุ่นไทยมีต่อปัจจยัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหารายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน์มากท่ีสุดคือ โครงข่ายดิจิทลั 

(ร้อยละ 33.3), รองลงมา อุปกรณ์ดิจิทลั (ร้อยละ 21.2), 

ระบบปฏิบติัการดิจิทลั (ร้อยละ 21.2), การตลาดดิจิทลั 

(ร้อยละ 15.2), และ เครือข่ายสงัคมดิจิทลั (ร้อยละ 9.1) 

ตามลาํดบั (ดูตาราง 1) 

 

ตาราง 1 

ข้อค้นพบเก่ียวกับปัจจัยเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการปรับแปลงรูปแบบและเนือ้หารายการท่ีนาํเสนอผ่านส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน์ 

ปัจจยั ความถี ่ ร้อยละ (%) ร้อยละสะสม (%) 

โครงข่ายดิจิทลั 11 33.3 33.3 

อุปกรณ์ดิจิทลั 7 21.2 54.5 

ระบบปฏิบติัการดิจิทลั 7 21.2 75.7 

การตลาดดิจิทลั 5 15.2 90.9 

เครือข่ายสงัคมดิจิทลั 3 9.1 100.0 

รวม 33 100.0  
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การอภิปรายผล 

อภิปรายผลส่วนท่ี 1 

ขอ้คน้พบเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหารายการท่ี

ถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมีการปรับแปลง 

(transform) เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียงออนไลน ์

โดยใช ้ทฤษฎีระบบ (system theory)  

การส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน ์(globalization) ได้

ทลายขอ้จาํกดัดา้นระยะทางและเวลา ท่ีเคยมีมาจากการ

ส่ือสารในยคุแรก ๆ ทาํใหก้ารส่ือสารในปัจจุบนัมี

ขอ้จาํกดันอ้ยลง และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน การส่ือสารยคุโลกาภิวตันท่ี์สามารถ

มองเห็นอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่การถ่ายทอดสญัญานวิทยุจาก

ภูมิภาคหน่ึงไปยงัภูมิภาคหน่ึงไปยงัภูมิภาคต่างๆของโลก 

ทาํใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแพร่กระจายออกไปในเวลาจริง 

(realtime broadcasting) ยงัผลใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูมี

ความรวดเร็วถกูตอ้ง น่าเช่ือถือ  การเกิดข้ึนของโลกาภิ

วตันเ์ป็นผลมาจากระบบกลไกตลาดของปรัชญาทุนนิยม 

ท่ีทาํใหเ้กิดการรวมกาํลงัทางเศรษฐกิจและการบรรจบกนั

ของเทคโนโลยีของส่ือต่างสาขาท่ีสามารถทาํงานร่วมกนั

ได ้เป็นการสร้างผลประโยชนอ์ยา่งมากใหก้บั

อุตสาหกรรมส่ือวิทย ุเช่น ก่อใหเ้กิดวิทยแุบบหลายช่อง 

(multichannel radio) ท่ีผูบ้ริโภคหรือผูช้มมีทางเลือกเพ่ิม

มากข้ึนและยงัสามารถเลือกเน้ือหาของรายการไดต้าม

ตอ้งการ (content on-demand) ดงันั้นหากพิจารณา

อุตสาหกรรมส่ือวิทยบุนพ้ืนฐานทฤษฎีระบบ จะแบ่งเป็น  

3 ส่วน คือ 

ส่วน 1. การเช่ือมโยงพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั 

(Interdependence) 

ส่วน 2. การควบคุมตนเอง (self - regulation) 

ส่วน 3. การมุ่งสู่เป้าหมาย (goal-oriented) 

การเช่ือมโยงพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั 

(interdependence) 

วิธีการสาํคญัของโลกาภิวตันใ์นการดาํเนิน

กิจการวิทย ุสามารถทาํไดโ้ดย การทาํธุรกิจขา้มชาติ 

(transnation) และการควบกิจการ (merger) ของชาติหน่ึง

สู่อีกชาติหน่ึง อุตสาหกรรมวิทย ุตอ้งเผชิญกบักระแส

โลกาภิวตันอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การแข่งขนัเพ่ือชิงกลุ่ม

ผูฟั้งดุเดือดข้ึน  นอกเหนือจากน้ี ปัจจยัในเร่ืองเทคโนโลยี

ทางการส่ือสารในอนาคต เช่น digital Interactive TV ได้

เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งสามารถท่ีจะเลือกรับและแสวงหา

เน้ือหาของรายการตามท่ีตนตอ้งการ (program on 

demand) และในเวลาท่ีตอ้งการได ้(time schedule on 

demand) ดว้ยผลพวงจากกระแสโลกาภิวตันแ์ละการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของเทคโนโลยีทางการส่ือสารของ

โลกท่ีมีต่ออุตสาหกรรมวิทยไุทย จึงมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันาระบบวิทยไุทยใหมี้คุณภาพและมี

มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินในภูมิภาคทั้งใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ตลอดจนการเขา้กนั

เทคโนโลยีสมยัใหม่    นอกจากน้ี วิทยยุงัเป็นส่ือท่ีมีความ

หลากหลายของเน้ือหาและรูปแบบรายการ จึงทาํใหเ้กิด

ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการพฒันาคุณภาพ

ของสถานีวิทยแุละรายการวิทยปุระเภทต่าง ๆ  

การควบคุมตนเอง (self - regulation) 

องคก์รส่ือมวลชนมีธรรมชาติท่ีประกอบดว้ย

ลกัษณะ 2 อยา่งท่ีขดัแยง้กนัในตวัเอง โดยเป็นองคก์ร

ลกูผสมระหวา่งระบบธุรกิจ (profit-making) กบัระบบ

บริการสาธารณะ (public service) ทาํใหเ้ป้าหมาย 2 อยา่ง

ท่ีขดัแยง้กนัเป็นตวันาํมาซ่ึงความลกัลัน่ไม่ลงตวัในการ

ปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา หรือในอีกแง่มุมหน่ึง ระบบการ

ผลิตขององคก์รส่ือจะเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีมี

การแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน แต่ตอ้งทาํงาน

ประสานกนัอยา่งเป็นทีม มีระบบและขั้นตอนท่ีแน่นอน 

มีการทาํงานแบบงานประจาํ (routine) ตอ้งควบคุมใหมี้

ผลผลิตในเวลาท่ีกาํหนด มีลกัษณะตอบสนองและเอาใจ

ตลาด (bureaucracy)  แต่ในอีกดา้นหน่ึง องคก์รเช่นน้ีก็

เรียกร้องใหปั้จเจกบุคคลมีความคิดริเร่ิม มีผลงานท่ี

สร้างสรรคแ์ปลกใหม่อยูเ่สมอ (creative work) ลกัษณะ
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ทั้งสองอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีขดัแยง้กนั แต่ไดม้าอยู่

รวมกนัในองคก์รส่ือ  

การมุ่งสู่เป้าหมาย (goal -oriented) 

โดยทัว่ไปบทบาท (roles) และเป้าหมาย (goals) 

ขององคก์รส่ือมวลชนมกัมีความขดัแยง้กนัเน่ืองมาจาก

การมีหลายบทบาทและเป้าหมาย ดงัน้ีคือ  

1) เป้าหมายทางธุรกิจ (economic goals) 

เน่ืองจากธรรมชาติขององคก์รส่ือในยคุอุตสาหกรรมมี

ลกัษณะเป็นธุรกิจอยูด่ว้ยส่วนหน่ึง ดงันั้น การท่ีจะอยู่

รอดไดใ้นระบบน้ีจาํเป็นตอ้งประสบความสาํเร็จทาง

ธุรกิจภายใตบ้รรยากาศท่ีแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ทาํใหส่ื้อ

วิทยตุอ้งมีการปรับแปลงรูปแบบ (1) การใชภ้าษา, (2) 

