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techno logy 
consu l t ing  

simplifying IT c o ns u l t i n g  
s a l es   

s ta f f i n g  
s u p po r t  

TECHNOLOGY CONSULTING 
PROVIDES 
A TOTAL END TO END SOLUTION .  

APPLICATION MANAGEMENT 
 
Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  
• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  
• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  
• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 
• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  
• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 
• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 
fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas.  
 
Torqueo, qui lorem ipso 
utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 
amet allapa facilisis feugait  
typicus abbas ut valde. Ne 
nisl macto oppeto, et, velit 
esse foras sin aptentillum. 

CUSTOM SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  
fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 
aliquip feugait regula. Ut amet  
opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 
fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto duis. 

Wisi regula eum consectetuer ut 
mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  
et tincidunt humo sed ut. 

EBUSINESS 
SOLUTIONS 

Enim iriure accumsan epulae  
accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  
valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 
san melior, plaga cogo esse len 
eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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การนำองค0สู8องค0กรนวัตกรรม 
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                              บรรณาธิการประจำฉบับ  
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บรรณาธิการแถลง 
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การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผู[บริหารสถานศึกษา 

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                                                                                                                     

นันทกร อมรนันทp * 

 

 

บทคัดยqอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผูKบริหาร

สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุOมตัวอยOางเปPนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจำนวน 14 โรงเรียน  จำนวน 297 คน  การเก็บรวบรวมขKอมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตรวัด

และวิเคราะห7ขKอมูลโดยการแจงความถี่  รKอยละ  คOาเฉล่ีย  สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที (t-test)  และ

การวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สรุปผลการศึกษา

ไดKดังน้ี 

1. ระดับการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูOในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ7ในการทำงาน 

และตำแหนOงการทำงาน พบวOาการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมไมOแตกตOางกัน 

 

คำสำคัญ: หลักทศพิธราชธรรม   ผูKบริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ7 
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Abstract 

 

The objectives of this research, was to study and compared the Ten Royal Virtues of 

Administrators in the Secondary Educational Service Area Office 3,  Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province. The samples are 297 instructors in 14 Secondary School under the Secondary Educational 

Service Area Office 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.  Data were collected by questionnaire 

and rating scale. Data analysis used descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 

standard deviation. Test significance by t-test and one way analysis of variance at the statistically 

significant level of 0.05. The results were found that, 

1. Compliance with the Ten Royal Virtues of administrators in the Secondary Educational 

Service Area Office 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Found that the compliance with the Ten 

Royal Virtues in the overall had high level.  

2. The Comparison of the compliance with the Ten Royal Virtues of administrators in the 

Secondary Educational Service Area Office 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. By administrators with 

qualification, work experience and Position work as a whole was no different. 

 

 

Keywords: The Ten Royal Virtues of Administrators   
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา  

ศาสตร7ทางการบริหารจัดการเปPนส่ิงที่สำคัญ

เป Pนอย Oางมากต ั ้งแต Oอด ีตจนถึงป �จจุบ ันในการใชK

บริหารงาน  การที่บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมมีการเปล่ียนแปลงและแขOงขันกัน ทำใหKทุกสOวน

ของสังคมจำเปPนที่จะตKองปรับเปลี ่ยนเพื่อใหKทันกับ

การเปลี ่ยนแปลงเหลOานี ้ การศึกษาซึ ่งเปPนรากฐาน

สำคัญของชีว ิตและเปPนเครื ่องมือท ี ่สำค ัญในการ

สรKางสรรค7สังคมใหKเกิดความรุOงเรืองและสามารถแกKไข

ป�ญหาตOางๆ ก็ตKองมีการเปลี่ยนแปลงดKวย เนื่องจาก

การศึกษาเปPนกระบวนการที่ชOวยใหKคนไดKพัฒนาในทุก

ด Kาน ต ั ้งแต Oการวางรากฐานในช ีว ิต การพ ัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถที ่จะดำรงชีวิตและ

ประกอบสัมมาชีพไดK การจัดการศึกษาในป�จจุบัน

เปPนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหOงชาติ พ.ศ.

2542 แกKไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงเปPนการ

จัดการศ ึกษาที ่ม ีระบบและมีองศ 7ประกอบหลาย

ประการที่จะนำไปสูOเป�าหมาย คือ การพัฒนามนุษย7ใหK

มีคุณภาพ รูKจักแสวงหาความรูKดKวยตนเอง เปPนคนดี มี

ความสามารถและอยูOในสังคมโลกที่มีการเปล่ียนแปลง

ไดKอยOางมีความสุขตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหOงชาติ, 2544) 

ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหKสอดคลKองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหKมี

แผนการศึกษาแหOงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

ของชาติ จัดใหKมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหKกKาวหนKาทันการเปลี ่ยนแปลงทาง

สังคมโลก  รวมทั ้งปลูกฝ�งใหKผู Kเรียนมีจิตสำนึกของ

ความเปPนไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน7

ส Oวนรวม และย ึดม ั ่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเปPนประมุข  

สิ ่งที ่จะเปPนพลังขับเคลื ่อนและนำพาไปสูO

ความสำเร็จไดKคือผู Kบริหารทางการศึกษา ผู Kบริหาร

สถานศึกษา มีความสำคัญอยOางมากในการบริหารจัด

การศึกษาตามกฎหมายและบริบทของชุมชน สังคมที่

สถานศึกษาตั้งอยูO  จำเปPนตKองศึกษาวิธีการ เทคนิค

หรือแนวทางในการบริหารงานเพื่อนำไปใชKไดKอย Oาง

สอดคลKองสัมพันธ7กัน รวมทั้งตKองมีคุณสมบัติการเปPน

ผูKนำที่ดี ส่ิงหน่ึงที่จะขาดเสียมิไดKก็คือ ทศพิธราชธรรม 

ไดKแกO ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอOอนโยน 

ความเพียร ความไมOโกรธ ความไมOเบียดเบียน ความ

อดทน และความเที ่ยงธรรม สำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยา มี

โรงเรียนที่อยูOในการดูแลทั ้งหมด 29 โรง มีนักเรียน

โดยรวม 69,068 คน จำแนกเปPน นักเรียนในเขต

จังหวัดพระนครศร ีอย ุธยา จำนวน 26,963 คน 

ขKาราชการครูจำนวน 3,132 คน เปPนขKาราชการครูใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,359 คน (สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 , 2555)  

         ป�จจุบันสภาพการบริหารงานของผู Kบร ิหาร

สถานศ ึกษา ในสำนักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึ กษา

มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา มี

ความกKาวหนKาดKานการจัดการศึกษา และไดKนำเอา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชKทำใหKเกิดการเปลี่ยนแปลง

ด Kานวัตถ ุมากกวOาด KานทางจิตใจสOงผลกระทบถึง

บทบาทของผูKบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ คุณธรรม 

วัฒนธรรม ประเพณี และทศพิธราชธรรมที่กำหนดไวK 

ผูKบริหารสถานศึกษานำมาใชKในการบริหารงานนKอย

กวOาที่ควรจะเปPน ทำใหKการบริหารงานไมOราบรื่นและ

ไมOดีเทOาที่ควร เกิดป�ญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรม เชOน 

การฉKอราษฎร7บังหลวง การเอารัดเอาเปรียบในดKาน

ตOางๆ รวมถึงการลOวงละเมิดทางเพศ   

            ผูKวิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผูKบริหาร

สถานศึกษาที่เปPนกลไกสำคัญในการป�องกันและแกKไข

ป�ญหาดังกลOาว โดยศึกษาหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูKบริหารสถานศึกษา จากทัศนะของครูและบุคลากร 

ของโรงเร ียนในสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึ กษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำ

ผลการศึกษาเปPนแนวทางการกำหนดนโยบาย การ

พัฒนาผูKบริหารและการบริหารงานในโรงเรียนให Kมี

ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคpของการวิจัย 

  1. เ พ ื ่ อ ศ ึ ก ษ า ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ห ลั ก

ทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสำนักงาน

เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศ ึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบการปฏิบ ัติตามหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสำนักงาน

เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศ ึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพ   

สมมุติฐานการวิจัย 

          คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษาโรงเ ร ียน 

มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีวุฒิ

การศึกษา ประสบการณ7ในการทำงาน และตำแหนOง

การทำงานแตกตOางกันมีความคิดเห็นตOอการปฏิบ ัติ

ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู Kบริหารสถานศึกษา

แตกตOางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขKอง และแนวคิดของเจริญ  สุวฑฺฒโน (2553) และงานวิจัยที่เก่ียวขKอง                 

ที่มีลักษณะใกลKเคียงกัน มาเปPนแนวทางในการสรKางกรอบแนวคิดของการวิจัย  

                     ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม     

 

 

            

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

 ประชากรเป Pนคร ูและบุคลากรโรงเร ียน

มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แหOง 

รวมจำนวน 1,282 คน (Data Management Center 

2013 สนผ. สพฐ. ศธ.) 

 กำหนดขนาดกลุ OมตัวอยOางจากตารางของ 

Krejcie และ Morgan จำนวน 297 คน จากการสุOม

แบบแบOงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตาม

ขนาดของโรงเร ียน และส ุ Oมอย Oางง O าย (Simple 

random sampling) ตามส ัดส Oวนแต Oละโรงเร ี ยน

เพื่อใหKไดKความเปPนตัวแทนอยOางครบถKวน 

  

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชKในการวิจัยเปPนแบบสอบถาม 

แบOงออกเปPน 3 ตอนคือ  

การใช[หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ 

ในการบริหารสถานศึกษา 

1. ดKานการใหKทาน  

2. ดKานการรักษากฎหมายระเบียบวินัย 

3. ดKานการบริจาค  

4. ดKานความซ่ือตรง  

5. ดKานความอOอนโยน  

6. ดKานความเพียร  

7. ดKานความไมOโกรธ  

8. ดKานความไมOเบียดเบียน  

9. ดKานความอดทน  

10. ดKานความเที่ยงธรรม 

 

  สถานภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1.  วุฒิการศึกษา 

2.  ประสบการณ7ทำงาน  

3.  ตำแหนOงงาน  
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 ตอนที ่ 1 เปPนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูKตอบแบบสอบถามไดKแกO 

ว ุฒ ิการศ ึกษา ประสบการณ7ในการทำงาน และ

ตำแหนOงในการทำงาน  

  ตอนที ่ 2 เปPนแบบประมาณคOา 5 ระดับ 

ตามแบบของลิเคิร 7ท (Likert scale) เกี ่ยวกับระดับ

การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของผู Kบร ิหาร

สถานศึกษา  

  ตอนท่ี 3 เปPนคำถามปลายเป�ดเพื่อใหKผูKตอบ

แบบสอบถามเสนอแนะเกี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิหลัก

ทศพิธราชธรรมของผู Kบร ิหารสถานศึกษา มีการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูKทรงคุณวุฒิ จำนวน 

5 ทOาน มีคOาดัชนีความสอดคลKอง (IOC) เทOากับ 0.875  

และคOาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทOากับ 0.817  

  การวิเคราะหpข[อมูล 

 วิเคราะห7ขKอมูลโดยการแจงความถี่ รKอยละ  

คOาเฉลี่ย  สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที  

(t-test),และการวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA)  

 

ผลการวิเคราะหpข[อมูล 

         1. การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูKบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ตารางท่ี 1 คOาเฉล่ีย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการที่

ผูKบริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติ

ตามหลักทศพธิราชธรรม 

 

 

การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม 𝐱 S.D. แปลผล 

1. ดKานการใหK 4.54 0.35 มากที่สุด 

2. ดKานการรักษากฎหมายระเบียบวินัย 4.30 0.31 มาก 

3. ดKานการบริจาค 4.26 0.36 มาก 

4. ดKานความซ่ือตรง 4.51 0.35 มากที่สุด 

5. ดKานความซ่ือตรง 4.40 0.35 มาก 

6. ดKานความเพียร 4.37 0.38 มาก 

7. ดKานความไมOโกรธ 4.19 0.40 มาก 

8. ดKานความไมOเบียดเบียน 4.27 0.42 มาก 

9. ดKานความอดทน 4.25 0.49 มาก 

10. ดKานความเที่ยงธรรม 4.23 0.39 มาก 

รวม 4.33 0.16 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวOา ผูKบริหารสถานศึกษา

ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปฏิบ ัติตามหลัก

ทศพิธราชธรรมในภาพรวมอยู O ในระด ับมาก เม่ือ

พิจารณาเปPนรายดKาน พบวOา การปฏิบัติอยูOในระดับ

มากที่สุด 2 ดKาน ไดKแกO ดKานการใหK และดKานความ

ซื่อตรง นอกจากนั้นมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดKแกO 

ดKานความอOอนโยน ดKานความเพียร ดKานการรักษา

กฎหมายระเบียบวินัย ดKานความไมOเบียดเบียน ดKาน

การบริจาค ดKานความอดทน ดKานความเที ่ยงธรรม 

และดKานความไมOโกรธ ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจำแนกตามตัวแปรตKนพบวOา 

 2.1 วุฒิการศึกษา พบวOา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตOางกันมีความ

คิดเห็นตOอการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของ
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ผูKบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมOแตกตOางกัน แตOเม่ือ

พิจารณาเปPนรายดKานพบวOา ดKานการบริจาค ดKาน

ความไมOโกรธ ดKานความอดทน และดKานความเที ่ยง

ธรรม มีการปฏิบัติที่แตกตOางอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 2.2 ประสบการณ7ในการทำงาน พบวOา ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ7ในการ

ทำงาน แตกตOางกันมีความคิดเห็นตOอการปฏิบัติตาม

หลักทศพิธราชธรรมของผู Kบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวมและรายดKานไมOแตกตOางกัน  

2.3 ตำแหนOงการทำงาน พบวOา คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ7ในการทำงาน

แตกตOางกันมีความคิดเห็นตOอการปฏิบัติตามหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมO

แตกตOางกัน แตOเมื่อพิจารณาเปPนรายดKานพบวOา ดKาน

การบริจาค และดKานความเที่ยงธรรมแตกตOางกันอยOาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผล อภิปลายผลและข[อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยที ่ค Kนพบ นำไปสู Oการอภิปราย

ผลไดKวOาการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค7โดยคKนพบ

คำตอบตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย ซึ่งนำไปสูOการ

อภิปรายผล ดังน้ี 

1. การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมของ

ผู[บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอย ุธยาใน

ภ าพร วมอย ู O ใ น ร ะ ด ั บ มาก  ท ั ้ ง น ี ้ เ พ ร าะ ห ลัก

ทศพิธราชธรรมเปPนส่ิงที่ถูกตKอง ดีงาม จึงเปPนทัง้กรอบ

และแนวทางปฏิบัติที่ดี กระตุKนใหKบุคคลทุกระดับทุก

หนOวยงาน ประพฤติดี ประพฤติชอบสอดคลKองกับ

ผลการวิจัยของสุนันท7  พัฒนมงคล (2553) ซึ่งพบวOา 

ก า ร บ ร ิ ห า ร ง านต ามแนวทศพ ิ ธ ร าช ธร รม  มี

ความสัมพันธ7เชิงบวกในระดับมากกับแรงจูงใจของ

ผู Kบริหารโรงเร ียนประถมศึกษาเอกชน โดยมีการ

บริหารแนวทศพิธราชธรรมของผู Kบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาเอกชนในภาพรวม อยูOในระดับมาก  และ

แรงจูงใจของผูKบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ใน

ภาพรวม อยูOในระดับมากเชOนกัน  

   1.1 ด[านการให[ทาน ผูKบริหารสถานศึกษามี

การปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมโดยการใหKความ

คุKมครองป�องกันภัยตOางๆ ไมOใหKถูกเอารัดเอาเปรียบ ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเปPนเพราะวOา ผูKบริหาร

สถานศึกษามีหนKาท ี ่ท ี ่จะตKองดูแลร ักษาให Kความ

ปลอดภัยแกOผูKใตKบังคับบัญชา เพราะงานทุกอยOางจะ

สำเร็จไดKก็เพราะการปฏิบัติงานของบุคคลากรมาเปPน

ป �จจัยสำค ัญ จึงทำให Kผ ู Kบร ิหารสถานศึกษาเห็น

ความสำคัญของการใหKการคุKมครองป�องกันภัยตOางๆ 

ไมOใหKผูKใตKบังคับบัญชาถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงการใหKน้ี

ถือเปPนสิ ่งที ่สำคัญเพราะผูKใหKยOอมเปPนที ่ร ักของคน

ทั่วไป สอดคลKองกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ (2549:  

22-25) ที่กลOาวไวKวOา การใหK หมายถึง ใหKวัตถุภายนอก

เปPนสิ่งของอะไรตOางๆ โดยตKองมีผูKรับโดยตรง มันจึง

เปPนการใหKที่เรียกวOา ทานัง คือทาน ใหKแลKวมันก็มีผล

เปPนความผูกพันเปPนการสรKางสรรค7ความสงบสุข ทั้งน้ี

การใหKรางวัล การชมเชย หรือการประเมินผลการ

ทำงานในหนKาการงานที ่ด ีเปPนสิ ่งที ่ สามารถสรKาง

แรงจูงใจใหKกับผูKบริหารสถานศึกษา ครูผูKสอน บุคลากร

ทางการศึกษา และผูKใตKบังคับบัญชา ไดKเปPนอยOางดี 

   1.2 ด[านการรักษากฎหมายระเบียบวินัย 

ผ ู K บ ร ิ ห ารสถานศ ึกษา ม ี การปฏ ิบ ั ต ิ ต ามห ลัก

ทศพิธราชธรรม โดยการสOงเสริมใหKครู นักเรียน ปฏิบัติ

ตนอยูOในกรอบของกฎหมายบKานเมือง ในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้อาจเปPนเพราะวOา กฎหมาย ระเบียบวินัย 

เปPนส่ิงที่สำคัญของบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุก

ระดับที่จะตKองปฏิบัติตามอยOางเครOงครัด โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติระเบียบขKาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซ่ึงเปPนกฎระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลKองกับ เจริญ สุวฑฺฒโน (2553) 

ท ี ่กลOาวไวKว Oาผ ู Kปกครองจะต Kองประพฤติตนอย ู Oใน

ศีลธรรม มั่งคงหนักแนOนอยูOในระเบียบวินัย กฎหมาย

และขนบประเพณีอันดีงามของบKานเมือง วางตนใหK

เปPนหลักเปPนที่เช่ือถือของประชาชนไดK ในฐานะที่เปPน
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ประธานของหมูOคณะหรือประเทศชาติ สOวนประชาชน

ก็จะตKองประพฤติเชOนเดียวกัน เพราะถKาผูKนำทำดีอยูO

คนเดียว แตOประชาชนไมOเอาดKวย สังคมก็จะสงบ

เรียบรKอยไมOไดK หรือถKาประชาชนพยายามทำดี แตOผูKนำ

ไมOเอาดKวย ประชาชนก็เดือนรKอน ฉะน้ัน ทุกฝ�ายตKองมี

ศีลตOอกันเปPนแนวทางปฏิบัติที่ดี สังคมจึงจะสงบสุข 

   1.3 ด[านการบริจาค ผูKบริหารสถานศึกษา 

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมโดยการแสดง

ความมีจิตใจกวKางขวางและเอ้ือเฟ ¡อเผ่ือแผO ตOอนักเรียน 

ครูผูKปกครองและนักเรียนและแกOผูKพบเห็น อยูOในระดับ

มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOา ผูKบริหารตKองเปPนคนที่

ยินดีเสียสละความรูKความสามารถ และอุทิศตนใหKกับ

องค7กรดKวยความเต็มใจและไมOยOอทKอ รวมทั ้งยินดี

ถOายทอดความรูKใหKกับคนรุOนตOอ ๆ ไปรวมทั้งชุมชนที่

อยูOใกลKโรงเรียน ผูKบริหารสถานศึกษาจำเปPนที่จะตKอง

บริจาคทรัพย7ส่ิงของตOางๆเพื่อแสวงหาความรOวมมือกัน

ทั ้งโรงเร ียนและชุมชนจะไดKนำองค 7กรไปสู Oความ

เจริญกKาวหนKาดKวย ซึ ่งสอดคลKองกับ พิทูร มลิวัลย7 

(2548:184) ที่กลOาวไวKวOา การใหKทรัพย7ส่ิงของเพื่อเปPน

การชOวยเหลือ เพื่อลดความทุกข7ยาก เดือดรKอนของ

ผู Kอื ่นหร ือเปPนการเสียสละเพื ่อหวังใหKผ ู Kอ ื ่นได Kรับ

ความสุขมีผลดีตOอผูKใหKดKวย 

   1.4 ด[านความซื่อตรงผูKบริหารสถานศึกษา

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมโดย บริหารงาน

ในโรงเรียนดKวยความซ่ือตรง เป�ดเผย ตรงไปตรงมาอยูO

ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOาในการบริหาร

เพื่อใหKบรรลุวัตถุประสงค7ตามนโยบายที่สถานศึกษาไดK

วางไวK ผูKบริหารจึงจำเปPนที่จะตKองมีความซ่ือสัตย7สุจริต

ใหKมาก บางที่คนเกOงก็ไมOสามารถที่จะทำงานไดKสำเร็จ

หากขาดความซื่อสัตย7 สอดคลKองกับ เจริญ สุวฑฺฒโน 

(2553) ที่กลOาวไวKวOา กิจการทุกอยOางหากผูKที่มีสOวนรOวม 

ไมOวOาจะในฐานะผูKนำหรือผูKตาม ตOางมีความซ่ือตรงตOอ

ความถูกความควร ก็หวังไดKวOา กิจการยOอมจะประสบ

ความสำเร็จดKวยดี หากแมKนจะมีอุปสรรคก็จะสามารถ

ชOวยกันแกKไขใหKสำเร็จไดKไมOยาก 

   1.5 ด[านความอqอนโยน ผูKบริหารสถานศึกษา 

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม โดย ปฏิบัติตน

เป Pนคนที ่ม ีพฤติกรรมไมOถ ือเนื ้อถ ือตัวเม ื ่ออย ู Oกับ

ผูKรOวมงาน อยูOในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOา 

ถ K า ผ ู K บ ร ิ ห า รสถ านศ ึกษาถ ื อ เ น ื ้ อ ถ ื อต ั วม าก 

ก็จะทำใหKผูKใตKบังคับบัญชาไมOอยากเขKาใกลK และทำใหK

ม ีผลกระทบตOอการทำงานสOวนรวมได K การเปPน

ผูKบริหารตKองมีอัธยาศัยไมตรี ซ่ึงสอดคลKองกับพระมหา

หรรษา (2556:16-83)  ที่กลOาวไวKวOา การเปPนผูKนำตKอง

มีอัธยาศัยไมตรีที่ไมOเยOอหยิ่ง หยาบคาย ถือตัวถือตน   

ม ีความสง Oางามในท O วงท ีก ิร ิย าส ุภาพ น ุ Oมนวล 

ละมุนละไม ในการดำรงต ัวดำรงตนเป Pนผู Kนำน้ัน 

ค ุณลักษณะของความอOอนโยนเป Pนประเด ็นท ี ่ มี

ความสำค ัญอย Oางย ิ ่งต Oอการปร ับทOาท ีของผ ู Kนำ  

โดยเฉพาะอยOางยิ่ง  ทOาทีดังกลOาวเริ่มตKนจากใจของ

บุคคลที่เปPนผูKนำที ่พรKอมจะอOอนนKอมถOอมตน  และ

เริ่มตKนที่จะอOอนโยนเขKาไปหากลุOมคนตOางๆเพื่อสรKาง

การยอมรับ และชักจูงกลุOมคนตOางๆ ไปสูOเป�าหมาย

รOวมกัน  เพราะการจะนำคนไปสูOเป�าหมายเดียวกันน้ัน

ย Oอมเป PนไมOได Kเลยที ่จะใช Kความแข็งกระดKางเปPน

เครื่องมือในการเช่ือมสมาน 

   1.6 ด[านความเพียร ผูKบริหารสถานศึกษา 

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม โดยมีความตั้งใจ

ปฏิบ ัต ิงานให Kเก ิดความสำเร ็จอย OางไมOย Oอท K อใน

อุปสรรค อยูOในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOา 

การทำงานใหKสำเร ็จตKองมีความเพียร โดยเฉพาะ

ผูKบริหารจะตKองมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานใหKมาก 

ไมOยOอทKอตOออุปสรรค ตOางๆ เปPนตัวอยOางที ่ด ี โดย

คำน ึงถ ึ งผลประโยชน 7และความสำเร ็จของการ

บริหารงานสถานศึกษาใหKมากกวOาสิ ่งอื ่นใด เพราะ

ความตั้งใจในการทำงานยOอมทำใหKผูKใตKบังคับบัญชา

เห็นถึงความสามารถที่แทKจริงของผูKบริหาร และยัง

กOอใหKเกิดความสำเร็จอีกดKวย ซึ่งสอดคลKองกับ เจริญ  

สุวฑฺฒโน (2553) ที่กลOาวไวKวOา ความเพียรพยายามที่

จะกำจัดความเกียจครKาน และความชั ่ว ทำใหKการ

ปฏิบัติหนKาที่สำเร็จดKวยดี  
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   1.7 ด[านความไมqโกรธ ผูKบริหารสถานศึกษา  

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมโดย เมื ่อเกิด

ป�ญหา ความไมOเขKาใจ หรือไมOถูกใจในการปฏิบัติงาน

ของผูKรOวมงานไมOแสดงอาการโกรธเกี้ยว ขุOนเคืองใน

ผูKอื่นไดKเห็น อยูOในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปPนเพราะ

ผูKบริหารสถานศึกษาเมื ่อแสดงความโกรธออกมาใหK

ปรากฏ จะเปPนแสดงวOาตนเองไมOสามารถชนะอำนาจ

ของความโกรธ กิริยาที่แสดงความโกรธออกมาน้ันก็ไมO

งาม ตKองรูKจักเหตุ รูKจักผล มีเมตตาประจำใจ ไมOเกรี้ยว

กราด ตKองกระทำดKวยจิตอันสุขุมเยือกเย็น ละเอียด

รอบคอบซึ่งสอดคลKองกับ พระชัยวัฒน7 ธมฺมวฑฺฒโน 

(2552:17-20)  ที่วOา ความไมOโกรธ คือรูKจักใชKเหตุผล 

ไมOเกรี ้ยวกราดปราศจากเหตุผล และไมOกระทำการ

ดKวยอำนาจความโกรธ มีเมตตาธรรมประจำใจ รูKจัก

ระงับความขุOนเคืองแหOงจิต และมีวินิจฉัย ตลอดถึงการ

กระทำดKวยจิตอันสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็น 

   1.8 ด[านความไมqเบ ียดเบียน ผู Kบริหาร

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม 

โดยการสOงเสริมใหKบุคลากรในสถานศึกษารักษาความ

สามัคคีและชOวยเหลือเก้ือกูลกัน อยูOในระดับมากที่สุด   

ทั้งนี้อาจเปPนเพราะวOา ผูKบริหารสถานศึกษาจะตKองไมO

เบียดเบียนใหKผูKอ่ืนลำบาก ไมOสรKางความทุกข7เดือนรKอน

ให KแกOผ ู K ใต Kบ ังค ับบ ัญชา ไมOเร ี ่ยไร ไมOบ ีบค ั ้นจน

ผู K ใต Kบ ังค ับบ ัญชาไมOสามารถที ่จะทำงานต OอไปไดK 

นอกจากไมOเบียดเบียนแลKวผูKบริหารจึงตKองสOงเสริมใหK

ผูKใตKบังคับบัญชามีความรักความสามัคคี ชี้นำใหKรูKจัก

การชOวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลKองกับ วิสิษฐ 

เดชกุญชร (2551:10-11) ที ่กลOาวไวKวOา ผู Kที ่เปPนนัก

ปกครองจะต KองไมOเบียดเบียน ไมOบ ีบค ั ้น ไม Oกดขี่ 

ไมOหลงอำนาจขาดกรุณา ไมOหาเรื่องลงโทษ ไมOอาฆาต 

ไมOเกลียดชัง 

   1.9 ด[านความอดทน ผูKบริหารสถานศึกษา

มีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม โดย มีความ

อดทนและสามารถต Oอส ู Kก ับป �ญหาต Oางได Kอย Oาง

เหมาะสม อยูOในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOางาน

ที่ผูKบริหารสถานศึกษาทำน้ัน เปPนงานที่หนักหนาและ

สับซKอนยุOงยาก จึงจำเปPนอยOางมากที่ผูKบริหารตKองมี

ความอดทน จึงจะสามารถปฏิบัติงานในหนKาที่น้ันๆใหK

ไดKประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลKองกับ กมล ฉายา

วัฒนะ (2549:42-46) ที่กลOาวไวKวOา การบริหารงานใน

ป�จจุบัน ผูKนำหรือผูKบริหารที่ดี จะตKองมีความอดทน 

รอไดK คอยไดK เพราะการอดทนไดK คอยไดK ก็สมควรแกO

ความเปPนผูKที่จะทำอะไรไดKสำเร็จ ถKาไมOอดทน รอไมOไดK 

คอยไมOไดK ก็เปPนบKาตลอดเวลา ยิ่งเปPนผูKใหญOเทOาไรยิ่ง

ตKองอดทนมากขึ้นเทOาน้ัน 

   1.10 ด [านความเท ี ่ยงธรรม ผ ู Kบร ิหาร

สถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมโดย

ทำตนเปPนคนที่มีพฤติกรรมที่เสมอตนเสมอปลายอยูOใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปPนเพราะวOาผูKบริหารจะตKอง

มีความหนักแนOนไมOเอนเอียงไปกับคำพูดของใครคนใด

คนหนึ ่ง ตKองปฏิบัติตนเองใหKมีความเสมอตKนเสมอ

ปลายไมOลำเอียง เพราะการปฏิบัติตนอยOางสม่ำเสมอ 

จะทำใหKผูKบริหารเปPนที่รักของผูKใตKบังคับบัญชาทุกคน 

ซ่ึงสอดคลKองกับ วิสิษฐ เดชกุญชร (2551:10-11) ที่

กลOาวไวKวOา ผู Kที ่เปPนนักปกครองจะตKองดำรงต ัวใหK

ถ ูกต KองสอดคลKองกับประเพณีนิต ิธรรม ระเบ ียบ

ขKอบ ังค ับกฎหมาย โดยไมOเอนเอียงไมOกวัดแกวOง 

ออกไปจากความถูกตKองทำนองคลองธรรม 

        2. การเปรียบเทียบ การใชKหลักทศพิธราชธรรม

ของผู Kบร ิหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื ้นที่

การศ ึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ7

ในการทำงาน และตำแหนOงการทำงาน ในภาพรวม 

ไมOพบความแตกตOาง ซึ่งไมOสอดคลKองกับผลการวิจัย

ของพีรพัฒน7 สุขสวัสดิ์ (2549) ซึ ่งพบวOา ผู Kบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษากาฬสินธุ 7เขต 3 ผู Kบริหารของสถาน 

ศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาและตำแหนOงงานแตกตOางกัน 

ม ีการนำทศพ ิธราชธรรมมาประย ุกต 7 ใช K ในการ

บร ิหารงานและมีประสิทธิผลในการบร ิหารงาน

แตกตOางกัน ทั้งนี้อาจจะเปPนเพราะผู Kตอบแบบสอบ 

ถามอยู O ในบร ิบทที ่แตกตOางกัน พ ื ้นท ี ่แตกตOางกัน 
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ความร ู Kความเข Kาใจเกี ่ยวกับหลักทศพิธราชธรรม

แตกตOางกัน และร ูปแบบในการบริหารจัดการใน

สถานศึกษาของผูKบริหารแตOละคนแตกตOางกัน และ

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจำแนกตามวุฒิการศึกษา

และตำแนOงงาน พบวOาดKานการบริจาคและดKานความ

เที ่ยงธรรม แตกตOางกันอย Oางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกและมีตำแหนOงงานอ่ืนๆมีคOาเฉล่ียสูงกวOากลุOมอ่ืนๆ  

ทั้งนี้อาจะเปPนเพราะการบริจาคแสดงถึงความมีจิตใจ

กวKางขวาง เ อ้ือเฟ   ¡อเผ ื ่อแผO และเส ียสละทร ัพย7  

ตOอนักเรียน ครูผูKปกครอง ตOอประโยชน7สOวนรวม สOงผล

ใหKเกิดความศรัทธาเช่ือถือในระดับที่ตOางกัน ดังที่พระ

ธรรมกิตติวงศ7 (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ,2553) กลOาววOา 

การเส ียสละ เป Pนการแบ O งป �น ความเอ ื ้ อ เฟ ¡ อ 

มีความหมายเชOนเดียวกับคำวOา ทาน และ บริจาค  

การใหKเปPนการบริจาคทาน ซ่ึงโดยปกติจะมุOงถึงการใหK

หรือการเสียสละวัสดุส่ิงของ สละความเห็นแกOตัว และ

ความสุขสOวนตัวเพื่อชOวยเหลือเก้ือกูลผูKอ่ืน โดยไมOเลือก

วOาเปPนมิตรหรือศัตรู การบริจาคจึงเปPนเรื่องของจิตใจ

ที่สOงผลตOอความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกตOางกัน 

ในดKานความเที่ยงธรรมก็มีการปฏิบัติที่แตกตOางกัน 

ทั ้งนี ้เปPนเพราะความเที ่ยงธรรม เปPนการยึดการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยใน การบริหารงาน การ

มอบหมายงานใหKผูKใตKบังคับบัญชาอยOางยุติธรรม ตรง

ตามความสามารถ  รวมทั้งการปฏิบัติใหKถูกตKองตาม

จารีตประเพณี กฎหมายและศีลธรรม มีการปฏิบัติงาน

ในหนKาที ่ด Kวยความรับผิดชอบ ไมOวOาจะเปPนหนKาที่

โดยตรงหรือไดKร ับมอบหมาย ความเที ่ยงธรรมของ

ผูKบริหาร จะเปPนการมอบหมาย การติดตามงานอยOาง

ถูกตKองเหมาะสม ในขณะที่ครู บุคลากร และตำแหนOง

อื่นๆ ก็ตKองทำงานอยOางเต็มความสามารถเพื่อนำพา

องค7กรสูOเป�าหมายอยOางมีประสิทธิภาพ จึงกลOาวไดKวOา

เปPนความเที่ยงธรรมมีพฤติกรรมที่เสมอตนเสมอปลาย 

สอดคลKองกับแนวคิดของ พระเทพคุณาภรณ7 (โสภณ 

โสภณจิตฺโต ป.ธ.9 ,2553) ที่วOา ความเที่ยงธรรม ของ

ครูอาจารย7ซึ่งมีหนKาที่สั่งสอน ศิษย7 แนะนำใหKเรียนดี 

มอบศิลปวิทยาใหK ไมOป�ดบังอำพราง ยกยOองใหKปรากฏ

ในหมูOเพื่อนฝูง ปกป�องดูแลสOวนความเที่ยงธรรมของ

ศิษย7ตKองมีหนKาที่ปฏิบัติตOอครูอาจารย7ดKวยความเคารพ  

ลุกขึ้นยืนรับแสดงอาการดKวยความเคารพอยOางจรงิใจ 

เช่ือฟ�งคำส่ังสอน ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ  
 

ข[อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิเคราะห7เนื้อหาจากแบบสอบถาม

ปลายเป�ดและขKอที่มีคOาเฉลี่ยอยูOในอันดับสุดทKายของ

ค ร ู แ ละ บ ุ คล ากรที่ ม ี ต O อก า รปฏ ิบ ั ต ิ ต ามห ลัก

ทศพิธราชธรรมของผูKบริหารสถานศึกษา ในสำนักงาน

เขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษา เขต3 จ ั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา สรุปเปPนขKอเสนอแนะ ดังน้ี  

1) ดKานการใหKทาน ควรใหKขKอแนะนำแกOครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหKตระหนักถึงความสำคัญ

ของการใหKทั้งที่เปPนประโยชน7ตOอตนเองและสังคม  

2) ดKานการรักษากฎหมายระเบียบวินัย ควร

สOงเสริมการปฏิบัติตนอยูOในกรอบของจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

3) ดKานการบริจาค ควรสรKางความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานโดยอุทิศเวลาใหKทางราชการอยOาง

สม่ำเสมอ  

4) ดKานความซื่อตรง ควรสOงเสริมใหKครู จัด

กระบวนการเรียนการสอนที ่เนKนใหKผู Kเร ียนมีความ

ซ่ือสัตย7 สุจริต 

 5) ด K านความอO อนโยน ผ ู K บ ร ิ ห ารควร

บริหารงานโดยเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทุกคน       

6) ดKานความเพียร สOงเสริมใหKนักเรียน และ

ครูไดKพัฒนาตนเอง เพื่อใหKทันความเปลี่ยนแปลงของ

โลกและสังคม  

7) ดKานความไมOโกรธ เปPนคนที ่ร ู Kจักระงับ

และควบคุมอารมณ7  

8) ดKานความไมOเบียดเบียน การบริหารงาน

และปฏิบ ัต ิตนไมOไปเบ ียดเบ ียนต Oอคร ู นักเร ียน

ผูKปกครองตลอดจนชุมชนและสังคม  

9) ด Kานความอดทน ในการปฏิบ ัต ิงานมี

ความสามารถในการรอคอยผูKอ่ืนไดK  
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10) ดKานความเที่ยงธรรม สOงเสริมและยึดม่ัน

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7

เปPนประมุข 
 

ข[อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตqอไป 

ควรศึกษาวิจัยในประเด็นตOอไปน้ี 

1. ป�จจัยที่มีอิทธิพลตOอการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏ ิบ ัต ิตามหล ักทศพ ิ ธราชธรรมของ ผูKบร ิห าร

สถานศึกษา นอกเหนือจากป�จจัยสOวนบุคคล อาทิ 

ป�จจัยทัศนคติทางบวกกับหนOวยงานในสังกัดและ

องค7กร  

2. ป�จจัยภาวะผูKนำ ป�จจัยความรูK ความเขKาใจ

เก่ียวกับการบริหาร ป�จจัยเก่ียวกับแรงจูงใจ หรือความ

ตระหนักการมีคุณธรรมจริยธรรมของผูKบริหารตOอการ

บริหารสถานศึกษา 
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การศึกษาความต[องการในการพัฒนาการใช[ภาษาอังกฤษ 

ของพนักงานต[อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

ป|ทมพันธp  ศิลากร * 

 

บทคัดยqอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาความตKองการในการพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษและศึกษาป�ญหาใน

การพัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนรับบนเครื ่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ใชKแบบสอบถามมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับเปPนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขKอมูล จากกลุOมตัวอยOางจำนวน 

376 คน กำหนดขนาดกลุOมตัวอยOางโดยใชKสูตรของยามาเนO ซึ่งเปPนการสุOมตัวอยOางแบบสะดวก  สถิติที่ใชKในการ

วิเคราะห7ขKอมูล ไดKแกO คOาเฉล่ีย คOารKอยละ และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวOา กลุOมตัวอยOางพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทักษะใน

การใชKภาษาอังกฤษโดยรวมอยูOในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดKานพบวOา  กลุOมตัวอยOางพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการใชKภาษาอังกฤษ ดKานการใชKในการสื่อสาร อยูOในระดับมากที่สุด 

รองลงมาตามลำดับอยูOในระดับมาก ไดKแกO ดKานทักษะการฟ�ง ดKานการประเมินผล ดKานหลักสูตร ดKานทักษะการพูด 

ดKานทักษะการอOาน และดKานการฝ®กอบรม สOวนดKานทักษะการเขียน   อยูOในระดับปานกลางขKอเสนอแนะจากการวิจัย 

ฝ�ายบริหารพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินควรสOงเสริมการพัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษในการสื่อสารดKวยวาจา

และปรับปรุงการพัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษ ดKานทักษะการเขียน เพื่อการบริการที่เปPนเลิศ 

 

คำสำคัญ: ความตKองการในการพัฒนา  การใชKภาษาอังกฤษ  พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน 
 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 

 

The objectives of this study were to determine the problems the needs of cabin attendants 

to improve English skill and 2) to give suggestions for improvement in English usage. The population 

for this study was comprised of 376 cabin attendants. 228 female, age 36-45, the education level 

was bachelor's degree, the average income per month was up to 60,001 baht, married with the 

experience of working for Thai Airways International Co., Ltd. over 16 years, selected by 

convenience sampling with Yamane formula. The instrument questionnaire with 5 rating scale, and 

consistency of reliability between .77 - .95 was used. The analysis of the data was accomplished 

by computation of the frequency, mean, percentage, and standard deviation. 

 From the findings of this study, it was concluded that the opinions of needs in 

improvement of English Usage for flight attendants were at the high level. Regarding to each 

aspect, the opinions of needs in improvement of English for communication were at the highest 

level. Listening, evaluation, curriculum, speaking, reading, and training were in high level.  Writing 

was at the moderate level. 
 

 

Keywords: Needs in Improvement, English Usage,  Flight Attendants 
 

 

  



                     ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   13 

                        Vol.7 No.1 April 2015 - September 2015 
 

 

ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

บร ิษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เปPน

รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการ

ในดKานการบินพาณิชย7ในประเทศและระหวOางประเทศ 

ในฐานะสายการบินแหOงชาติ  โดยเฉพาะอยOางยิ่งเปPน

ร ัฐว ิสาหกิจของชาต ิ ท ี ่ดำเนินกิจการแขOงข ันกับ

ตOางประเทศ ในธุรกิจการบินโลก  และเปPนรัฐวิสาหกิจ

ที่สามารถทำกำไรตOอเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังไดKรับการยก

ยOองในดKานตOางๆ ใหKอยูOในระดับสายการบินช้ันนำของ

โลกเสมอมา (บริษัทการบินไทย, 2556) 

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินเปPนบุคลากร

หลักกลุ Oมหนึ ่งที ่ฝ�ายบริหารของบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน)  เล็งเห็นความสำคัญ และตKองการจะ

พัฒนาและปรับปรุงใหKดียิ่งขึ้น เพราะพนักงานตKอนรับ

บนเครื่องบินเปPนผูKที ่อยู OใกลKชิดกับผู Kโดยสารที่มาใชK

บริการของสายการบินมากที่สุดและนานที ่สุด สOวน

หน่ึงของความรูKสึกที่ประทับใจของผูKโดยสารจะมาจาก

พนักงานต Kอนร ับบนเคร ื ่องบ ินโดยการสื ่อสารที่

สามารถเขKาใจกันไดKทั้ง ผูKใหKบริการและผูKไดKรับบริการที่

ใชKภาษาอังกฤษสื่อสารระหวOางกัน ดังนั้น ภาษาอังกฤษ

นับวOามีความสำคัญมากโดยเฉพาะกับอาชีพพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบิน จำเปPนตKองใชKภาษาอังกฤษเพื่อ

เปPนส่ือกลางในการส่ือสาร การใชKภาษาอังกฤษที่ดีของ

พนักงานตKอนรับบนเครื ่องบินถือเปPนศักยภาพหลัก

ของอาชีพที่ทุกสายการบินตKองใหKความสำคัญ 

ดังนั ้น ผู KวิจัยในฐานะพนักงานตKอนร ับบน

เครื่องบินจึงสนใจที่จะศึกษาความตKองการพัฒนาการ

ใชKภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินฯ 

เพ ื ่อใช Kเป Pนข Kอม ูลในการจัดเน ื ้อหาหลักส ูตรใหK

สอดคลKองกับความตKองการใชKการใชKภาษาอังกฤษ 

เปPนผลทำใหKการพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษเปPนไป

อยOางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตKองการที่สุด 
 

วัตถุประสงคp 

1. เพื่อศึกษาระดับความตKองการของพนักงาน

ต Kอนร ับบนเคร ื ่ องบ ินในการปร ับปร ุ งการ ใชK

ภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อศึกษาป�ญหาในการพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน บริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาความตKองการและป�ญหาในการพัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ7ระหวOางตัวแปรดังน้ี 
 

                ตัวแปรต[น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข[อมูลสqวนบุคคล   

- เพศ   

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดK 

- สถานภาพ 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ตำแหนOงงาน 

 

  

ความต[องการและป|ญหาในการพัฒนาทักษะ 

การใช[ภาษาอังกฤษของพนกังานต[อนรับบนเคร่ืองบิน 

- ดKานหลักสูตร 

- ดKานการใชKในการส่ือสาร 

- ดKานทักษะการฟ�ง 

- ดKานทักษะการพูด 

- ดKานทักษะการอOาน 

- ดKานทักษะการเขียน 

- ดKานการฝ®กอบรม 

- ดKานการประเมินผล 
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ประโยชนpท่ีได[รับจากการวิจัย  

1. ได Kร ับทราบระด ับความต Kองการของ

พนักงานตKอนรับบนเครื ่องบินในการปรับปรุงการใชK

ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการวิจัยนำไปเปPนแนวทางใหKผูKบริหาร

ฝ�ายอบรมในการจัดหลักสูตรฝ®กอบรมการปฏิบัติงาน

และความกKาวหนKาในอาชีพของพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินและหนOวยงานอ่ืนตOอไป 
 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากร คือพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน  

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,350 คน 

(ฝ�ายบริหารพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน, 2557) 

กลุ Oมต ัวอย Oางโดยส ูตรการหาขนาดกลุOม

ตัวอยOางของทาโรยามาเนO ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ไดKจำนวน 376 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลคือ

แบบสอบถาม โดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียว 

ขKองเก็บรวบรวมขKอมูลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขKองจาก

เอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยตOางๆ นำขKอมูลตOางๆ ที่

รวบรวมไดK ทำการสรุปเพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาใน

การสรKางเครื่องมือใหKครอบคลุมเรื่องที่ตKองการวิจัย นำ

แบบสอบถามที่สรKางขึ้นใหKผูKเช่ียวชาญ เปPนผูKตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แลKวนำผลมาวิเคราะห7ตาม