ปริมาณเน้ือหา, (3) เพลง, (4) กิจกรรมข่าวและ

ประชาสมัพนัธ์, (5) เกมส์, และ (6) เทคนิคการนาํเสนอ 

ใหส้อดคลอ้งกบัการส่ือสารในยคุดิจิทลั หรือท่ีเรียกวา่

การส่ือสารบูรณาการในยคุดิจิทลัของส่ือวิทย ุ

2) เป้าหมายขององคก์ร (organization goals) ใน

ฐานะองคก์รหน่ึงท่ีตอ้งดาํเนินงานอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั

ของปัจจยัแวดลอ้มภายนอก เช่น การข้ึนลงของตลาด 

นโยบายของรัฐ รสนิยมของผูอ่้าน การปรับตวัของคู่แข่ง 

ฯลฯ องคก์รส่ือทุกองคก์รจึงตอ้งมีเป้าหมาย นโยบาย 

ทิศทาง และวิธีการปฏิบติัของตน เช่น จะขยายธุรกิจหรือ

จะรักษาขนาดเดิมเอาไว ้จะทุ่มทุนหรือประหยดั เป็นตน้  

3) เป้าหมายทางวิชาชีพ (professional goals) 

งานส่ือสารมวลชนเป็นวิชาชีพประเภทหน่ึง มีผลงาน

ปรากฏต่อสาธารณชน ดงันั้นบุคคลท่ีทาํงานทางดา้นน้ีจึง

จาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายทางวิชาชีพมาเป็นกรอบในการ

ทาํงานดว้ย              

อุตสาหกรรมวิทย ุเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะการ

บริหารงานท่ีตอ้งมีความยืดหยุ่นและความคล่องตวัสูง 

โดยเฉพาะระบบการบริหารจดัการและระบบการเงินท่ีมี

ผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคก์าร    การบริหารส่ือวิทยนุั้นมีความสลบัซบัซอ้น 

เพราะในองคก์รส่ือประเภทน้ีมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงและ

วิเคราะห์ขอ้มลู กล่าวคือ มีการจดัการทางการส่ือสาร 

(communication management) และการส่ือสารเพ่ือการ

จดัการ (management communication) พร้อม ๆ ไปกบั

การทาํหนา้ท่ีของส่ือมวลชนซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตค้วาม

รับผิดชอบและจรรยาบรรณ รวมถึงขอบเขตของ

รัฐธรรมนูญ การบริหารจดัการส่ือวิทยมีุทั้งการบริหาร 

การจดัการองคก์ร และการส่ือสารองคก์ร นบัเป็นส่ิงท่ีไม่

เหมือนกนัแต่จาํเป็นตอ้งมาอยู่ดว้ยกนั จึงทาํใหก้ารศึกษา

นั้นจะตอ้งศึกษาและวิจยัควบคู่กนัทั้งในสาขาวิชาการ

ส่ือสาร และ การบริหารจดัการ (business managerial – 

organizational communication--BMOC) (White-Mills 

& Rogers, 1996) จึงนบัเป็นภารกิจท่ีเร่งด่วนสาํหรับนกั

ส่ือสารมวลชนท่ีจะตอ้งเร่งศึกษาและสร้างองคค์วามรู้น้ี

เพ่ือใหท้นัต่อการกา้วกระโดดของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

ท่ีกา้วไปไกลเกินองคค์วามรู้ท่ีมีอยูน้ี่อยา่งน่าห่วงใย และ

ใหค้นรุ่นหลงัท่ีสนใจศึกษาในวิชาการทางดา้นวิทยจุะได้

นาํไปต่อยอดองคค์วามรู้และไปศึกษาวิจยัต่อใหลึ้กซ้ึง

ต่อไปในภายภาคหนา้    

องคก์รส่ือวิทยุมีโครงสร้างค่อนขา้งจะแตกต่าง

ไปจากองคก์ารธุรกิจอ่ืนโดยทัว่ไป คือองคก์รส่ือเป็น

องคก์รท่ีตอ้งการความคล่องตวัรวดเร็วในการตดัสินใจ

บริหารงานเพ่ือการแข่งขนักบัคู่แข่ง ผูบ้ริหารองคก์าร

จะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองของกระบวนการการส่ือสาร

บูรณาการในยคุดิจิทลั โดยวิเคราะห์การปรับแปลง

รูปแบบเน้ือหาและการนาํเสนอรายการผา่นส่ือวิทยุ

ออนไลน ์ตลอดถึงคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับแปลง

รูปแบบเน้ือหารายการผา่นส่ือวิทยอุอนไลน ์โดยคาํนึงถึง

ความตอ้งการและสนองตอบต่อความตอ้งการของผูช้ม

เป็นอนัดบัแรก ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารดา้น

การตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของส่ือซ่ึงมีอิสรเสรีใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเร่ืองสาํคญัรองลงมา เพราะอาจไม่

เป็นผลดีเพราะจะส่งผลกระทบในการต่อใบอนุญาต

สญัญาสมัปทานคล่ืนความถ่ีท่ีถือครองอยูไ่ด ้ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ขอ้คน้พบเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหารายการท่ี

ถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมีการปรับแปลง 

(transform) เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียงออนไลน ์

โดยใช ้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนจากส่ือ

กระจายเสียงอนาลอ็กเป็นดิจิทลั 

การส่ือสารดิจิทลัยอ่มส่งผลต่อทิศทางการ

นาํเสนอรูปแบบและเน้ือหารายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียง แน่นอนวา่ คนทาํวิทยจุะตอ้งปรับตวั

และรับมือกบัส่ือใหม่ นอกจากน้ีพฤติกรรมผูฟั้งท่ี

เปล่ียนแปลงไป ตอ้งการฟังรายการท่ีตวัเองชอบ และ

สุดทา้ย คือ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท่ีทาํใหค้นมี

ช่องทางรับขอ้มลูข่าวสารไดม้ากข้ึน ดงันั้นเม่ือมีการ

ปรับเปล่ียนจากส่ือกระจายเสียงอนาลอ็กเป็นดิจิทลั 

สถานีวิทยจึุงตอ้งสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชน

ผูรั้บสารใหไ้ดเ้ป็นอนัดบัแรก รองลงมากคื็อ การเอ้ือ

ประโยชนต่์อผูล้งทุนและวงการโฆษณา การตอบสนอง

ต่อกลไกของรัฐและรัฐบาล และทา้ยท่ีสุดคือการ

ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชนแ์ละกลุ่มท่ีกดดนัใน

องคก์ารของส่ือวิทยเุอง กค็วรสร้างกระบวนการคดัสรร

เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานท่ีจะมาปฏิบติัหนา้ท่ี

ส่ือสารมวลชนอยา่งมีคุณภาพ เพราะในอนาคตอนัใกล้

ประเทศไทยคงตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบการตลาด

ดิจิทลั ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ขอ้ดีของระบบดิจิทลัท่ีสามารถจะ

บีบอดัสญัญาณจากช่องสัญญาณเดิมท่ีมีอยูเ่พียงหน่ึง

ช่องสญัญาณใหแ้บ่งออกไปไดอี้กหลายช่องสญัญาณ อีก

ทั้งคุณภาพของระบบสญัญาณดิจิทลัมีความคมชดัและ

สามารถสร้างการปฏิสมัพนัธ์กบัผูฟั้งไดอี้กหลากหลาย

รูปแบบ 

แต่ปัญหาท่ีน่าขบคิดตามมากคื็อ เร่ืองเงินทุนท่ี

จะมาดาํเนินการ สถานีวิทยุจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองส่งให้