เทคนิค IOC นำขKอเสนอแนะของผูKเชี่ยวชาญไปแกKไข

ปรับปรุงแบบสอบถาม และ นำไปทดลองกับกลุOมอ่ืนที่

มีลักษณะใกลKเคียงกับกลุOมที่ศึกษา 30 คน ผูKวิจัยทำการ

ทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ

หาคOาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Cronbach’s Coefficient of 

Alpha) ไดKคOาความเชื ่อมั่นของแบบสอบถามทั ้งฉบับ

เทOากับ .8146 ซึ ่งถือวOายอมรับไดKจึงดำเนินการเก็บ

ขKอมูลตOอไป 

 

 

การวิเคราะหpข[อมูล 

สถ ิต ิท ี ่ ใช Kในการวิ เคราะห 7ข Kอม ูล ได KแกO  

คOาเฉล่ีย คOารKอยละ และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิเคราะหpข[อมูล 

การศึกษาความตKองการในการพัฒนาการใชK

ภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน บริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวOากลุOม

ตัวอยOางสOวนใหญOเปPนเพศหญิง มีจำนวน 228 คน กลุOม

ตัวอยOางสOวนใหญOเปPนพนักงานที่มีอายุอยูOในชOวง36 – 

45 ป´ กลุ OมตัวอยOางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

รายได K 60,001 บาทขึ ้นไป มีสถานภาพสมรส มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวOา 16 ป´ขึ้นไป และมี

ตำแหนOงเปPนลูกเรือกลุOมตัวอยOาง 

พนักงานตKอนร ับบนเคร ื ่องบินที ่เปPนกลุOม

ตัวอยOางสOวนใหญOมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะการใชKภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนร ับบน

เครื่องบินโดยรวม อยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดKานพบวOา  กลุOมตัวอยOางพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน

มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะในการใชK

ภาษาอังกฤษ ดKานการใชKในการส่ือสาร อยูOในระดับมาก

ที ่สุด รองลงมาอยู Oในระด ับมาก ไดKแกO ดKานทักษะ     

การฟ�ง ดKานการประเมินผล ดKานหลักสูตร ดKานทักษะ

การพูด ดKานทักษะการอOาน และดKานการฝ®กอบรม          

สOวนดKานทักษะการเขียน อยูOในระดับปานกลาง 
  

อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษดKานหลักสูตรและดKานการฝ®กอบรมใน

สOวนของผู Kด ูแลเรื่องการฝ®กอบรมที ่เกี่ยวขKองกับการ

ปฏิบัติงาน ควรมีการเพิ่มหลักสูตรการอบรมดKานภาษา 

เพื่อเปPนการพัฒนาใหKพนักงานตKอนรับบนเครื่องไดKมี

การพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการฟ�ง การพูด โดย

คำนึงถึงประโยชน7ที่จะกOอใหKเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน หากพนักงานไดKมีการพัฒนาตนเองแลKว

ยOอมจะสOงผลดีแกOตนเองและองค7กรตOอไป ซ่ึงสอดคลKอง

กับงานวิจัย ผะอบ พวงนKอยและคณะ (2544) การ
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารในงาน

อาชีพผลการวิจัยสรุปไดKวOาหลักสูตรฝ®กอบรมเร ื ่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื ่อการสื่อสารในงานอาชีพ  ไดK

ผOานการประเมินจากผูKเช่ียวชาญดKานอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา หลักสูตร  และการสอนภาษาอังกฤษ สรุปไดKวOา

ทุกรายการประเมินมีคOาเฉลี ่ยส ูงกวOา 0.5 แสดงวOา

หลักสูตรฝ®กอบรมใชKฝ®กอบรมไดK อยOางมีประสิทธิภาพ

ตามสมมติฐานที่ตั้งไวK และการทดสอบผลตOางระหวOาง

คะแนนเฉลี่ยผลสอบกOอนฝ®กอบรมและหลังฝ®กอบรม 

ดKวยหลักสูตรและชุดฝ®กอบรม มีความแตกตOางกันที่

ระด ับน ัยสำค ัญ .01 แสดงว Oา การฝ ®กอบรมดKวย

หลักสูตรและชุดฝ®กอบรมน้ีทำใหKผูKเรียนมีความรูKสูงขึ้น 

2. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอ ังกฤษด Kานการใช K ในการส ื ่อสาร : ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินจะตKองเจอ

กับผูKโดยสารที่เปPนชาวตOางชาติบOอยครั้ง และจะตKองมี

การสื่อสารกันเพื่อความเขKาใจกันทั ้งสองฝ�าย ดังน้ัน 

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินจะตKองมีการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่ใชKในการส่ือสารเปPนอยOางยิ่ง เพราะหาก

วOาพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินไมOสามารถฟ�งใหKเขKาใจ 

หรือพูดใหKผู KโดยสารเขKาใจไมOตรงกันแลKว ยOอมทำใหK

ความตKองการของทั้งสองฝ�ายเกิดการผิดพลาดไดK ซ่ึง

สอดคลKองกับงานวิจัยของ นงสมร พงษ7พานิช (2551) 

ป�ญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื ่อสารด Kวย   

วาจาของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร7 วิทยาเขตศรีราชา สรุปผลการวิจ ัยใน

ภาพรวมพบวOาป �ญหาการพูดภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสาร ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห7 ป�ญหาเหลOาน้ีทำ

ใหKประชากรกลุOมตัวอยOางรูKสึกขาดความมั่นใจ ดังเชOน

เม่ือถูกถามวOา ไดKอะไรจากการเรียนวิชาการส่ือสารดKวย

วาจา เปPนที่นOาสังเกตวOาประชากรกลุOมตัวอยOางจำนวน

มากตอบว O าม ี ความกล K า  ม ี ความม ั ่ น ใจมากขึ้น 

บุคลิกภาพดีขึ้น และสามารถนำความรูKความสามารถ

ไปใชKไดKจริง ดังนั้น จึงสรุปป�จจัยที่ทำใหKผูKเรียนขาด

ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน คือ การ

ขาดเจตคติท ี ่ด ีต OอการพูดภาษาอังกฤษอยOางเปPน

ทางการการขาดความร ู Kและทักษะพื ้นฐานที ่ เปP น

องค7ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 

การขาดการฝ®กฝนและประสบการณ7ในการพูดเพื่อการ

สื่อสาร และขาดทักษะการเรียบเรียงความคิดในการ

นำเสนอ 

3. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษ ดKานทักษะการฟ�ง: ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน การสื่อสารถือเปPนเรื่อง

สำคัญที่สุด เน่ืองจากวOาหากพนักงานตKอนรับบนเครื่อง

ไมOสามารถฟ�ง หรือ ฟ�งแตOไมOเขKาใจที่ผูKโดยสารประสงค7

จะส่ือสารเพื่อขอรับการบริการ อาจทำใหKผูKโดยสารเกิด

ความไมOพอใจที่พนักงานตKอนรับบนเครื่องไมOสามารถ

ปฏิบัติตามที่ผูKโดยสารขอไดK จึงเกิดความไมOพอใจในการ

บริการ ดังนั้น พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินควรฝ®ก

ทักษะด Kานการฟ�งภาษาอังกฤษให Kม ีความเข Kาใจที่

ถ ูกต Kอง ซึ ่งสอดคลKองงานวิจ ัย ภาพิมล ชาต ิพหล 

(2549) ป�ญหาและความตKองการพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของพนักงานบริษัท เอ็กโก 

เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 เซอร7วิส จำกัด ผลการวิจัยพบวOา 

ป�ญหาการใชKภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสรทั้ง 4 ดKานของ

พนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ ่งแอนด7 เซอร7วิส 

จำกัด โดยภาพรวมอยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปPน

รายดKานพบวOา พนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง

แอนด7 เซอร7วิส จำกัด มีป�ญหาอยูOในระดับมากทุกดKาน 

ทั้งการฟ�ง การพูด การอOาน และการเขียน  

4. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษดKานทักษะการพูด : พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินสOวนใหญOมีป�ญหาในดKานการพูดเพื่อสื่อสาร

กับชาวตOางชาติเนื ่องมาจากภาษาอังกฤษไมOได KเปPน

ภาษาประจำทKองถิ่นการนำไปใชKจึงมีขอบเขตที่จำกัด 

ถ ึงแมKจะมีปฏิบัติงานกับชาวตOางชาต ิแตOพนักงาน

ตKอนรับบนเครื ่องบินก็ไมOกลKาที ่จะพูดคุยสื ่อสารกับ

ชาวตOางชาติเน่ืองจากเกรงวOาตนเองจะพูดผิดดังน้ันการ

เรียนรูKเพื่อพัฒนาทักษะการพูดที่พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินนำมาใชKจึงเนKนที่การสื่อสารกับชาวตOางชาติ

เพื ่อใหKเกิดความเขKาใจที ่ตรงกันทั ้งสองฝ�ายโดยใชK
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ประโยคที่สั้นเขKาใจงOายและตนเองมีความคุKนเคยเปPน

หลักทั ้งนี ้อาจจะมีการย้ำคำหรือประโยคพรKอมทั้ง

สังเกตพฤติกรรมและทOาทางของชาวตOางชาติในขณะที่

พ ูด เพ ื ่อตรวจสอบความเข Kาใจของค ู Oสนทนา ซ่ึ ง

สอดคลKองกับงานวิจัยของ นงสมร พงษ7พานิช (2551) 

ป�ญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการส่ือสารดKวยวาจา

ของน ิ ส ิ ตคณะว ิทยาการจ ั ดการมหาว ิท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร7 วิทยาเขตศรีราชา สรุปผลการวิจ ัยใน

ภาพรวมพบวOาป �ญหาการพูดภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสาร ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห7 ป�ญหาเหลOาน้ีทำ

ใหKประชากรกลุOมตัวอยOางรูKสึกขาดความมั่นใจ ดังเชOน

เม่ือถูกถามวOา ไดKอะไรจากการเรียนวิชาการส่ือสารดKวย

วาจาเปPนที่นOาสังเกตวOาประชากรกลุOมตัวอยOางจำนวน

มากตอบว O าม ี ความกล K า  ม ี ความม ั ่ น ใจมากขึ้น 

บุคลิกภาพดีขึ้น และสามารถนำความรูKความสามารถ

ไปใชKไดKจริง ดังนั้น จึงสรุปป�จจัยที่ทำใหKผูKเรียนขาด

ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน คือ การ

ขาดเจตคติท ี ่ด ีต OอการพูดภาษาอังกฤษอยOางเปPน

ทางการการขาดความร ู Kและทักษะพื ้นฐานที ่ เปP น

องค7ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 

การขาดการฝ®กฝนและประสบการณ7ในการพูดเพื่อการ

สื่อสาร และขาดทักษะการเรียบเรียงความคิดในการ

นำเสนอ 

5. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษดKานทักษะการอOาน: พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินสOวนใหญOมีป�ญหาการอOานสำหรับพนักงาน

ต Kอนร ับบนเคร ื ่องบ ินท ักษะการอ Oานถ ือว Oาได K มี

ความสำคัญตOอการปฏิบัติงานมาก ซึ่งบางครั้งในการ

ปฏิบ ัต ิงานพนักงานตKอนร ับบนเคร ื ่องบินอาจเจอ

เหตุการณ7ที่ผูKโดยสารตKองการใหKพนักงานอOานเอกสาร 

หนังสือพิมพ7 หรือวารสารที ่เปPนภาษาอังกฤษ แลKว

ส ื ่อสารให Kก ับผู Kโดยสารให KเขKาใจ ซึ ่งสอดคลKองกับ

งานวิจัย ภาพิมล ชาติพหล (2549) ป�ญหาและความ

ตKองการพัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษเพื ่อการ

สื่อสารของพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 

เซอร 7ว ิส จำกัด ผลการวิจ ัยพบวOา ป �ญหาการใชK

ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสรทั้ง 4 ดKานของพนักงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 เซอร7วิส จำกัด โดย

ภาพรวมอยู Oในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปPนรายดKาน

พบวOา พนักงานบร ิษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ ่งแอนด7 

เซอร7วิส จำกัด มีป�ญหาอยูOในระดับมากทุกดKาน ทั้งการ

ฟ�ง การพูด การอOาน และการเขียน 

6. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษดKานทักษะการเขียน: พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบิน อาจมีการใชKทักษะการเขียนนKอยหรือไมOไดKใชK

ทักษะการเขียนเลยขึ้นอยูOกับชOวงเวลาในการปฏิบัติงาน

ของตนเองแตOจากการศึกษาพบวOาแมKในการปฏิบัติงาน

อาจจะไมOจำเปPนตKองใชKทักษะการเขียนแตOพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบินควรจะตKองมีการพัฒนาทักษะการ

เขียนของตนเองใหKดีข ึ ้น ซึ ่งสอดคลKองกับงานวิ จัย      

ภาพิมล ชาติพหล (2549) ป�ญหาและความตKองการ

พัฒนาทักษะการใชKภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

พนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ ่งแอนด7 เซอร7วิส 

จำกัด ผลการวิจัยพบวOา ป�ญหาการใชKภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื ่อสรทั ้ง 4 ด Kานของพนักงานบร ิษัท เอ็กโก        

เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 เซอร7วิส จำกัด โดยภาพรวมอยูOใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปPนรายดKานพบวOา พนักงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 เซอร7วิส จำกัด มี

ป�ญหาอยูOในระดับมากทุกดKาน ทั้งการฟ�ง การพูด การ

อOาน และ  การเขียน 

 7. ผลการวิจัยพบวOา การพัฒนาทักษะการใชK

ภาษาอังกฤษ ดKานการประเมินผล : หลักจากที่ไดKมีการ

ฝ®กอบรม หรือ หลังจากการปฏิบัติงานงานเรียบรKอย 

หัวหนKาหรือผูKบริหารฝ�ายอบรม ควรมีการประเมินผล

การปฏิสัมพันธ7ระหวOางพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน

กับผูKโดยสารชาวตOางชาติระหวOางการปฏิบัติงาน หรือ

การประเมินผลหลังจากจบการอมรมวOาพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบินไดKมีการพัฒนาตนเองไดKมากนKอย

แคOไหน เพื ่อนำผลการประเมินมาพัฒนาหลักส ูตร 

พรKอมกับการพัฒนาบุคลากรไปพรKอมกัน ซ่ึงสอดคลKอง

งานวิจัย ผะอบ พวงนKอยและคณะ (2544) การพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ
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ผลการว ิ จ ัยสร ุป ได Kว O าหล ั กส ู ตรฝ ® กอบรมเร ื ่ อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ไดK

ผOานการประเมินจากผูKเช่ียวชาญดKานอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา หลักสูตร  และการสอนภาษาอังกฤษ สรุปไดKวOา

ทุกรายการประเมินมีค Oาเฉลี ่ยสูงกวOา 0.5 แสดงวOา

หลักสูตรฝ®กอบรมใชKฝ®กอบรมไดK อยOางมีประสิทธิภาพ

ตามสมมติฐานที่ตั้งไวK และการทดสอบผลตOางระหวOาง

คะแนนเฉลี่ยผลสอบกOอนฝ®กอบรมและหลังฝ®กอบรม 

ดKวยหลักสูตรและชุดฝ®กอบรม มีความแตกตOางกันที่

ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 แสดงวOา การฝ®กอบรมดKวย

หลักสูตรและชุดฝ®กอบรมน้ีทำใหKผูKเรียนมีความรูKสูงขึ้น 
 

ข[อเสนอแนะ 

 ข[อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. การพัฒนาการใช Kภาษาอังกฤษ ด Kาน

หลักสูตร พนักงานฯ ผู Kบริหารฝ�ายอบรมควรมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นรOวมกันในการพัฒนาหลักสูตร

การฝ®กอบรมการใชKภาษาอังกฤษ เพราะพนักงานฯ เปPน

ผูKปฏิบัติงานจริง อาจจะนำประสบการณ7ที่ไดKพบในการ

ปฏิบัติงานมาเสนอแนะไดK และที่สำคัญควรมีการจัดใหK

ชาวตOางชาติที ่เปPนเจKาของภาษาไดKมีสOวนรOวมในการ

กำหนดหลักสูตร 

 2. การพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษดKานการ

ใชKในการสื ่อสาร สำหรับในดKานนี ้พนักงานฯ จะใหK

ความสำคัญเปPนอยOางยิ ่ง พนักงานฯ ควรที ่จะมีการ

พัฒนาการใชKภาษาอังกฤษอยูOเปPนประจำ เชOน อาจจะ

พูดคุยกับเพื ่อนที ่เปPนคนไทย และเปPนคนตOางชาติ 

เพื ่อใหKตนเองไดKมีการฟ�งสำเนียงใหKเขKาใจมากยิ่งขึ้น 

และที ่สำค ัญในการฝ®กอบรม ผู Kฝ ®กสอนยังมีความ 

สำคัญตOอการฝ®กอบรมเปPนอยOางยิ่งซึ่งพนักงานฯที่เขKา

ไดKรับการอบรมจะไดKฟ�งสำเนียงการพูดใหKมีความเขKาใจ

มากขึ้น 

 3. การพัฒนาการใช Kภาษาอังกฤษ ด Kาน

ทักษะการฟ�ง พนักงานฯ จะตKองเพิ ่มทักษะการฟ�ง

ภาษาอังกฤษใหKมีความเขKาใจในสิ่งที่ผูKโดยสารตKองการ

สื ่อสาร เพราะการฟ�งเปPนทักษะที ่สำคัญ ควรใหKมี

ชาวตOางชาติมาเปPนผูKฝ®กอบรมเชOน ใหKพนักงานตKอนรับ

บนเครือ่งบินมีการฝ®กคำศัพท7เฉพาะ หรือคำแสลง โดย

ใหKมีการเขียนหลังจากที่ไดKฟ�ง เพื่อใหKพนักงานตKอนรับ

บนเครื่องบิน มีความเขKาใจที่ตรงกันกับผูKโดยสาร 

 4. การพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษดKานการ

พูด พนักงานฯ ควรมีการเพ ิ ่มเต ิมทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษหลังจากจากการปฏิบัติงาน จะตKองเนKน

คือคำศัพท7ที่ออกเสียงใกลKเคียงกัน พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินจะตKองมีการใชKภาษาอังกฤษในการสนทนา

ระหวOางพนักงาน 

 5. การพัฒนาการใช Kภาษาอังกฤษ ด Kาน

ทักษะการอOาน รวมทั้งการอOานออกเสียง ควรฝ®กอOาน

ออกเสียงอยOางชัดถKอยชัดคำ 

 6. การพัฒนาการใช Kภาษาอังกฤษด K าน

ทักษะการเขียน การเขียนมีสOวนสำคัญประการหน่ึงหาก

การพูดไมOสามารถส่ือสารใหKเขKาใจ การเขียนถือเปPนการ

ส่ือสารอีกวิธีที่ทำใหKผูKโดยสารสามารถเขKาใจไดK 

 7. การพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษดKานการ

อบรม ควรจัดใหKมีชาวตOางชาติที่เปPนเจKาของภาษามา

เปPนวิทยากร 

 8. การพัฒนาการใชKภาษาอังกฤษดKานการ

ประเมินผล เมื ่อเขKารับการฝ®กอบรมแลKวควรมีการ

ประเมินผลวOาไดKนำความรูKที ่ไดKไปประยุกต7ใชKในการ

ปฏิบัติงานไดKมากนKอยแคOไหน ควรมีการประเมินผลการ

จัดฝ®กอบรมในเรื่องของหลักสูตร วิทยากร เวลาที่ใชKใน

การอบรม เพื ่อนำผลการประเมินไปปร ับปรุงให K มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ข[อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตqอไป 

 1 . ควรม ีการต ิดตามผลการ ใช Kภ าษา 

อังกฤษในการปฏิบัติงานของพนักงานต Kอนร ับบน

เครื่องบินหลังจากที ่ไดKมีการอบรมเพื่อนำผลที่ ได Kมา

เปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห7หาป�ญหาและขKอบกพรOอง

ของการอบรมและนำผลมาแกKไขปรับปรุงคุณภาพของ

หลักสูตรใหKมีประสิทธิภาพตOอไป 
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2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบผลในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานตKอนร ับบน

เครื่องบิน ระหวOางการพัฒนาดKายตนเองและการพัฒนา

โดยการฝ®กอบรม 
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การรับรู[ภาพลักษณpมิวเซียมสยาม และความผูกพันของผู[เยี่ยมชมมิวเซียมสยาม 
 

กัญญาภัทร คงนนทp* 

ดร. ประทุม ฤกษpกลาง** 

 

บทคัดยqอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาการเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7 ความพึงพอใจ ภาพลักษณ7 และ 

ความผูกพันของผูKเยี่ยมชมที่มีตOอมิวเซียมสยาม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ7ระหวOาง การเป�ดรับสื่อประชาสัมพนัธ7 

ความพึงพอใจ ภาพลักษณ7 และความผูกพันของผูKเยี่ยมชมที่มีตOอมิวเซียมสยาม โดยใชKระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ใชKแบบสอบถามเปPนเครื่องมือในการเก็บขKอมูล กลุOมตัวอยOาง ไดKแกO ผูKเยี่ยมชมชาวไทยที่เดินทางมาทOองเที่ยว ณ 

มิวเซียมสยาม จำนวน 400 คน วิเคราะห7ขKอมูลการวิจัยดKวยโปรแกรมคอมพิวเตอร7สำเร็จรูป ใชKสถิติบรรยาย และ

สถิติอKางอิง ไดKแกO t-test, One Way ANOVA และ Pearson’s coefficient correlation  

ผลการศึกษา พบวOา ผูKเยี่ยมชมมีการรับรูKส่ือประชาสัม พันธ7และกิจกรรมขององค7การ โดยรวมในระดับปาน

กลาง และมีความพึงพอใจตOอสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรมขององค7การ โดยรวม ในระดับมาก อีกทั้งมีการรับรูK

ภาพลักษณ7ในดKานตOางๆ ของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับมาก ซ่ึงมีการรับรูKในเชิงบวก นอกจากน้ี ยังมีระดับความ

ผูกพันมิวเซียมสยาม โดยรวม ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวOา การเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7และ

กิจกรรมของมิวเซียมสยามแตกตOางกันตาม รายไดK และประวัติการทOองเที่ยวมิวเซียมสยาม ความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสัมพันธ7และกิจกรรมของมิวเซียมสยามแตกตOางกันตามอายุและอาชีพ การรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม

แตกตOางกันตามอายุ และความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกตOางกันตามอายุ และประวัติการทOองเที่ยวมิวเซียมสยาม 

นอกจากน้ีพบวOา การเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรมมีความสัมพันธ7ทางบวกอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติกับความ

พึงใจในส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรม การรับรูKภาพลักษณ7มิวเซียมสยาม และความผูกพันที่มีตOอมิวเซียมสยามของ  

ผูKเยี่ยมชม ความพึงใจในส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรมมีความสัมพันธ7ทางบวกอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรูK

ภาพลักษณ7มิวเซียมสยามของผูKเยี ่ยมชม และการรับรูKภาพลักษณ7มิวเซียมสยามมีความสัมพันธ7ทางบวกอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติกับความผูกพันมิวเซียมสยามของผูKเยี่ยมชม  

 

 

คำสำคัญ : การเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรม ความพึงพอใจในส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรม ภาพลักษณ7 

ของมิวเซียมสยาม ความผูกพัน 

 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 

** อาจารย7ที่ปรึกษา 
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Abstract 

 

This research aimed to study public relations media exposure, satisfaction, image and 

brand engagement of Thai visitors toward Museum Siam, and to investigate a correlation between 

those terms. This quantitative study implemented a questionnaire survey in a data collecting 

process. The sampling group included 400 Thai visitors. The findings were as follows: The sampling 

population reported moderate levels of perceptions on public relations media and activities. 

Additionally, the sampling group expressed high levels of satisfaction with the museum’s public 

relations media and activities.  The high levels of positive image perception were also present. The 

visitors also displayed moderate levels of brand engagement. The results of hypothesis testing are 

as follows: Differences in monthly incomes and visitation rates influenced levels of exposure to 

public relations media and activities at a statistically significant level. Differences in age and 

occupation influenced levels of satisfaction with public relations media and activities at a 

statistically significant level. Visitors of different age groups had statistically significant level of their 

image perception on the museum. Visitors of different age and visitation rates had statistically 

significant level of their engagement to the museum. Exposure to public relations media and 

activities had positive correlation with visitors’ satisfaction, image perception and engagement to 

the museum. Satisfaction with public relations media and activities had positive correlation with 

visitors’ image perception on the museum. Visitors’ image perception on the museum had positive 

correlation with their brand engagement. 

 

 

Keyword: Satisfaction on public relations media and activities, Visitors’image perception, 

Engagement 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา   

การประชาสัมพันธ7 เปPนกระบวนการสื่อสารที่

เปPนศาสตร7และเปPนศิลป¸ ซ่ึงทำการส่ือสารไปยังผูKมีสOวน

ไดKสOวนเสียขององค7กรและสาธารณชน ในการเผยแพรO

ภาพลักษณ7 ช่ือเสียงขององค7การ สามารถสรKางการรับรูK 

ความเขKาใจ และความเชื่อมั่น กOอใหKเกิดการสนับสนุน

และสOงเสริมของสาธารณชนที่มีตOอการดำเนินการตOางๆ 

ขององค7การใหKประสบผลสำเร็จ ซ่ึงการประชาสัมพันธ7

มีระบบการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวิจัย 

การวางแผน การสื ่อสารผOานสื ่อและกิจกรรมของ

องค7การ จากสื ่อมวลชนและสื ่อใหมO เชOน โทรทัศน7  

วิทยุ หนังสือพิมพ7 เว็บไซต7 และส่ือสังคมตOางๆ และการ

ประเมินผล (ประทุม ฤกษ7กลาง, 2558)  

มิวเซียมสยาม เปPนพิพิธภัณฑ7การเรียนรูKแหOง

แรก ที่เกิดจากความตั้งใจของสถาบันพิพิธภัณฑ7การ

เรียนรูKแหOงชาติที่มีความตKองการที่จะยกระดับมาตรฐาน

ของพิพิธภัณฑ7ไทยสูOระดับนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ

เปPนตKนแบบของพิพิธภัณฑ7การเรียนรูKในประเทศไทย 

โดยมิวเซียมสยามไดKมีการทำการประชาสัมพันธ7ในดKาน

ภาพลักษณ7ขององค7การ และเผยแพรOขKอมูลขOาวสาร

ก ิจกรรมผ Oานส ื ่อต Oางๆ อย Oางหลาก หลายท ั ้ ง ใน

สื ่อมวลชน เชOน โทรทัศน7 วิทยุ หนังสือพิมพ7 และ

นิตยสาร รวมถึงสื ่อใหมO เชOน Website Facebook 

Instragram และ Twitter  

เพ ื ่อให Kสาธารณชนเกิดการร ับร ู K ในทิศทาง

เด ียวกัน และเห ็นเป Pนภาพเดียวกันกับที ่องค7การ

ต K องการจะ เป Pน  แต O จากการ เผยแพร O ข O าวสาร

ประชาสัมพันธ7 และการประชาสัมพันธ7ดKานภาพลักษณ7

ชื่อเสียงองค7การ ยังขาดการวิจัยอยOางตOอเนื่องในการ

ประเมินความคิดเห็นของผู K เย ี ่ยมชมที ่เดินทางมา

ทOองเที่ยว ณ มิวเซียมสยาม ซ่ึงมีการรับรูKขKอมูลผOานส่ือ

ตOางๆ สOงผลใหKมิวเซียมสยามอาจไมOสามารถทราบผล

การดำเนินงานในการบร ิหารสื ่อประชาสัมพันธ7ที่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูKเยี่ยมชมไดKอยOาง

สูงสุด รวมถึงภาพลักษณ7และความผูกพันของผูKเยี่ยมชม

ที่มีตOอมิวเซียมสยาม 

ฉะน้ัน ดKวยเหตุผลดังกลOาวขKาง ตKน ทำใหKผูKวิจัย

เกิดความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง การรับรูKภาพลักษณ7 

และความผูกพันของผูKเยี ่ยมชมที ่มีตOอมิวเซียมสยาม 

โดยผูKวิจัยหวังเปPนอยOางยิ่งวOาผลการศึกษาในครั้งนี้จะ

กOอใหKเกิดประโยชน7แกOมิวเซียมสยาม สามารถนำไป

ประยุกต7ใชKในการบริหารจัดการดKานส่ือประชาสัมพันธ7 

ภาพลักษณ7 และความผูกพันของผู Kเยี ่ยมชมที ่ม ีตOอ       

มิวเซียมสยามสืบไป 
 

วัตถุประสงคpของการศึกษา 

1. เพื ่อศึกษาการเป�ดรับสื ่อประชาสัมพันธ7 

ความพึงพอใจ ภาพลักษณ7และความผูกพันของผูKเยี่ยม

ชมที่มีตOอมิวเซียมสยาม  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ7ระหวOางการเป�ดรับ

สื ่อประชาสัมพันธ7 ความพึงพอใจ ภาพลักษณ7และ  

ความผูกพันของผูKเยี่ยมชมที่มีตOอมิวเซียมสยาม 
 

ประโยชนpท่ีคาดวqาจะได[รับ 

ประโยชนpเชิงวิชาการ 

 1. ผลการวิจัยน้ีทำใหKไดKหลักฐานเชิงวิชาการ 

ความส ัมพ ัน ธ 7 ร ะห ว O า ง  ประส ิทธ ิภ าพของ ส่ื อ

ประชาสัมพันธ7กับ ภาพลักษณ7 และความผูกพันของ

กลุOมตัวอยOาง 

 2. ผลการวิจัยน้ีทำใหKไดKหลักฐานเชิงวิชาการ 

ค วามส ั มพ ั น ธ 7 ร ะ ห ว O า ง  ค วามพ ึ งพอ ใ จ ใน ส่ื อ

ประชาสัมพันธ7กับ ภาพลักษณ7 และความผูกพันของ

กลุOมตัวอยOาง 

ประโยชนpในการประยุกตpใช[ 

 1. ผลการวิจัยนี้สามารถเปPนแนวทางใหKแกO 

ผูKบริหารและบุคลากรที่เก่ียวขKอง ในการนำขKอคKนพบที่

ไดKรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไปใชKในการดำเนินการ 

พ ัฒนาหร ือปร ับปร ุงแนวทางในการบร ิหารงาน

ประชาสัมพันธ7ตOางๆ รวมถึงการบริหารภาพ ลักษณ7 

และความผูกพันของผูKเยี ่ยมชมที ่มีตOอมิวเซียมสยาม 

เพื่อสามารถตอบสนองตOอความตKองการของผูKเยี่ยมชม

ไดKมากที่สุด 
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 2. เพื ่อเปPนประโยชน7ตOอพิพิธภัณฑ7อื ่น ที่

กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยในดKานภาพลักษณ7 และ

ความผูกพันของพิพิธภัณฑ7 

 3. เปPนแนวทางแกOผูKที่สนใจจะศึกษาเก่ียวกับ

การเป�ดรับสื ่อประชาสัมพันธ7 ความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสัมพันธ7 ภาพลักษณ7 และความผูกพันตOอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข[อง 

ผู KวิจัยไดKศึกษาคKนควKา และนำเสนอแนวคิด

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวขKอง ดังน้ี   

แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธp 

ประทุม ฤกษ7กลาง (2558) ไดKใหKความหมาย

ของการประชาสัมพันธ7 วOาเปPนกระบวนการของการ

สื่อสารที่เปPนศาสตร7และเปPนศิลป¸ ซึ่งทำการสื่อสารไป

ยังประชาชน และผูKมีสOวนไดKสOวนเสียขององค7การ ใน

การเผยแพรOภาพลักษณ7ช่ือเสียงใหKแกOองค7การ สามารถ

สรKางการรับรู K ความเขKาใจ ความศรัทธาและเชื ่อม่ัน 

นำมาซึ่งการสนับสนุน สOงเสริมการดำเนินงานตOางๆ 

ขององค7การใหKประสบความสำเร็จ ซึ่งการประชาสัมพันธ7

ควรม ีกระบวนการดำเน ินงานอยOางเป Pนระบบที่

ประกอบดKวย 4 ขั ้นตอนที ่สำคัญ คือ การวิจัย การ

วางแผน การสื ่อสารผOานสื่อและกิจกรรมตOางๆ จาก

ส่ือมวลชนรวมถึงส่ือใหมO ไดKแกO โทรทัศน7 หนังสือพิมพ7 

อินเทอร7เน็ต เว็บไซต7 และส่ือสังคม และการประเมินผล 

อีกทั้งยังไดKเสนอกระบวนการการประชาสัมพันธ7 ซ่ึงไดK

พ ัฒนามาจากแบบจำลอง  R-A-C-E Model โดย 

Marston (ประทุม ฤกษ7กลาง, 2558) โดยเพิ ่มเติม

รายละเอียดของการทำงานแตOละขั้นตอน ไดKแกO ป�จจัย

ภายในองค 7การ ค ือ ปร ัชญา ค Oานิยม วิส ัยท ัศน7  

เป�าหมาย วัตถุประสงค7 วัฒนธรรมองค7กร จุดเดOน จุด

ดKอยองค7กร โอกาส ขKอจำกัด และป�จจัยภายนอก

องค 7การ ค ือ สภาพเศรษฐก ิจ ส ั งคม การเม ือง 

เทคโนโลยี นวัตกรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดลKอม กระแส

โลก ผูKมีสOวนไดKสOวนเสีย  ชุมชน   สาธารณชน รวมถึง

รายละเอียดของขั้นตอนการส่ือสารและประเมินผล 

นอกจากน้ี ประทุม ฤกษ7กลาง (2558) ไดKเสนอ

ถึงเกณฑ7การจัดแบOงประเภทของสื ่อและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ7 คือ การจัดแบOงสื่อประชาสัมพันธ7ยุค

ใหมO ซ่ึงสามารถแบOงออกเปPน 

1)  ส ื ่ อออนไลน 7  ค ื อ  ส ิ ่ งท ี ่ ม ี การส ื ่อสาร

ประชาสัมพันธ 7ผ Oานอ ินเตอร 7เน ็ต ส ื ่อส ังคม เชOน 

Website Facebook Line Youtube และInstragram  

2) ส ื ่อออฟไลน7 ค ือ ส่ือที ่ ไม Oม ีการสื ่ อสาร

ประชาสัมพันธ 7ผ O านเคร ือข Oายคอมพิวเตอร 7 เชOน 

โทรทัศน7 วิทยุ หนังสือพิมพ7 โปสเตอร7 และแผOนพับ 

ฯลฯ  

ทฤษฎีการรับรู[และเลือกเป�ดรับกระบวนการรับรู[ 

มีนักวิชาการหลายทOานไดKเสนอขั ้นตอนของ

กระบวนการรับรูKไวKหลายรูปแบบดKวยกัน ไดKแกO 

Verderber (1996 อKางถึง ประทุม ฤกษ7กลาง, 

2558) ไดKเสนอวOา กระบวนการรับรูK 3 ขั้นตอน คือ 

1. การเลือกรับรู[ (Selection) ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ขKอจำกัดทางกายภาพในการการรับรูKของมนุษย7 จึงทำ

ใหKมีการเลือกรับรูKขOาวสารในสภาพแวดลKอมจำนวนมาก 

เพียงบางสOวนเทOานั้น โดยขึ้นอยูOกับป�จจัยดKานความ

สนใจ ความตKองการ และความคาดหวัง 

2. การจัดระบบ (Organization) โดยสมอง

จะรับรูKขKอมูลขOาวสาร จัดระบบ และตีความหมายจาก

การรับรูK ซึ่งการจัดระบบของมนุษย7เปPนไปตามกฎของ 

ความงOาย (Simplicity) ซ่ึงมนุษย7จะมีการจัดระบบรับรูK

สิ่งที่ยุOงยากหรือซับซKอนในรูปแบบงOายๆ จากกฎ 3 ขKอ 

คือ 1. รูปแบบ (Pattern) มนุษย7จะทำการจัดระบบ

รับรูKตOอส่ิงกระตุKนที่เขKามาอยOางกระจัดกระจาย ใหKเปPน

รูปแบบรOวมกัน 2. ความใกลKชิด (Proximity) มนุษย7จะ

จัดระบบรับรูKตOอส่ิงตOางๆ โดยการสรKางความใกลKชิดและ

มีความสัมพันธ7กัน  3. ความสมบูรณ7 (Good form) 

มนุษย7จะจัดระบบรับรูK ตOอส่ิงตOางๆ ที่ยังไมOสมบูรณ7 โดย

สรKางภาพที่สมบูรณ7ขึ้น เพื่อเติมเต็มสOวนที่ขาดหาย 

 3. ก า ร ต ี ค ว า ม  (Interpretation) คื อ 

กระบวนการใหKความหมายกับขOาวสารที่ทำการเลือก

รับรูKและจัดระบบ โดยมนุษย7แตOละคนมีการรับขOาวสาร
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ชนิดเดียวกัน อาจมีการตีความแตกตOางกันไดK เน่ืองจาก

การตีความของแตOละบุคคลขึ้นอยูOกับป�จจัยตOางๆ เชOน 

ความชัดเจนของขKอมูลขOาวสาร อารมณ7 วัฒนธรรม 

เปPนตKน 

Klapper (1960) ไดKมีการอธิบายถึงพฤติกรรม

การเป�ดรับส่ือน้ัน มีขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ  

 1. การเลือกเป�ดรับ (Selective Exposure) 

เปPนขั้นตอนที่บุคคลจะทำการเลือกและทำการเป�ดรับ

ส่ือแตOละประเภทโดยอาศัยองค7ประกอบทางดKานความ

สนใจ ความตKองการของบุคคลเปPนหลัก รวมถึงทักษะ

ของตนเอง  

 2 . การเล ือกให K ความสนใจ (Selective 

Attention) เปPนขั้นตอนที่ผูKรับสารจะเลือกรับขOาวสาร

จากสื่อที่ตนเองสนใจ ที่มีการนำเสนอขKอมูล แนวคิด 

หรือทัศนคติตOางๆ ซ่ึงสอดคลKองกับขKอมูลเดิมที่ตนเองมี

อยูO เพื่อไมOใหKเกิดความขัดแยKงของขKอมูลภายในตนเอง 

 3. การเลือกรับรูKและตีความหมา (Selective    

Perception and Interpretation) เ ป P นข ั ้ น ต อ น ที่

บุคคลจะทำการเลือกและตีความหมายของตนเอง ซ่ึง

การตีความหมายดังกลOาว จะพิจารณาตามป�จจัยตOางๆ 

จากภายในบุคคล ดังนั้น บุคคลอาจมีการตีความใหKมี

ความสอดคลKองกับความรูKเดิมของตน จึงทำใหKอาจเกิด

การบิดเบือนของขOาวสาร หรือขOาวสารถูกตัดทิ ้งไป

บางสOวน 

 4. การเลือกจดจำ (Selective Retention) 

เปPนขั้นตอนที่บุคคลทำการเลือกจดจำเน้ือหาและขKอมูล

ตOางๆ ของขOาวสาร จากการตีความหมายซ่ึงหากบุคคล

มีความพึงพอใจตOอสารนั้น บุคคลก็จะเลือกจดจำและ

คลKอยตามเนื้อหาในสารตOางๆ ที่ไดKมีการนำเสนอใหK

บุคคลไดKรับรูK และมักไมOจดจำขKอมูลในสOวนที่ตนเองไมO

สนใจ หรือไมOสอดคลKองกับขKอมูลเดิมของตน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรpของ

ผู[รับสาร 

พรทิพย7 วรกิจโภคากร (2546) อธิบายวOา ผูKรับ

สารแตOละบุคคลจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร7ที่

เปPนป�จเจก ซึ่งความแตกตOางทางประชากรศาสตร7น้ัน 

จะม ีอ ิทธ ิพลต Oอการส ื ่อสารได K  โดยล ักษณะทาง

ประชากรศาสตร7 ประกอบไปดKวยป�จจัยดังตOอไปน้ี  

อายุ . เพศ การศึกษา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 

และ5. ภูมิลำเนา   

 ทฤษฎีการใช[ประโยชนpและได[รับความพึง

พอใจจากส่ือมวลชน 

Katz, Blumler & Gurevitch (1974 อKางถึงใน 

พีระ จิรโสภณ, 2531) ไดKกลOาวถึง แนวทางในการศึกษา

เรื่องการใชKประโยชน7และไดKรับความพึงพอใจจากส่ือวOา

เปPนการศึกษาเก่ียวกับผูKรับสารในดKานตOางๆ ซ่ึงสามารถ

สรุปไดKดังแบบจำลองน้ี 

รูปแบบการจำลองนี้ ไดKมีการกำหนดขึ ้นเพื่อ

อธิบายถึงกระบวนการรับสารจากการสื่อสารมวลชน 

ซึ่งอธิบายถึงการใชKประโยชน7จากส่ือมวลชนโดยบุคคล

หรือกลุOมบุคคล โดยแสดงใหKเห็นวOา การเลือกใชKส่ือน้ัน

ขึ้นอยูOกับผูKรับสาร บุคคลแตOละคนมีจุดประสงค7 มีความ

ต ั ้งใจ และมีความต Kองการที ่ จะใช Kประโยชน 7 จาก

ส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตน 

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณp 

ประท ุม ฤกษ 7กลาง (2558) ได Kอธ ิบายวO า 

ภาพลักษณ7ชื่อเสียงขององค7การมีความสำคัญเพราะมี

คุณคOาตOอองค7การในการสรKางความดึงดูดใจและดำรง

สOงเสริมความสัมพันธ7ที ่ดีระหวOางองค7การกับบุคคล

ภายในและภายนอกองค7การ ชOวยใหKเกิดความรูK ความ

เขKาใจ เกิดภาพในใจของประชาชนที่เกี่ยวขKองกับการ

สรKางจุดยืนขององค7การ เป�าหมายองค7การ 

ประโยชนpของภาพลักษณp 

Phillip (2015 อKางถึงใน ประทุม ฤกษ7กลาง, 

2558) ไดKกลOาววOา เม่ือองค7การมีภาพลักษณ7ช่ือเสียงที่ดี 

จะกOอใหKเกิดประโยชน7 ดังน้ี 

1. ชOวยกระตุKนยอดขายขององค7การ 

2. สรKางความปรารถนาดีตOอองค7การ 

3. สร Kางเอกลักษณ7ท ี ่ด ีในหมู Oพนักงานของ

องค7การไดK 

4. ส Oงเสร ิมความสัมพันธ7ท ี ่ด ีก ับหนOวยงาน

รัฐบาลชุมชนและผูKนำความคิดเห็น 
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5. ประสบความสำเร็จในการแขOงขัน การเปPน

ผูKนำทางธุรกิจ 

ประเภทของภาพลักษณp  

Walters (1978 อKางถึงใน ประทุม ฤกษ7กลาง, 

2557) ไดKจำแนกออกเปPน 3 ประเภท คือ   

1. ภ า พ ล ั ก ษ ณ 7 ส ถ า บ ั น  (Institutional 

Images) เปPนภาพลักษณ7ที่เกิดจากทัศนคติโดยรวม

ขององค7การในมุมมองของผูKบริโภค แบOงเปPน 1.1 

ภาพลักษณ7บริษัท หรือ องค7การ 1.2 ภาพลักษณ7

รKานคKา  

2. ภาพลักษณ7ในบทบาทหนKาที่ (Functional 

Image) เปPนภาพลักษณ7ที ่เกี ่ยวขKองกับกิจกรรมของ

ธุรกิจนั้นๆ โดยลKวนเกี่ยวกับบทบาทหนKาที่ ที่องค7การ

ประพฤติ ปฎิบัติ สามารถแบOงเปPน 2.1 ภาพลักษณ7การ

บริการ 2.2 ภาพลักษณ7ราคา และ 2.3 ภาพลักษณ7ตOอ

การสOงเสริมการตลาด  

3. ภ าพล ั กษณ 7 ส ิ นค K า แ ละ ผล ิ ต ภ ัณฑ7  

(Commodity Image) เปPนทัศนคติของผูKบริโภคที่มีตOอ

การเสนอขายผลิตภัณฑ7ขององค7กรสามารถแบOงเปPน 

3.1 ภาพลักษณ7ผลิตภัณฑ7 3.2 ภาพลักษณ7ช่ือยี่หKอ และ 

3.3 ภาพลักษณ7ตOอตัวสินคKา   

 แนวคิดการบริหารลูกค[าสัมพันธp  

แบบจำลองการบริหารความสัมพันธpกับ

ลูกค[า 

 Rapp & Collins (1995 อKางถึงใน ชื ่นจิตต7 

แจKงเจนกิจ, 2546) ไดKอธิบายถึงแบบจำลองการสรKาง

ความสัมพันธ7กับลูกคKา ซึ ่งเปPนแนวคิดตKนแบบของ

โปรแกรมการบริหารความสัมพันธ7กับลูกคKา โดยมี

ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. แบบจำลองการสรKางความสัมพันธ7ดKวย