เป็นดิจิทลัทั้งหมดซ่ึงตอ้งใชเ้งินจาํนวนมหาศาล เพราะ

เคร่ืองมืออุปกรณ์เหล่านั้นตอ้งสัง่จากต่างประเทศทั้งส้ิน

เพราะประเทศเราผลิตเองไม่ได ้รวมถึงผูฟั้งกจ็ะตอ้ง

เปล่ียนเคร่ืองรับใหม่กนัทั้งประเทศ ในขณะท่ีประเทศเรา

ประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจต่อเน่ืองยาวนาน  

1.3. ขอ้คน้พบเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหา

รายการท่ีถกูนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมีการปรับ

แปลง (Transform) เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายเสียง

ออนไลน ์โดยใช ้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผสมผสาน

ศกัยภาพของส่ือ 

ปัญหาอีกขอ้ท่ีองคก์รส่ือวิทยจุะตอ้งพิจารณาให้

ดีกคื็อ การทาํงานและร่วมกนัผลิตเน้ือหาเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการนาํเสนอสารและการเขา้ถึงเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการนาํเสนอข่าวสารและเขา้ถึงผูบ้ริโภค

ท่ีมากข้ึน และเดินหนา้ใหค้วามสาํคญักบัการผลิตส่ือ

ดิจิทลัเป็นหลกั ดว้ยการพิสูจน์แลว้วา่องคก์รสามารถ

พฒันาศกัยภาพและโมเดลธุรกิจท่ีทาํรายไดไ้ดจ้ากดิจิทลั

คอนเทนตไ์ด ้โดยการใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนการหลอม

รวม (technical convergence) และ การหลอมรวม

กระบวนการทาํงาน (production convergence) ในการ

ปรับกระบวนการทาํงานท่ีตอ้งเพ่ิมมากข้ึนของทีมงานให้

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีบนทุกๆส่ือและทุกช่องทาง  

อภิปรายผลส่วนท่ี 2 

ขอ้คน้พบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับแปลง

รูปแบบและเน้ือหารายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน ์จากการศึกษาวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหารายการ

ท่ีนาํเสนอผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียงมี 1 ปัจจยัไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

การรวมตวักนัทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี

ส่ือสารกาํลงัเกิดการผสานศกัยภาพอยา่งรวดเร็ว กา้วไปสู่

การเป็นส่ือในยคุดิจิทลัอยา่งเตม็รูปแบบ เช่น การฟัง

ดนตรีท่ีบรรจุอยูใ่นแผน่ซีดี ซ่ึงถือเป็นส่ือรูปแบบหน่ึง

ของการส่ือสารยคุดิจิทลั ระบบเครือข่ายสาธารณะ

ทางไกลเป็นส่ือยคุดิจิทลัอยา่งหน่ึงดว้ย โดยปกติแลว้การ

ผลิตส่ือ เช่น หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์วิทยุ

โทรทศัน ์ และวิทยกุระจายเสียง ไดถ้กูสร้างรูปแบบข้ึน
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บนระบบคอมพิวเตอร์ และมีกระบวนการผลิตใน

รูปแบบดิจิทลั นอกกจากน้ียงัพบวา่ จาํนวนประชากรท่ี

นิยมฟังวิทยกุระจายเสียงท่ีผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมีจาํนวน

เพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น วิทยุกระจายเสียงจึงกาํลงั

กลายเป็นส่วนหน่ึงในโลกของส่ือยคุดิจิทลัดว้ยเพราะ

ปัจจุบนัผูค้นมีส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยในการใชเ้ทคโนโลยีเช่น

โทรศพัทมื์อถือ หรือแทปเลต็ 

โดยเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหารายการท่ีนาํเสนอผา่นส่ือ

วิทยกุระจายเสียงออนไลน ์ประกอบดว้ย โครงข่ายดิจิทลั

, อุปกรณ์ดิจิทลั, ระบบปฏิบติัการดิจิทลั, การตลาดดิจิทลั

และ เครือข่ายสงัคมดิจิทลั  (ดูตาราง 1) จากการปรับ

แปลงรูปแบบเน้ือหาและการนาํเสนอรายการผา่นส่ือวิทยุ

ออนไลนใ์นแต่ละดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี สอดคลอ้งกบั

แนวแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนจากส่ือกระจาย

เสียง อนาลอกเป็นดิจิทลั ท่ีกล่าวไวว้า่  “ส่ือ

วิทยกุระจายเสียง ในระบบ AM และ FM ซ่ึงใชง้านใน

การส่งกระจายเสียง รายการข่าว และรายการบนัเทิง ท่ีใช้

อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง และเทปบนัทึกเสียงในการ

ผลิตรายการวิทย ุในอดีต แต่ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยี

ดา้นวิทยโุทรคมนาคมและเทคนิคการใชร้ะบบดิจิทลัใน

การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงมากข้ึนทาํใหมี้ระบบ

การส่งกระจายเสียงแบบใหม่เพ่ิมข้ึน” และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดเร่ืองการผสมผสานศกัยภาพของส่ือ ท่ีกล่าวไวว้า่ 

“ผูป้ระกอบธุรกิจเพลง ผูป้ระกอบธุรกิจส่ือ และบนัเทิง

อ่ืนๆ และปัจเจกบุคคลซ่ึงความแต่งต่างดา้นความเป็น

เจา้ของส่ือน้ีไดส่้งผลใหผู้ใ้ชแ้ต่ละประเภทมีรูปแบบการ

ดาํเนินงานและวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเวบ็ไซต์

ต่างกนั ซ่ึงทาํใหเ้น้ือหาและบริการบนเวบ็ไซตโ์ดยเฉพาะ

การใหบ้ริการฟังเพลงแตกต่างกนัดว้ย” 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในระยะ

สั้นจึงทาํใหเ้น้ือหาท่ีไดอ้าจจะไม่คลอบคลุมมากนกั 

ผูวิ้จยัจึงแกปั้ญหาโดยสร้างทีมงานผูช่้วยในการวิจยั ซ่ึง

เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเซียท่ีเรียนวิชาการ

วิจยัทางนิเทศศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 2557 

(Communication Arts Research: 00328212) จาํนวน

ทั้งส้ิน 5 คน ซ่ึงไดรั้บการอบรมการจดบนัทึกขอ้มลูจาก

ผูวิ้จยั ร่วมกนัวิเคราะห์เน้ือหาลงในแผ่นลงรหสั อนัเป็น

ผลทาํใหผู้วิ้จยัสามารถดาํเนินการวิจยัไดส้าํเร็จตามกรอบ

เวลาท่ีกาํหนด 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาส่ือวิทยุ

ออนไลนเ์น้ือหาขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึง

ทาํใหผ้ลการศึกษาจะสามารถอธิบายไดเ้ฉพาะ

สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ในอนาคตสาํหรับผูท่ี้สนใจ

ศึกษาส่ือวิทยอุอนไลน ์ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

บทบาทของ 

การแสวงหาผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยข์องลกูคา้

โฆษณาวา่มีส่วนต่อการปรับแปลงรูปแบบและเน้ือหา

อยา่งไรบา้ง เพราะในปัจจุบนัน้ีตลาดออนไลนเ์ร่ิมมีการ

แข่งขนักนัสูงข้ึน การหาประโยชนใ์นเชิงพาณิชยจึ์งเป็น

ประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก อีกทั้งเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง อาจทาํให้

ในอนาคตวิทยุออนไลน์น่าจะสามารถพฒันาไปใน

รูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่มีแค่เสียงหรือภาพเคล่ือนไหวเพียง

อยา่งเดียว (BBC News, 2009) ดงันั้น จึงน่าท่ีจะนาํมาใช้

ในการวิจยัเพ่ิมเติมได ้
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ช่ืออลับ้ัม:  NOBUYUKI TSUJII in 13th Van Cliburn International Piano Competition 