รางวัล เปPนแบบจำลองที ่อธิบายถึงแนวคิดเกี ่ยวกับ   

การใหKรางวัลกับพฤติกรรมบางอยOางของลูกคKา ซ่ึง

บริษัทจะจัดโปรแกรมการใหKรางวัลนี ้อยOางตOอเนื่อง      

ในระยะเวลาหน่ึง  

 2. แบบจำลองการสรKางความสัมพันธ7ตาม

เงื ่อนไข สัญญา เปPนรูปแบบการสรKางความสัมพันธ7

ระหวOางบริษัทกับลูกคKาตามเง่ือนไข ซ่ึงบริษัทพยายาม

ผูกมัดลูกคKาจากการกำหนดใหKลูกคKาจOายคOาสมัคร

สมาชิก หรือจOายคOาสOงเสริมการขายบางสOวน เพื่อเขKา

รOวมในโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ7กับลูกคKาของ 

 3. แบบจำลองการสรKางสัมพันธ7ดKวยคุณคOา

เพิ่ม เปPนแบบจำลองที่อธิบายถึงการสรKางความสัมพันธ7

กับลูกคKา ดKวยประโยชน7ที่เพิ่มมากขึ้น จากประโยชน7

หลักที่ลูกคKาไดKรับจากสินคKาหรือบริการของบริษัท เชOน 

เลโกK (Lego) มีการวางตำแหนOงที่โดดเดOนกวOาของเลOน

เสริมทักษะทั่วไปในดKานคุณภาพและราคา ทำใหKบริษัท

มีความจำเปPนที่จะตKองผูกมัดกับลูกคKา กลOาวคือ เด็ก ที่

มีทบาทการเปPนผูKตัดสินใจและผูKใชK และผูKปกครองซ่ึงมี

บทบาทการเปPนผูKซื้อและผู KอนุมัติดKวยโปรแกรมการ

บริหารความสัมพันธ7กับลูกคKาในการสรKางพฤต ิกรรม

การซ้ือซ้ำอยOางตOอเน่ือง และทำใหKเกิดความภักดีในตรา

ส ินค Kา โดยก ิจกรรมท ี ่ เลโก K ได Kจ ัดข ึ ้นเพ ื ่อสร K า ง

ความสัมพันธ7กับลูกคKา 

 4. แบบจำลองการสรKางความ สัมพันธ7ดKวย

การใหKความรู KเฉพาะดKาน เปPนแบบจำลองที่กล OาววOา 

บริษัทจะจัดโปรแกรมการใหKขKอมูลความรูKเก่ียวกับเรื่อง

ที่เปPนประโยชน7กับลูกคKาและเปPนเรื่องที่ลูกคKามีความ

คาดหวัง โดยอยูOในฐานขKอมูลของบริษัท  

 

ทฤษฎีความผูกพันของผู[บริโภค 

หลักการวัดความผูกพันของผู[บริโภค 

 Haven (2007) ไดKอธิบายหลักการวัดความ

ผูกพันของผูKบริโภคซึ่งแบOงออกเปPน 4 ประเภทดKวยกัน 

ไดKแกO 

 1. Involvement การมีสOวนรOวม เปPนการวัด

ระดับความผูกพันของลูกคKาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถวัด

ไดKจากการกระทำตOางๆ ของลูกคKาที่มีตOอองค7การ เชOน 

จำนวนผู KเขKาชมรKานคKา จำนวนผู KเขKาชมเว็บไซต7ของ

องค7การ หรือการมีสOวนรOวมในกิจกรรมตOางๆ ของ

องค7การ 

 2. Interaction การมีปฎิสัมพันธ7 ในระดับน้ี 

เปPนการวัดพฤติกรรมตOางๆ ของลูกคKาที่มีตOอองค7การ 
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เชOน การซื้อสินคKาหรือบริการตOางๆ ขององค7การ การ

เชื่อมตOอหรือเปPนสมาชิกกับสื่อสังคมขององค7การ ใน

ช O องทางต O างๆ  เช O น  Facebook Instragram และ 

Twitter 

3. Intimacy การมีความคุKนชิน เปPนระดับที่

เหนือกวOาระดับการมีปฎิสัมพันธ7 โดยเปPนการวัดจาก

ความรูKสึกของลูกคKาที่มีตOอองค7การ ไมOวOาจะเปPนในเชิง

บวกหรือเชิงลบ ซึ ่งทำการวัดจากความคิดเห็นของ

ลูกคKาจากชOองทางตOางๆ ที่สามารถติดตOอไดK เชOน การ

แสดงความคิดเห็นของลูกคKาบนส่ือสังคมตOางๆ  

4. Influence การมีอิทธิพล ในระดับนี้ คือ 

การที่ลูกคKากลับมาซื้อสินคKาหรือบริการซ้ำ และมีการ

สนับสนุน แนะนำ เป PนกระบอกเสียงใหKกับบุคคล

ใกลKชิดเพื ่อทดลองซื ้อสินคKาหรือบริการตOางๆ ของ

องค7การ สามารถวัดไดKจากการรับรูK การกลับมาซื้อซ้ำ 

และการแนะนำตOอบุคคลอ่ืน  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข[อง 

คมสิทธ์ิ เกียนวัฒนา (2552) ไดKทำการศึกษา 

เร ื ่อง การศ ึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต Oอการ

ทOองเที่ยวพิพิธภัณฑ7ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษา แรงจูงใจของเยาวชนไทย

ในการทOองเที ่ยวพิพิธภัณฑ7ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และเปรียบเทียบสิ่งจูงใจระหวOางลักษณะ

ทางประชากร ไดKแกO เพศ และอายุ ในดKานกายภาพ 

ด Kานสถานภาพและชื ่อเส ียง ด Kานวัฒนธรรม ด Kาน

ระหวOางบุคคล ซึ่งกลุOมตัวอยOางที่ใชKในการศึกษาครั้งน้ี 

คือ กลุ Oมเยาวชนไทยที ่เดินทางมาทOองเที ่ยว ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถาน

แหOงชาติวัดเบญจมบพิตร พิพิธภัณฑ7การเกษตรเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจKาอยู Oหัว สถาบัน

พิพิธภัณฑ7การเรียนรู KแหOงชาติ องค7การพิพิธภ ัณฑ7

วิทยาศาสตร7 และพิพิธภัณฑ7สถานแหOงชาติพระนคร 

เป Pนจำนวน 420 คน โดยผลงานวิจ ัยพบวOา กลุOม

ตัวอยOางที่เดินทางมาทOองเที่ยวสถาบันพิพิธภัณฑ7การ

เรียนรูK (มิวเซียมสยาม) สOวนใหญOเปPนเพศหญิง           มี

ประสบการณ7เดินทางมาทOองเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ7แหOงน้ี 

ภายในระยะเวลา 1 ป ´ท ี ่ผ Oานมา 1-2 คร ั ้ง โดยมา

ทOองเท ี ่ยวในวันเสาร 7 และวันอาทิตย 7 เด ินทางมา

ทOองเที่ยวกับสถาบันการศึกษา /หนOวยงาน               มี

วัตถุประสงค7หลัก คือ เพื่อศึกษาและเรียนรูK สื่อที่มีผล

ตOอการเขKาถึงขOาวสารของพิพิธภัณฑ7 คือ อินเทอร7เน็ต 

กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546) ไดKศึกษา เรื่อง 

ภาพลักษณ7ของจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัยในสายตา

ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค7 เพื่อ

ศึกษาภาพลักษณ7 การเป�ดรับขOาวสาร และทัศนคติของ

ประชาชนในเขตกร ุงเทพฯ ซ่ึงมีกล ุ Oมต ัวอย Oาง คือ 

ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

ซึ ่งจากผลการวิจัยพบวOา ประชาชนที ่มีอายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดKแตกตOางกัน มีการเป�ดรับขOาวสาร

ของจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัยแตกตOางกันอย Oางมี

นัยสำคัญทางสถิติ และประชาชนที่มีเพศ อายุแตกตOาง

กัน มีภาพลักษณ7ของจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัยแตกตOาง

กันอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังพบวOา การเป�ดรับ

ข Oาวสารเก ี ่ ย วก ับจ ุฬาลงกรณ7มหาว ิทยาล ัย มี

ความส ัมพ ันธ 7 ก ั บภาพล ักษณ 7ของจ ุฬาลงกรณ7

มหาวิทยาลัยโดยเปPนความสัมพันธ7เชิงบวก  

ป �ยะฉ ัตร พรหมมา (2556) ทำการศ ึกษา 

เร ื ่อง การเป �ดร ับขOาวสาร ความผูกพัน และการ

ตอบสนองของผูKบริโภคตOอการสื่อสารผOานเฟซบุºคแฟน

เพจ ซึ ่งม ีว ัตถ ุประสงค7ในการวิจ ัย ค ือ เพ ื ่อศ ึกษา

พฤติกรรมการเป�ดรับขOาวสาร ความผูกพัน และการ

ตอบสนองของผูKบริโภคตOอการสื่อสารผOาน Facebook 

Fanpage และเพ ื ่อศ ึกษาความส ัมพ ันธ 7ระห ว O าง

พฤติกรรมการเป�ดรับขOาวสารของผู Kบริโภคกับความ

ผูกพันของผู KบริโภคตOอการสื ่อสารผOาน Facebook 

Fanpage โดยกำหนดกลุOมตัวอยOาง คือ ผูKที่เปPนสมาชิก 

Facebook จำนวน 400 คน ที ่มีการเป�ดรับขOาวสาร

ผOาน Facebook Fanpage ซึ่งไมOจำกัด เพศ อายุ และ

พื้นที่อยูOอาศัย โดยผลวิจัยพบวOา การเป�ดรับขOาวสารมี

ความสัมพันธ7ก ับความผูกพันของผู Kบร ิโภคตOอการ

ส่ือสารผOาน Facebook Fanpage  
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ประทุม ฤกษ7กลาง (2556) ไดKทำการศึกษา 

เรื ่อง การเป�ดรับขOาวสาร ภาพลักษณ7นักการเมือง 

ท ัศนคต ิ  และการม ีส Oวนร Oวมทางการเม ือง ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วัตถุประสงค7ในการวิจัย เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการ

เป�ดรับขOาวสารทางการเมืองภาพลักษณ7นักการเมือง 

ทัศนคติตOอการเมือง การมีสOวนรOวมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

เพื่อศึกษาความสัมพันธ7ระหวOางพฤติกรรมการเป�ดรับ

ขOาวสารทางการเมืองภาพลักษณ7นักการเมือง ทัศนคติ

ตOอการเมือง การมีสOวนรOวมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย

พบวOา ลักษณะทางประชากรศาสตร7ที่แตกตOางกัน มี

สOวนรOวมทางการเมืองแตกตOางกัน และภาพลักษณ7

นักการเมืองมีความสัมพันธ7กับการมีสOวนรOวมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตกร ุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ป�จจัยดKานลักษณะประชากรศาสตร7แตกตOาง

กัน มีการเป�ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพนัธ7

ของมิวเซียมสยามแตกตOางกัน  

2. ป �จจ ัยด Kานล ักษณะประชากรศาสตร7

แตกตOางกัน มีความพึงพอใจในสื ่อและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ7แตกตOางกัน  

3. ป�จจัยดKานลักษณะประชากรศาสตร7ตOางกัน 

มีการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยามแตกตOางกัน  

4. ป�จจัยดKานลักษณะประชากรศาสตร7ตOางกัน 

มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกตOางกัน       

5. การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับความพึงพอใจในส่ือ

และกิจกรรมประชาสัมพันธ7ของผูKเยี่ยมชม  

6. การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับการรับรูKภาพลักษณ7

ของมิวเซียมสยาม 

7. การเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7มีความสัมพันธ7

กับความผูกพันมิวเซียมสยามของผูKเยี่ยมชม 

8. ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ7

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับการรับรูKภาพลักษณ7

ของมิวเซียมสยาม  

9. ภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยามมีความสัมพันธ7

กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี ้ดำเนินการวิจัยโดยใชKระเบ ียบ

วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากรที่ใชKในการวิจัย คือ ผูKเยี่ยมชมชาว

ไทยที่เดินทางเขKามาทOองเที่ยวในมิวเซียมสยาม ในป´ 

พ.ศ. 2557 กลุOมตัวอยOางที่ใชKในการวิจัย คือ ผูKเยี่ยมชม

ชาวไทยที ่เดินทางเขKามาทOองเที ่ยวในมิวเซียมสยาม 

จำนวน 400 คน ใชKวิธีการสุ OมตัวอยOางแบบบังเ อิญ 

(Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการศึกษา 

ผูKวิจัยเก็บรวบรวมขKอมูลโดยใชKแบบสอบถาม

แบOงออกเปPน 5 สOวน คือ  สOวนที่ 1 ลักษณะประชากร 

ที่ประกอบดKวย เพศ อายุ การศึกษา รายไดK ประวัติการ

ทOองเที่ยว สOวนที่ 2 การเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7ของมิว

เซียมสยาม ประกอบดKวย ส่ือและกิจกรรมตOางๆ ของมิว

เซียมสยาม สOวนที่ 3 ความพึงพอใจของผูKเยี่ยมชมชาว

ไทยตOอสื ่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ7ของมิวเซียม

สยามทั้งภายในและภายนอก สOวนที่ 4 ภาพลักษณ7ของ

มิวเซียมสยาม สOวนที่ 5 ความผูกพันมิวเซียม สยาม 

โดยสOวนที ่  2-5 ประกอบดKวยคำถามเ ชิ ง

ปริมาณคOาแบบลิเคิร 7ทสเกล 5 ระดับ การตรวจสอบ

ความนOาเชื ่อถือ (reliability) ของแบบสอบถามดKวย

สูตรครอนบาค อัลฟาปรากฎผล ดังน้ี 

1. การรับรู K ส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ตOางๆ ของมิวเซียมสยามเทOากับ 0.958 
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2. ความพึงพอใจตOอสื่อประชาสัมพันธ7และ

กิจกรรมของมิวเซียมสยามเทOากับ 0.944 

3. การรับรู Kภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม

เทOากับ 0.962 

4. ขKอมูลเก่ียวกับความผูกพันของผูKเยี่ยมชมที่

มีตOอมิวเซียมสยาม เทOากับ 0.961 

การวิเคราะหpข[อมูล 

สถิติที่จะใชKในการวิเคราะห7ครั้งนี้ ผูKวิจัยใชK

สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห7ขKอมูลและการทดสอบ

สมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

คือ คOารKอยละ คOาความถี่ หรือจำนวน คOาเฉล่ีย และสOวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ

ทดสอบความสัมพันธ7ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ในสมมุติฐานที่ตั้งไวK โดยสมมุติฐาน ขKอ 1-4 จะใชKสถิติ  

t-Test และ One Way ANOVA และขKอ 5-9 จะใชKสถิติ 

Pearson Product Moment Correlation 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวOา ผูKเยี่ยมชมมีการรับรูKส่ือ

ประชาสัมพันธ7และกิจกรรมของมิวเซียมสยามโดยรวม 

ในระดับปานกลาง โดยมีคOาเฉล่ียการรับรูKส่ือประชาสัมพันธ7 

ของแผOนป �ายบนร ั ้ วรอบนอกม ิวเซียมสยาม และ

นิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย มากที่สุด 

รองลงมา คือ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด หลงรัก และ 

Facebook Fanpage Museum Siam ตามลำดับ 

ผูKเยี่ยมชมพึงพอใจตOอสื่อประชาสัมพันธ7และ

กิจกรรมของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับมาก โดยมี

คOาเฉลี ่ยความพึงพอใจต Oอส ื ่อประชาสัมพันธ7 ดKาน

ภาพประกอบภายในส่ือประชาสัมพันธ7มีความนOาดึงดูด 

ชวนใหKอOานมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความ

ชัดเจน อOานงOาย และ เนื้อหาที่ปรากฎในสื ่อสามารถ

เขKาใจไดKงOาย และกิจกรรมมีการสOงเสริมใหKเกิดความรูK 

ตามลำดับ 

ผูKเยี่ยมชมมีการรับรูKภาพลักษณ7ในดKานตOางๆ 

ของมิวเซียมสยามโดยรวม อยูOในระดับมาก โดยคOาเฉล่ีย

การรับรูKภาพลักษณ7 ดKานความสะอาดของพิพิธภัณฑ7 

มากที่สุด รองลงมา คือ ดKานบริหารจัดการ และดKาน

นิทรรศการ ตามลำดับ 

ผ ู K เย ี ่ยมชมมีความผ ูกพ ันมิวเซ ียมสยาม

โดยรวม อยูOในระดับปานกลาง โดยมีคOาเฉล่ียในดKาน จะ

กลับมาทOองเท ี ่ยวที ่พิพิธภัณฑ7นี ้อ ีกคร ั ้ง มากที ่ สุด 

รองลงมา คือ จะมีการแนะนำใหKเพื่อนหรือคนรูKจักเขKา

มาทOองเที ่ยวในพิพิธภ ัณฑ7แห Oงน้ี  และเปPนสมาชิก 

Facebook Fanpage Museum Siam ตามลำดับ 

จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สามารถอธิบายไดKดังน้ี 

สมมุติฐานที ่ 1 ผู Kเย ี ่ยมชมที ่มีรายไดK และ

ประวัติการทOองเที่ยวมิวเซียมสยามแตกตOางกัน มีการ

เป�ดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธ7ของมิวเซียม

สยามที่แตกตOางกัน โดยผูKเยี่ยมชมที่มีรายไดKเฉลี่ยตOอ

เดือน 10,000-15,000 บาท มีประวัติการทOองเที่ยว 5 

ครั้งขึ้นไป มีการเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของมิวเซ ียมสยามมากที ่ส ุด ส Oวนผลการทดสอบ