ผู้ผลติ:  Harmonia Mundi USA 

ปีที่ออกวางจาํหน่าย:  2009 

 ขอ้ความขา้งตน้ผูเ้ขียนถอดความมาจากบท

กลอนช่ือดงัของมิยาซาวา เคนจิ (Miyazawa Kenji) 

นกัเขียนชาวญ่ีปุ่นซ่ึงมีชีวิตอยูร่ะหวา่งปี ค.ศ.1896-

1933  เน้ือหาของบทกลอนน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนิสยั

ประจาํชาติท่ีน่าชมเชยอยา่งหน่ึงของคนญ่ีปุ่นคือ การ

ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ  กล่าวคือ เม่ือคนญ่ีปุ่นตั้งใจจะ

ทาํงานอะไรกท็าํกนัอยา่งจริงจงั ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหง้านท่ีทาํนั้นสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

โดยไม่ยอมแพต่้อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ   
thanisorn@eau.ac.th 
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 ตั้งแต่สมยัโบราณเป็นตน้มา คนญ่ีปุ่นแสดง

ใหเ้ห็นมาโดยตลอดวา่นิสยัประจาํชาติของพวกเขาเป็น

จริงตามท่ีถูกกล่าวไวใ้นบทกลอน โดยฝังรากลึกทั้งใน

สายเลือดและจิตวิญญาณ  ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

เก้ือหนุนใหป้ระเทศญ่ีปุ่นประสบความสาํเร็จในการ

พฒันาประเทศอยา่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตวัอยา่งมีให้

เห็นทั้งในระดบัประเทศ ระดบัองคก์ร และระดบับุคคล 

 ในระดบัประเทศไดแ้ก่เหตุการณ์ช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1945 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นฝ่าย

แพส้งครามโดยถกูถล่มจนพินาศยอ่ยยบัแทบดบัสูญ

ดว้ยระเบิดนิวเคลียร์ถึง 2 ลูก ท่ีเมืองฮิโรชิมาและนางา

ซากิ มีผูเ้สียชีวิตทนัทีกวา่ 100,000 คน และอีกกวา่แสน

คนไดรั้บบาดเจบ็ พิการ ตอ้งทนทุกขท์รมานจาก

กมัมนัตภาพรังสี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่คน

ญ่ีปุ่นท่ียงัมีชีวิตหลงเหลืออยู่ก็ไม่ยอมแพ ้แม้

ประเทศชาติของตนจะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย

ท่ีสุดกสู็อ้ดทน พยายามร่วมมือร่วมใจกนักอบกู้

ประเทศข้ึนมาใหม่จนเจริญรุ่งเรืองยิ่งกวา่เก่า และ

สามารถเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 

18 (Tokyo 1964) ไดภ้ายในเวลาไม่ถึง 20 ปี และกาํลงั

จะจดัข้ึนอีกคร้ังอยา่งยิ่งใหญ่ในปี 2020  

 ตวัอยา่งถดัมาในระดบัองคก์รหรือภาคเอกชน 

ท่ีโดดเด่นมากไดแ้ก่การประกาศสร้างหอคอยโตเกียว

สกายทรี (Tokyo Skytree) ใหเ้ป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน

โลกของบริษทัโทบุ (Tobu) ประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงการ

ก่อสร้างหอคอยท่ีมีความสูงเสียดฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นท่ี

มีภยัธรรมชาติอยูม่าก เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

และคล่ืนยกัษสึ์นามิ ใหมี้ความแขง็แรงคงทนปลอดภยั

ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายดาย ตอ้งใชท้ั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและ

เมด็เงินจาํนวนมหาศาล แต่พวกเขากไ็ม่ไดย้อ่ทอ้กบั

ปัญหาดงักล่าว  กลบัช่วยกนัหาหนทางสร้างข้ึนมาจน

เสร็จสมบูรณ์ดว้ยฝีมือของวิศวกรชาวญ่ีปุ่นลว้นๆ โดย

ใชเ้วลาเพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น  ซ่ึงหนงัสือสถิติโลกกิน

เนสส์บุ๊คประจาํปี 2011 ไดย้ืนยนัแลว้วา่โตเกียวสกายท

รีเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูง 634 เมตร 

(สูงกวา่อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิประมาณ 12 เท่า)  และทุก

วนัน้ีหอคอยโตเกียวสกายทรีก็ไดก้ลายมาเป็น

สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นไปแลว้ 

 และตวัอยา่งในระดบับุคคลซ่ึงเป็นแรง

บนัดาลใจใหผู้เ้ขียนจบัปากกาข้ึนมาเขียนบทความใน

คร้ังน้ี กคื็อข่าวการประกาศผลการแข่งขนัเปียโน

นานาชาติรางวลัแวน ไคลเบิร์น (Van Cliburn 

International Piano Competition) คร้ังท่ี 13 ท่ี

สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2009 ซ่ึงนกัเปียโน

ท่ีสามารถควา้รางวลัชนะเลิศ (Gold Medal) มาครองได้

คือ โนะบุยกิู  สึจิอิ (Nobuyuki Tsujii) นกัเปียโนชายวยั 

22 ปี ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นคนตาบอดสนิททั้งสองขา้ง และ

เป็นชาวญ่ีปุ่นคนแรกท่ีไดรั้บรางวลัน้ี 

 ในวงการดนตรีคลาสสิก การแข่งขนัเปียโน

ระดบันานาชาติรายการใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดแ้ก่ 

รางวลัโชแปง (ของโปแลนด)์  รางวลัไชคอฟสกี (ของ

รัสเซีย) และรางวลัแวน ไคลเบิร์น (ของสหรัฐอเมริกา) 

เป็นตน้ สาํหรับรางวลัแวน ไคลเบิร์น ประเทศเจา้ภาพ

คือสหรัฐอเมริกา โดยนาํเอาช่ือของนกัเปียโนมือหน่ึง

ในตาํนานของสหรัฐอเมริกาคือ แวน ไคลเบิร์น (Van 

Cliburn) มาตั้งเป็นช่ือรางวลั และจดัใหมี้การแข่งขนั

ข้ึนทุกๆ  4 ปี ในการแข่งขนัแต่ละคร้ังจะมีนกัเปียโน

ฝีมือดีจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกเขา้ร่วมชิงชยัเป็น

จาํนวนมาก การแข่งขนัมีดว้ยกนัหลายรอบ มีทั้งรอบ

การบรรเลงเด่ียว บรรเลงร่วมกบัวงแชมเบอร์มิวสิก 

และบรรเลงร่วมกบัวงออร์เคสตร้า การท่ีจะผา่นเขา้ถึง

รอบชิงชนะเลิศและไดเ้ป็นแชมป์ของรายการ จึงเป็น

เร่ืองท่ีแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยสาํหรับคนตาบอด แต่

คนตาบอดชาวญ่ีปุ่นท่ีช่ือ โนะบุยกิู สึจิอิ เขาสามารถทาํ

ใหเ้ป็นไปไดแ้ลว้อยา่งน่าเหลือเช่ือท่ีสุด จนเป็นข่าว

ฮือฮาโด่งดงัไปทัว่โลก 

 โนะบุยกิู สึจิอิ หรือ โนะบุ เกิดท่ีจงัหวดั

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน ปี 1988 
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เขาตาบอดสนิทมาตั้งแต่อาย ุ7 ขวบ สาเหตุมาจากภาวะ

ลกูตาเลก็ (Microphthalmia) แต่แทนท่ีจะยอมแพใ้หแ้ก่

ความพิการ กลบัมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ อุทิศชีวิตใหก้บัการ

เล่นเปียโน ขยนัฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ืองจนชาํนาญ 

หลงัจากนั้นกเ็ร่ิมออกหาประสบการณ์ดว้ยการสมคัร

เขา้ร่วมการแข่งขนัเปียโนรายการต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ ในท่ีสุดกป็ระสบความสาํเร็จสูงสุดดว้ย

การควา้แชมป์เปียโนรางวลัแวน ไคลเบิร์น คร้ังท่ี 13 ท่ี

สหรัฐอเมริกาแบบท่ีไม่มีใครคาดคิด เป็นการสร้าง

ช่ือเสียงใหแ้ก่ตวัเองและประเทศบา้นเกิดไดอ้ยา่งน่า

ประทบัใจท่ีสุด ซ่ึงบนัทึกการแข่งขนัในคร้ังน้ี  

ภายหลงัไดถ้กูนาํมาถ่ายทอดออกมาเป็นอลับั้มช่ือ 

NOBUYUKI TSUJII in 13th Van Cliburn International 

Piano Competition ท่ีนาํมาแนะนาํใหรู้้จกักนัใน

บทความฉบบัน้ี 

ในอลับั้มชุดน้ีประกอบดว้ย CD และ DVD อยา่งละ 1 

แผน่ ในแผน่ CD บนัทึกการแสดงสด (Live 

Recording) การเด่ียวเปียโนของโนะบุรวม 9 บทเพลง 

ไดแ้ก่ Chopin : Etudes op.10 No.1-6, Beethoven :  

Piano Sonata No.29 “Hammerklavier”,   Liszt : La 

Campanella  และ  Musto : Improvisation and Fugue  

สาํหรับบทเพลงท่ีฟังแลว้ตอ้งปรบมือใหเ้ป็นพิเศษกคื็อ  

La Campanella ของฟรานซ์  ลิสท ์ ซ่ึงโนะบุแสดง

ทกัษะการเล่นเปียโนท่ีคล่องแคล่ว แม่นยาํ ถ่ายทอด

อารมณ์ของบทเพลงออกมาไดอ้ยา่งล่ืนไหลทรงพลงั 

สะกดใจคนฟังไดท้ั้งคอนเสิร์ตฮอลล ์ ฟังแลว้ไม่สงสยั

เลยวา่น่ีคือของจริง เขาไดแ้ชมป์มาเพราะฝีมือไม่ใช่

เพราะกรรมการสงสาร 

ส่วน DVD เป็นวีดีโอท่ีรวบรวมไฮไลทข์องการแข่งขนั

ในแต่ละรอบ การสมัภาษณ์นกัเปียโนผูเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนั และเบ้ืองหลงัต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจตั้งแต่รอบแรก

จนถึงรอบสุดทา้ย รวมทั้งช่วงมอบรางวลัใหแ้ก่ผูช้นะท่ี

มีภาพของแวน ไคลเบิร์นวยั 75 ปี ใหเ้กียรติคลอ้ง

เหรียญทองรางวลัชนะเลิศใหแ้ก่โนะบุ  และโนะบุกคื็อ

ผูช้นะเลิศคนสุดทา้ยท่ีแวน ไคลเบิร์นมามอบรางวลัให้

ดว้ยตนเอง เพราะหลงัจากนั้นไม่นาน แวน ไคลเบิร์นก็

ถึงแก่กรรม 

 นอกเหนือจากอลับั้มน้ีแลว้ โนะบุยงัมีผลงาน

การบนัทึกเสียงออกอลับั้มทางดา้นดนตรีคลาสสิกท่ีน่า

อศัจรรยใ์จอีกหลายชุดท่ีเป็นสุดยอดของเพลงคลาสสิก

และมีความยากมากในระดบัท่ีไม่น่าเช่ือวา่คนตาบอด

จะสามารถเล่นได ้เพราะแมแ้ต่คนตาดียงัตอ้งกางสกอร์

โนต้ดูเวลาเล่น  เช่น เพลงเปียโนคอนแชร์โต ้หมายเลข 

1 ของไชคอฟสกี ร่วมกบัวง Mariinsky Theatre 

Orchestra  เพลงเปียโนคอนแชร์โต ้หมายเลข 2 ของรัค

มานีนอฟ ร่วมกบัวง Deutsches Symphonie Orchestra 

Berlin  เพลงเด่ียวเปียโนชุด “ภาพเขียนท่ีหอศิลป์” 

ของมซูอร์สกี ท่ี Carnegie Hall  และเพลงเปียโนโซ

นาตา้ หมายเลข 14 ท่ีมีช่ือวา่ “แสงจนัทร์” ของ เบโธ

เฟน ท่ี Suntory Hall เป็นตน้   

บทเพลงเหล่าน้ีคีตกวีท่านประพนัธ์ข้ึนดว้ยพรสวรรค์

ทางดา้นดนตรีท่ีเหนือคนธรรมดา  ฉะนั้นต่อใหเ้ป็นนกั

เปียโนท่ีมีฝีมือเก่งกาจเพียงใดก็ตอ้งฝึกซอ้มกนัอยา่ง

หนกั ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า จึงจะเล่นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเขา้ถึง

อารมณ์เพลง  โนะบุเองกต็อ้งฝึกซอ้มเช่นกนั แต่ดว้ย

ความท่ีเป็นคนตาบอดมองโนต้เพลงและคียเ์ปียโนไม่

เห็น  การฝึกซอ้มของเขาจึงทาํไดย้ากยิ่งกวา่คนปกติ

เป็นทวีคูณ โดยเฉพาะการฝึกซอ้มร่วมกบัวง

ออร์เคสตร้าท่ีเขาไม่สามารถมองเห็นท่าทางของคอน

ดกัเตอร์ไดเ้ลย แต่ดว้ยหวัจิตหวัใจท่ี “ไม่ยอมแพ”้ ของ

โนะบุ เขาจึงไม่ยอมถอดใจยอมแพแ้ค่มองไม่เห็น เขา

ยงัมีหูท่ีไดย้ิน และพยายามใชหู้จดจาํตวัโนต้จาํนวน

มากมายทีละตวั ๆ จนจาํไดข้ึ้นใจหมดทั้งเพลง และ

ครบทุกเพลงท่ีเขาเล่น     

สาํหรับท่านท่ีสนใจตอ้งการเห็นลีลาการเล่นเปียโนอนั

น่าท่ึงและอตัลกัษณ์ท่ีมีเสน่ห์ของโนะบุสามารถหาชม

บางส่วนเป็นการชิมลางไดก่้อนจาก You Tube  หรือ

เวบ็ไซตต่์าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยพิมพคี์ยเ์วิร์ดคาํวา่ 
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“nobuyuki tsujii” หลงัจากนั้นเม่ือพบอลับั้มท่ีถูกใจ

แลว้จึงค่อยขยบัไปหาฉบบัเตม็ท่ีเป็น  CD, DVD หรือ 

Blu-ray ซ่ึงจะไดอ้รรถรสท่ีสมบูรณ์กวา่ รวมถึงคุณภาพ

เสียงและภาพท่ีดียิ่งข้ึน เหมาะท่ีจะเกบ็ไวเ้ป็นคอล

เลคชัน่ส่วนตวัเอาไวรั้บชมกนัไดน้านๆ ในยามพกัผอ่น 

หรือยามท่ีตอ้งการสร้างแรงบนัดาลใจ 

หากวนัหน่ึงวนัใดท่ีทาํงานแลว้พบปัญหาเป็นอุปสรรค

ท่ีทาํใหรู้้สึกทอ้แทใ้จ หมดแรงท่ีจะทาํต่อไป ขอแนะนาํ

ใหล้องหยิบอลับั้มน้ีของโนะบุข้ึนมาฟัง จะลองหลบัตา

เหมือนเป็นคนตาบอดไปดว้ยก็ได ้แลว้พิจารณาดูวา่

ปัญหาท่ีทาํใหเ้ราไม่อยากสูต่้อนั้นมนัเป็นอุปสรรค

มากกวา่การตาบอดของโนะบุหรือไม่?  ผูเ้ขียนเช่ือวา่

เร่ืองราวของโนะบุและนิสยัประจาํชาติของคนญ่ีปุ่นท่ี

ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ  จะเป็นแรงบนัดาลใจชั้นยอดใน

การเยียวยาจิตใจท่ีอ่อนลา้ใหก้ลบัมาเขม้แขง็ดงัเดิมได ้

พุทธพจนก์ล่าวไวว้า่ “ส่ิงใดท่ีทาํไดย้ากลาํบาก  ส่ิงนั้น

จะไดบุ้ญและบารมีมาก”  ในทาํนองเดียวกนัหากเรามี

ปัญหาหรืออุปสรรคมาก แลว้สามารถผา่นไปได ้ก็

ยอ่มจะไดค้วามภาคภูมิใจมากตามไปดว้ย  เช่น

เดียวกบัโนะบุท่ีตาบอดแต่มีความแน่วแน่ทาํเร่ืองท่ี

ยากเยน็แสนเขญ็ไดส้าํเร็จ เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งช่ืน

ชมมากเป็นพิเศษ พิเศษมากกว่านกัเปียโนสายตาปกติท่ี

ไดต้าํแหน่งแชมป์ร่วมกนัเสียอีก   

ขอบคุณ โนะบุยูก ิ สึจอิ ินักเปียโนอจัฉริยะที่ให้ทั้ง

ความสุนทรีย์ด้วยเสียงดนตรีที่ไพเราะ และแรงบันดาล

ใจที่ “ไม่ยอมแพ้แม้ตาบอด”  
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หากผูอ่้านสนใจท่ีจะศึกษางานเขียนเก่ียวกบั

การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไดเ้กิดข้ึนหรือกาํลงัจะ

เกิดข้ึนบนสังคมโลก ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม พลงังานและอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจอีกมาก

มากมาย หนงัสือเล่มน้ี คือ หน่ึงในตวัเลือกท่ีน่าสนใจ 

หนงัสือเร่ือง Crossroads For Planet Earth (วิกฤต

วิสยัทศันแ์ละวงจรชีวิตสู่โลกอนาคต) ในแต่ละบทถูก

เขียนโดยผูเ้ขียนจากต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงและมี

ประสบการณ์ต่อเร่ืองนั้น ๆ มาอยา่งยาวนาน หนงัสือ

เล่มน้ีถกูแปลเป็นภาษาไทยโดย รอฮีม ปรามาท การ

นาํเสนอเน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ีแบ่งเน้ือหาหลกัในการ

นาํเสนอออกเป็น 9 ตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่      

               ตอนที่ 1 จุดเปลีย่นผ่านของมนุษยชาต ิโดย

ผู้เขียน จอร์จ มสัเซอร์ บรรณาธิการและนักเขียน

ประจาํไซเอนทิฟิก อเมริกนั เน้ือหาในส่วนน้ีผูเ้ขียนได้
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ช้ีใหผู้อ่้านไดเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกาํลงั

เกิดข้ึนบนสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีผลพวงมา

จากการปฏิวติัอุตสาหกรรม ส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมในสามดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ ดา้นท่ี 

1 ประชากร เม่ือพิจารณาจากปัจจยัท่ีเป็นไปไดก้ลาง

ศตวรรษน้ีประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนท่ีระดบั 9 พนัลา้น

คน ดา้นท่ี 2 สภาวะเศรษฐกิจ ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอขอ้มูล

ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ถา้จีนและอินเดียยงัคงรักษาระดบั

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามรอยญ่ีปุ่นและเกาหลี

ใตไ้ด ้ภายในปี 2050 ประชากรของจีนถวัเฉล่ียจะมัง่คัง่

พอ ๆ กบัประชากรสวิตเซอร์แลนดใ์นปัจจุบนั ส่วน

ประชากรอินเดียโดยเฉล่ียจะมัง่คัง่พอ ๆ กบัประชากร

อิสลาเอลในปัจจุบนั ดา้นท่ี 3 สภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

ผูเ้ขียนไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ปัจจุบนัไดมี้การปล่อยคาร์บอน

ไดออกไซตอ์อกมาในปริมาณท่ีสูงเกินกวา่ท่ีพ้ืนดิน

และทอ้งทะเลจะดูดซบัเอาไวไ้ดถึ้งสามเท่า แต่ส่ิงท่ีน่า

วิกตก กคื็อ อตัราการบุกรุกทาํลายป่าไมแ้ละการจบั

สตัวน์ํ้ายงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง ทรัพยากรเหล่าน้ีจะหมด

ไปก่อนท่ีสภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง

ต่อโลก โดยแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทั้งสามท่ีได้

กล่าวไปจะผสมผสานกนั ส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้นของสงัคมตั้งแต่ภูมิ

รัฐศาสตร์และโครงสร้างของครอบครัว นอกจากน้ี

ผูเ้ขียนยงัไดน้าํเสนอแผนปฏิบติัสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

ไวใ้นตอนทา้ย สามารถนาํไปนาํไปประยกุตใ์ชห้รือ

กาํหนดเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมในแต่ละสงัคมได ้(หนา้ 17-18)  

              ตอนที่  2 ประชากรโลก: ดุลยภาพที่ผนัแปร 

โดยผู้เขียน โจเอล อ ีโคเฮน ศาสตร์ตราจารย์ด้าน

ประชากรศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ฯลฯ 

ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอใหผู้อ่้านไดต้ระหนกัวา่ประชากรใน

แต่ละประเทศมีแนวโนม้จะอพยพสู่เขตเมืองมากข้ึน 

ระดบัอายขุองประชากรจะเพ่ิมสูงข้ึน ก่อนหนา้น้ีปี 

2000 คนหนุ่มสาวมีจาํนวนมากกวา่ผูสู้งอายมุาโดย

ตลอด แต่นบัจากปี 2000 เป็นตน้มา จาํนวนคนสูงอายมีุ

มากกวา่คนหนุ่มสาว ก่อนหนา้ปี 2007 ประชาชนท่ีอยู่

ในเขตชนบทมีจาํนวนมากกวา่ประชาชนท่ีอยูใ่นเขต

เมือง  ตั้งแต่ปี 2007 เป็นตน้ไป ประชาชนท่ีอยูใ่นเขต

เมืองจะมีมากกวา่ประชาชนในเขตชนบท ต่อมาผูเ้ขียน

ไดน้าํเสนอไวอ้ยา่งน่าสนใจเก่ียวกบั การเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรโลกในอีก 45 ปีขา้งหนา้วา่จะเกิดข้ึนใน

ดินแดนท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจไม่มากนกั ถึงแมว้า่

ประเทศเหล่าน้ีจะมีอตัราการเสียชีวิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในทุก

เพศทุกวยั แต่อตัราการเกิดกลบัสูงกวา่ประเทศท่ีรํ่ ารวย

เป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัสตรีในประเทศท่ียากจนท่ีสุดให้

กาํเนิดบุตรโดยเฉล่ีย 2.9 คน เกือบสองเท่าของอตัรา

เฉล่ียในประเทศรํ่ารวยซ่ึงอยูท่ี่ 1.6 คน นอกจากน้ีใน

ตอนทา้ยผูเ้ขียนยงัไดน้าํเสนอบทความท่ีน่าสนใจดว้ย

ถอ้ยคาํท่ีเขา้ใจง่ายและเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจศึกษา

ดา้นประชากรศาสตร์เป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ หวัขอ้ท่ี 1 

โลกรองรับมนุษยไ์ดจ้าํนวนเท่าใด หวัขอ้ท่ี 2 รุ่งเรือง

หรือระเบิดเวลา (หนา้ 39-48)  

             ตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน โดย 

เจฟฟร่ี ด.ี แซคส์ ผู้อาํนวยการสถาบันโลกศึกษา 

มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ฯลฯ ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอเก่ียวกบั

การแกไ้ขปัญหาความยากจนว่า มนุษยชาติในยคุแรก ๆ 

ของโลกลว้นมีชีวิตอยูใ่นสภาวะอนัยากลาํบาก  มีความ

อดอยากคลานแคลนอาหาร มีโรคระบาดร้ายแรง 

เกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีทางเยียวยารักษา ทารกเกิดใหม่มี

ความเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง และภยัพิบติัท่ีมาใน

หลากหลายรูปแบบ แต่เม่ือถึงยุคแห่งการปฏิวติั

อุตสาหกรรม สถานการณ์เร่ิมเปล่ียนแปลงไปนบัตั้งแต่

ปี ค.ศ.1750 คือ  องคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เร่ิมทาํใหป้ระชากรโลก

จาํนวนมากไดเ้ร่ิมหลุดพน้ไปจากความยากจน  ผูเ้ขียน

พยามช้ีใหเ้ห็นวา่ แมว้า่ระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะแสดงถึงศกัยภาพในการขจดัความยากจนของ

ประชากรไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่กย็งัมีดินแดนท่ีมีความ
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ยากจนในหลายพ้ืนท่ียงัคงตกอยูใ่นวงัวนกบัดกัของ

ความยากจน ปราศจากเคร่ืองมือทางการเงิน และการ

ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข และ

ส่ิงจาํเป็นอ่ืน ๆ การขจดัความยากจนในพ้ืนท่ีเหล่าน้ี

ตอ้งอาศยัความร่วมมือในระดบันานาชาติเช่น สถาบนั

การเงินระหวา่งประเทศ NGO องคก์รต่าง ๆ สถาบนั

องคก์รระหวา่งประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัได้

ใหท้ศันะเพ่ิมเติมวา่ นกัเศรษฐศาสตร์ดา้นการพฒันา

ควรตอ้งมีทกัษะในการวินิจฉยัแหล่งท่ีมาของปัญหา

เศรษฐกิจ โดยตอ้งตระหนกัวา่มีปัจจยัต่าง ๆ มากมายท่ี

เขา้มาเก่ียวขอ้ง และผูเ้ขียนไดต้อกย ํ้าใหผู้อ่้านไดเ้ห็น

ภาพหมู่บา้นแห่งหน่ึงในประเทศากานาซ่ึงประชาชน

ทั้งหมู่บา้นตอ้งพ่ึงคนัโยกสูบนํ้าท่ีมีเพียงตวัเดียวทั้ง

หมู่บา้น รวมถึงการแกไ้ขปัญหาความยากจนตอ้งใช้

มาตราการพิเศษในการดูแลใหค้วามช่วยเหลือและ

นานาประเทศในโลกตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัในทา้ยบท

ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอ เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ

ของสหประชาชาติ 8 เป้าหมายดว้ยกนั เพ่ือช่วยเหลือ

บรรดาพ้ืนท่ี ๆ ยงัตกอยูใ่นความยากจนใหป้ระชากรมี

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในทุก ๆ ดา้น เช่น เป้าหมายในการ

ขจดัภาวะยากจนและความหิวโหย เป้าหมายในการให้

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (หนา้ 72-78)     

               ตอนที่ 4 การรักษาสภาวะหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวติ โดย สจ๊วต แอล. พมิพ์ และคลนิตั้น เจนกิน้ส์ 

แห่งคณะโลกและส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลยัดุ๊ค 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ ์ผูเ้ขียนได้

ช้ีใหเ้ห็นวา่ การสูญพนัธ์เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตทุกเผา่พนัธ์ทุกตระกลูในท่ีสุด

จะตอ้งสาบสูญไปจากโลก แต่การสูญพนัธ์ของบรรดา

ส่ิงมีชีวิตจะไม่รู้สึกน่ากงัวล ถา้หากมนัดาํเนินไปอยา่ง

ชา้ ๆ และเกิดสายพนัธ์ใหม่ข้ึนมาทดแทนตาม

กระบวนการทางธรรมชาติ จากการศึกษาเม่ือเทียบ

สดัส่วนโดยเฉล่ียแลว้ทุกปีจะมีส่ิงมีชีวิตจาํนวนหน่ึงใน

จาํนวนหน่ึงลา้นตระกลูสูญพนัธ์ไปจากโลกตาม

ธรรมชาติ จะไม่มีปัญหาถา้หากมนัดาํเนินไปอยา่งชา้ ๆ 

และเกิดสายพนัธ์ใหม่ข้ึนมาทดแทนตามกระบวนการ

ทางธรรมชาติ และผูเ้ขียนไดใ้หท้ศันะไวอ้ยา่งน่าสนใจ

วา่ ปัจจุบนัสถานการณ์ของบรรดาสตัวแ์ละพืชพนัธ์

ต่าง ๆ ไดก้าํลงัถกูคุกคามจากมนุษย ์ตั้งแต่การล่า การ

ทาํลายถ่ินท่ีอยูแ่ละการนาํสายพนัธ์ต่างถ่ินท่ีเป็น

อนัตรายเขา้มาอยู ่เช่น หนู วชัพืช เป็นตน้ นอกจากน้ียงั

มีภยัอนัตรายท่ีกาํลงัคืบคลานเขา้มา ไดแ้ก่ อุณหภูมิของ

โลกท่ีกาํลงัสูงข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอ

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไวอ้ยา่งน่าสนใจ

ดว้ยถอ้ยคาํท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถนาํไปกาํหนดเป็น

นโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของโลก  เช่น  

การเสาะหาพ้ืนท่ีพิเศษ พ้ืนท่ีท่ีกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย

และดาํเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองในทนัที เป็นตน้  

             ตอนที่ 5 เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน โดย 

อมอร่ี บี. โลวนิส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ของ Rocky Mountain Institute สถาบันวิจยัด้านพลงั 

ไม่แสวงหากาํไร ฯลฯ ผูเ้ขียนนาํเสนอเก่ียวกบั การ

ปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลกทางสองแพร่งท่ีตอ้ง

เลือกระหวา่งการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มกบัการเจริญเติบ 

โตทางเศรษฐกิจ ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  การใช้

เช้ือเพลิงฟอสซิลใหน้อ้ยลง เพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้ลกมี

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนไม่วา่จะเป็นการคมนาคมไปจนถึง

เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น โดยนกัส่ิงแวดลอ้มไดร้ะบุวา่ถึงแม้

ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงไปใช้

พลงังานทางเลือกจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง แต่กถื็อวา่คุม้ค่าใน

ส่วนของภาครัฐ ถา้หากใชม้าตราการและวิธีการท่ี

เหมาะสม การคุม้ครองสภาพภูมิอากาศโลกสามารถ

เดินเคียงคู่กบัการประหยดัค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง

แทจ้ริง ดงัตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนไดย้กข้ึนมาสนบัสนุนขอ้มลู 

คือ บริษทัยกัษใ์หญ่ในวงการนํ้ามนั BP สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ลงร้อยละ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 373



10 เม่ือเทียบกบัปี 2533 และสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย

ไปไดป้ระมาณ 650 ลา้นดอลลาร์ในช่วงเวลา 10 ปี โดย

วิธีการดงัต่อไปน้ี เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลงังานของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารท่ีอยูอ่าศยั 

ยานพาหนะ และสินคา้อุปโภคบริโภค ส่ิงเหล่าน้ีจะ

ช่วยใหป้ริมาณการใชน้ํ้ามนัและถ่านหินลดลงมาก ช่วย

ยบัย ั้งการทาํลายสภาพภูมิอากาศของโลก และช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาค

ครัวเรือน  ตวัอยา่งการออกแบบบา้นเพ่ืออนุรักษ์

พลงังานท่ีน่าสนใจ หนา้ (114 – 115) นอกจากน้ีผูเ้ขียน

ยงัไดก้ล่าวถึงพลงังานทางเลือกไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ได้

เขา้มามีบทบาทสาํคญัในปัจจุบนัดงัตวัอยา่ง เช่น การ

ผลิตพลงังานจากลมดูเป็นการปรับเปล่ียนท่ีประสบ

ความสาํเร็จและกา้วหนา้ไปม  ากท่ีสุด กงัหนัลมขนาด

ใหญ่ แต่ละอนัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 

2-5 เมกะวตัต ์เป็นระบบท่ีสามารถเช่ือถือไดแ้ละเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

               ตอนที่ 6 ศักยภาพของที่ดนิทํากนิแปลงเลก็ 

โดย พอล โพลกั ผู้ก่อตั้งและประธาน International 

Development Enterprises องค์กรไม่แสวงหากาํไร 

ผูเ้ขียนไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ระบบชลประทานตน้ทุนตํ่าและ

การทาํกินบนท่ีดินขนาดเลก็ รวมถึงการปลูกพืช

หลากหลายชนิด เป็นกญุแจสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา

ความยากจนและความอดอยากในประเทศท่ีกาํลงั

พฒันาหรือดอ้ยพฒันา เช่น ในรัฐมหาราษฎระของ

อินเดียเกษตรกรไดห้นัมาใชร้ะบบชลประทานนํ้าหยด

จากแรงโนม้ถ่วงตน้ทุนตํ่า เพ่ือใหแ้ก่ตน้ทานตะวนัและ

ผกัอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจาก

อดีตเป็นอยา่งมาก 

             ตอนที่ 7 การสาธารณสุขยุคใหม่ โดย แบร่ี อาร์ 

บลูม คณบดคีณะสาธารณสุข มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 

ได้นําเสนอเกีย่วกบั การสาธารณสุขยุคใหม่ ฯลฯ โดย

ในอดีตโรคภยัไขเ้จบ็ เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน เป็น

ตน้ โรคเหล่าน้ีเกิดข้ึนเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม 

แต่ในปัจจุบนัไดแ้พร่กระจายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่

โลก ภยัอนัตรายจากโรคระบาดร้ายแรงหลายชนิดใน

ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีน่ากงัวลอยู ่โลกกาํลงัอยูใ่นยคุเปล่ียน

ผา่นในหลาย ๆ ดา้น และมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ี

จะตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางหรือมาตราการสาธารณสุข

รูปแบบใหม่ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอการปรับปรุง

หรือพฒันาแนวทางหรือมาตราการสาธารณสุขรูปแบบ

ใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 8 มาตราการท่ีจะช่วยพลิก

และกูส้ถานการณ์ดา้นสาธารณสุขทัว่โลกได ้แนวทาง 

8 มาตราการเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและสามารถนาํไป

ปรับปรุงและพฒันามาตราการสาธารณสุขใหก้บั

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก หนา้ (172-174) 

              ตอนที่ 8 เศรษฐกจิในโลกที่จาํกดั โดย เฮอร์

แมน อ.ี เดลี ่ศาสตราจารย์ คณะนโยบายสาธารณะ 

มหาวทิยาลยัแมร่ีแลนด์ ฯลฯ ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ เศรษฐกิจ

โลกในปัจจุบนัไดข้ยายตวัมากข้ึนจนเราไม่สามารถ

ปฏิเสธไดว้า่ ในอนาตเศรษฐกิจจะขยายตวัออกไปอีก

ไม่รู้จบ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีขอบเขตจาํกดั ใน

ปัจจุบนัเราตอ้งยอมรับความจริงวา่โลกของเรากาํลงั

เส่ือมโทรมลงทุกวนั ก่อนจะเส่ือมโทรมลงไปมากกวา่

น้ี มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีวิธีคิดแบบใหม่เพ่ือการพฒันา

เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน ภายใตร้ะบบนิเวศท่ีจาํกดั โดยการ

เปล่ียนแปลงวิถีแบบเดิมพฒันาใหก้า้วหนา้และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น อายขุยัของผลผลิต การ

ขยายตวัของ GDP ภาคการเงิน การคา้  ระบบภาษี การ

จา้งงาน ระดบัของความสุข เป็นตน้ หนา้ (211-217)     

               ตอนที่ 9 การจดัลาํดบัความสําคัญด้าน

นโยบาย โดยไวแอต กลิส์ นักเขียนอาวุโส นิตยสารไซ

แอนทิฟิก อเมริกนั ผูเ้ขียนนาํเสนอใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีมี

อยูใ่นปัจจุบนัวา่เป็นวิกฤตท่ียากจะเยียวยา หรืออาจจะ

เกิดปัญหาใหม่ ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่เดิมเกิด

ข้ึนมา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดเลอ้ม 

สาธารณสุข การสร้างสนัติภาพปรองดอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีผูเ้ขียนไดใ้หท้ศันะเพ่ิมเติมวา่ บรรดาผูเ้ช่ียว 
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ชาญอาจช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจไดว้า่ ปัญหาใด

เป็นภยัคุกคามท่ีร้ายแรงมากท่ีสุด วิธีแกปั้ญหาแนวทาง

ใดน่าจะดีและเหมาะสมท่ีสุด และปัญหาใดป็นปัญหา

เร่งด่วนท่ีจาํเป็นตอ้งรีบแกไ้ขก่อนโดยนกัวิทยาศาสตร์

และผูเ้ช่ียวชาญทางสงัคมอาจมองเห็นปัญหาอยา่ง

กระจ่างชดั รวมไปถึงขอ้ยติุในการแกไ้ขปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขท่ีน่าจะเหมาะสมมาก

ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการใหค้วามสาํคญัแก่การแกไ้ข

ปัญหาความยากจน การรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร 

การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํเนินงานเชิง

รุกดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ และผูเ้ขียนยงัไดน้าํเสนอ

ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ บรรดานกัวิทยาศาสตร์และ

ผูเ้ช่ียวชาญทางสงัคมเหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นผูมี้อาํนาจหรือ

เป็นผูต้ดัสินใจเสน้ทางเดินของมนุษยโ์ดยตรง แต่กลไก

ทางสงัคมท่ีเป็นตวัควบคุมตดัสิน ไดแ้ก่ ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจ (รัฐบาล) กบัความตอ้งการเพ่ือการอยูร่อด

และอยูดี่กินดี (ตลาดทางเศรษฐกิจ) แต่ทั้งสองกไ็ม่เคย

เป็นกลไกท่ีสมบูรณ์ขาดประสิทธิภาพในการจดัลาํดบั

ความสาํคญัอยา่งสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริง โดยเฉพาะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี

ย ัง่ยืนในระยะยาว 

              กล่าวโดยสรุป หนงัสือ เร่ือง Crossroads For 

Planet Earth (วิกฤต วิสยัทศันแ์ละวงจรชีวิตสู่โลก

อนาคต) นาํเน้ือหาท่ีหลากหลาย ดว้ยภาษาและถอ้ยคาํท่ี

เขา้ใจไดง่้าย รวมถึงผูเ้ขียนไดส้อดแทรกภาพและขอ้มลู

ท่ีเป็นประโยชนต่์อผูอ่้านซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแต่

ละบทไดเ้ป็นอยา่งดี หนงัสือเล่มน้ีเหมาะแก่ผูท่ี้สนใจ

ศึกษาเก่ียวกบัทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีได้

เกิดข้ึนหรือกาํลงัจะเกิดข้ึนบนสงัคมโลก ไม่วา่จะเป็น

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม พลงังานและอ่ืน ๆ ท่ี

น่าสนใจอีกมากมากมาย  และนกัศึกษาท่ีเรียนดา้น

สงัคมศาสตร์ รวมถึงนกัวิชาการท่ีสนใจ ดงันั้น จึงอยาก

ฝากหนงัสือเล่มน้ีใหเ้ป็นอีกตวัเลือก เพ่ือนาํไปสู่การ

เรียนรู้และเพ่ิมพนูองคค์วามรู้ต่อไปในอนาคต 
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2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร
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