สมมุติฐานการวิจัยปรากฎ ดังตารางสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 
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 ตาราง สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สมมุติฐานที่ 2 ผูKเยี่ยมชมที่มีอายุ และอาชีพ

แตกตOางกัน มีความพึงพอใจในส ื ่อและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ7ของมิวเซียมสยามที่แตกตOางกัน โดย     

ผูKเยี่ยมชมที่มีอายุ 11-20 ป´ และมีอาชีพ นักเรียนหรือ

นักศึกษา มีความพึงพอใจในสื ่อประชาสัมพันธ7และ

กิจกรรมของมิวเซียมสยามมากที่สุด 

สมมุติฐานที่ 3 ผูKเยี่ยมชมที่มีอายุแตกตOางกัน 

มีการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยามที่แตกตOางกัน 

โดยผูKเยี่ยมชมที่มีอายุ11-20 ป´ มีการรับรูKภาพลักษณ7  

มิวเซียมสยามมากที่สุด 

สมมุติฐานที่ 4 ผูKเยี่ยมชมที่มีอายุ และประวัติ

การทOองเที่ยวมิวเซียมสยามแตกตOางกัน มีความผูกพัน

ของมิวเซียมสยามที่แตกตOางกัน โดยผูKเยีย่มชมที่มีอายุ 

31-40 ป´ มีประวัติการทOองเที่ยวมิวเซียมสยาม 4-5 ครั้ง 

มีความผูกพันมิวเซียมสยามมากที่สุด 

สมมุติฐานที่ 5 การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7

และกิจกรรมของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับความพึง

พอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ7ของผูKเยี่ยมชม 

พบวOา การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรมของ

มิวเซียมสยามของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับความ

พึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ7ของผูKเยี่ยม

ชมโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ เปPนความสัมพันธ7เชิงบวก 

แตOเปPนความสัมพันธ7ในระดับต่ำ 

 สมมุติฐานที่ 6 การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7

และกิจกรรมของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับการรับรูK

ภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม พบวOา การเป�ดรับส่ือ

ประชาส ัมพ ันธ 7และก ิ จกรรมของผ ู K เย ี ่ ยมชม มี

ความสัมพันธ7กับการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม

โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปPนความสัมพันธ7เชิงบวก 

แตOมีความสัมพันธ7ในระดับต่ำ 

 สมมุติฐานที่ 7 การเป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7

และกิจกรรมของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับความ

ผ ูกพ ันของม ิวเซ ียมสยาม พบว Oา การเป �ดร ับ ส่ือ

ประชาส ัมพ ันธ 7และก ิ จกรรมของผ ู K เย ี ่ ยมชม มี

ความสัมพันธ7กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม เปPน

ความสัมพันธ7ในเชิงบวก แตOเปPนระดับความสัมพันธ7ต่ำ 

 สมมุต ิฐานที ่  8 ความพึงพอใจในสื ่อและ

กิจกรรมประชาสัมพันธ7ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7

กับการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม พบวOา ความ

พึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ7ของผูKเยี่ยม
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ชม มีความสัมพันธ7กับการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียม

สยามโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ เปPนความสัมพันธ7เชิง

บวก และมีความสัมพันธ7ระดับสูง 

สมมุติฐานที่ 9 การรับรู Kภาพลักษณ7ของมิว

เซียมสยาม มีความสัมพันธ7กับความผูกพันของมิวเซียม

สยาม พบวOา การรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม 

มีความสัมพันธ7กับความผูกพันของมิวเซียมสยามโดยมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงเปPนความสัมพันธ7ในเชิงบวก แตOมี

ระดับความสัมพันธ7ต่ำ 

 

การอภิปรายผล 

การเป�ดรับสื ่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7ความพึงพอใจในส่ือและ

กิจกรรม และการรับรูKภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยาม 

โดยสอดคลKองกับ Walters (1978 อKางถึงใน ประทุม 

ฤกษ7กลาง, 2558) ท ี ่ ได K เสนอวOา กระบวนการเ กิด

ภาพลักษณ7ช่ือเสียงขององค7การ สามารถเกิดขึ้นภายใน

จิตใจของกลุ Oมเป�าหมายไดKจากการเป�ดรับขOาวสาร 

จากนั้นเกิดเปPนความพึงพอใจหรือความประทับใจใน

ขKอมูลขOาวสารนั้นๆ โดยสิ่งที่กลุOมเป�าหมายรับรูKอาจจะ

เปPน ผลิตภัณฑ7 การบริการ ส่ือประชาสัมพันธ7 หรืออ่ืนๆ 

จึงกOอใหKเกิดความรูKสึกขึ้นในใจ เกิดเปPนภาพในใจของ

กลุOมเป�าหมายที่มีตOอองค7การ 

การเป�ดรับสื ่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับการรับรูKภาพลักษณ7

ของมิวเซียมสยาม ซึ่งเปPนไปตามแนวคิดของ Schults 

(2015 อKางถึงใน ประทุม ฤกษ7กลาง, 2558) ที่ไดKอธิบาย

วOา ภาพลักษณ7ชื่อเสียงขององค7การ หมายถึง การรับรูK

ของแตOละบุคคลที่มีตOอองค7การ ซ่ึงบุคคลอาจมีการรับรูK

เก่ียวกับองค7การจากแหลOงขOาวสารที่แตกตOางกัน ขึ้นอยูO

กับวOาบุคคลรูKจักองค7การมากนKอยเพียงใด โดยการรับรูK

อาจมาจากประสบการณ7ของบุคคล อิทธิพลจาก

กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ7 หรือการ

กระทำขององค 7การที ่สรKางอิทธิพลต Oอภาพลักษณ7

ชื ่อเสียงขององค7การ และสอดคลKองกับ Doorley & 

Carcir (2011 อKางถึงใน ประทุม ฤกษ7กลาง, 2558) ที่

ไดKเสนอวOา ชื่อเสียง มีความหมายเทOากับ ภาพลักษณ7 

ซ ึ ่งม ีองค 7ประกอบ 3 ประการ ได KแกO การกระทำ 

พฤติกรรม และการสื่อสาร สามารถเสนอไดKเปPนสูตร

ดังน้ี ช่ือเสียง = ภาพลักษณ7 = การกระทำ + พฤติกรรม 

+ การส ื ่อสาร จากส ูตรด ังกล Oาว สามารถนำไป

ประยุกต7ใชKเพื่อสรKางภาพลักษณ7ช่ือเสียงขององค7การไดK 

โดยในการสOงเสริมภาพลักษณ7นั้นจะตKองมีการกระทำ

และพฤติกรรมที่เหมาะสม และตKองมีการเผยแพรOการ

กระทำและพฤติกรรมแกOกลุOมเป�าหมายขององค 7การ

และประชาชนไดKรับรูK จึงจะกOอใหKเกิดเปPนภาพลักษณ7

ชื่อเสียงขององค7การไดK ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้ง น้ี 

พบวOา มิวเซียมสยามมีการดำเนินแนวทางการสรKาง

ภาพล ักษณ7ขององค 7การจากส ูตรน ี ้ เช Oนเด ียวกัน 

กลOาวคือ ช่ือเสียง ภาพลักษณ7 (ภาพลักษณ7ของมิวเซียม

สยาม) = การกระทำ (การจัดแสดงนิทรรศการและ

กิจกรรมตOางๆ) + พฤติกรรม (การจัดการภาพลักษณ7ใน

ดKานตOางๆ เชOน การบริการของเจKาหนKาที่) + การส่ือสาร 

(การเผยแพรOขOาวสารตOางๆ ผOานสื ่อประชาสัมพันธ7) 

ดังน้ัน การสรKางภาพลักษณ7จากสูตรที่กลOาวมาน้ี จึงเกิด

เปPนภาพลักษณ7ของมิวเซียมสยามในมุมมองของผูKเยี่ยม

ชม จากการเป�ดรับส่ือประชาสัมพันธ7และกิจกรรมตOางๆ 

ขององค7การ  

อีกทั้งยังสอดคลKองกับ กรกนก วิโรจศรีสกุล 

(2546)  ที่ไดKศึกษา เรื่อง ภาพลักษณ7ของจุฬาลงกรณ7

มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ ่งพบวOา การเป�ดรับขOาวสารเกี ่ยวกับจุฬาลงกรณ7

มหาวิทยาลัยมีความสัมพ ันธ7ก ับภาพลักษณ7ของ

จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัยเปPนความสัมพันธ7เชิงบวก 

การเป�ดรับสื ่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรม

ของผูKเยี่ยมชม มีความสัมพันธ7กับความผูกพันของมิว

เซ ียมสยาม โดยเป Pนไปตามแนวค ิดของ Pine & 

Gillmore (1998, as cited in Metter, King-Metter, 

Pullman & Walton, 2006) ที่ไดKอธิบายวOา ลูกคKาจะ

เกิดความผูกพันขึ้นไดKน้ัน เม่ือลูกคKามีความรูK ความรูKสึก

จากประสบการณ7ท ี ่พวกเขาได Kรับจากการเป �ดรับ

ขOาวสารของผลิตภัณฑ7หรือการบริการนั ้นๆ และยัง
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สอดคลKองกับ ป�ยะฉัตร พรหมมา (2556) ที่ไดKศึกษา 

การเป�ดรับขOาวสาร ความผูกพัน และการตอบสนอง

ของผูKบริโภคตOอการสื่อสารผOานเฟซบุºกแฟนเพจ โดย

พบวOา การเป�ดรับขOาวสารของผูKบริโภคมีความสัมพันธ7

กับความผูกพันของผูKบริโภคตOอการสื่อสารผOานเฟซบุºก

แฟนเพจ โดยเปPนความสัมพันธ7เชิงบวก และไดKสรุป

ผลการวิจัยไวKวOา หากผูKบริโภคมีการเป�ดรับขOาวสารผOาน

เฟซบุºกแฟนเพจสูง ความผูกพันของผูKบริโภคตOอการ

ส่ือสารผOานเฟซบุºกแฟนเพจก็จะสูงตามไปดKวย 

การร ับร ู Kภาพลักษณ7ของมิวเซ ียมสยามมี

ความสัมพันธ7กับความผูกพันของผูKเยี ่ยมชมมิวเซ ียม

สยาม โดยสอดคลKองกับ ประทุม ฤกษ7กลาง (2558) ที่

ได K เสนอวOา การสร Kางและสื ่อสารภาพลักษณ7ของ

องค7การน้ันมีประโยชน7นานับประการ เชOน ภาพลักษณ7

สามารถสOงเสริมความสัมพันธ7ที ่ดีระหวOางองค7การกับ

กลุ Oมเป�าหมายขององค7การไดK และภาพลักษณ7ยังมี

อิทธิพลสูงตOอการเกิดประสบการณ7ตOางๆ ในมุมมองของ

กลุOมเป�าหมาย ดังน้ัน หากองค7การมีการบริหารจัดการ

ดKานภาพลักษณ7ที่ดี จะสามารถสรKางความเขKาใจ และ

ความเชื่อมั่น กOอใหKเกิดการสนับสนุน และการมีสOวน

รOวมของกลุOมเป�าหมายรวมถึงสาธารณชนที่มีตOอการ

ดำเนินงานขององค7การ เพราะภาพลักษณ7ขององค7การ 

เปPนทั้งตKนทุนทางตรงและทางอKอมของการเติบโตและ

ความกKาวหนKา อันนำไปสู Oการประสบผลสำเร็จของ

องค 7การ และผลการวิจ ัยคร ั ้ง น้ี ท ี ่พบวOาการร ับรูK

ภาพลักษณ7มิวเซียมสยาม มีความสัมพันธ7กับความ

ผูกพันของมิวเซียมสยาม ใหKผลสอดคลKองกับผลการวิจัย

ของ ประทุม ฤกษ7กลาง (2556) เร ื ่อง การเป �ดรับ

ขOาวสาร ภาพลักษณ7นักการเมือง ทัศนคติ และการมี

ส O วนร O วมท างการ เ ม ื อ ง  ของประชาชนใ น เ ขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบวOา ภาพลักษณ7

นักการเมืองมีความสัมพันธ7กับการมีสOวนรOวมทางการ

เม ืองของประชาชนในเขตกร ุง เทพมหานครและ

ปริมณฑล อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ข[อเสนอแนะ 

ข[อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

องค7การควรมีการดำเนินการวิจัยประเมิน การ

เป �ดร ับส ื ่อประชาส ัมพ ันธ 7  ความพ ึงพอใจในส่ือ 

ภาพลักษณ7 และความผูกพันของผู Kเย ี ่ยมชมที ่ม ีตOอ     

ม ิวเซ ียมสยามท ุกๆ 1-2 ป ´  เพ ื ่อเป Pนการสำรวจ

ประเมินผลความคิดเห็นของผู Kเยี ่ยมชมในดKาน การ

เป �ดร ับส ื ่อประชาส ัมพ ันธ 7  ความพ ึงพอใจในส่ือ 

ภาพลักษณ7 และความผูกพันของผู Kเย ี ่ยมชมที ่ม ีตOอ     

มิวเซียมสยาม เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหKมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ข[อเสนอแนะเชิงปฎิบัติการ 

1. ผลการศึกษาในครั้งน้ี พบวOา ผูKเยี่ยมชมมีการ

เป�ดรับสื่อประชาสัมพันธ7และกิจกรรมขององค7การ ทั้ง

ส่ือออฟไลน7และส่ือออนไลน7 ซ่ึงมีคOาเฉล่ียที่ใกลKเคียงกัน 

ฉะน้ัน เจKาหนKาที่หรือหนOวยงานที่มีสOวนเก่ียวขKองในการ

เผยแพรOขKอมูลขOาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ7 ควรมี

การวางแผนการเล ือกใช Kส ื ่ อประชาสัมพันธ 7แบบ

ผสมผสานทั้งส่ือออนไลน7และส่ือออฟไลน7เขKาดKวยกัน 

เพื่อใหKการสื่อสารประชาสัมพันธ7เขKาถึงกลุOมผูK

เยี่ยมชมของมิวเซียมสยาม สามารถเกิดการรับรูKและ

เขKาใจในขKอมูลขOาวสารองค7การไดKอยOางแทKจริง 

2. จากผลการศึกษา พบวOา ผูKเยี่ยมชมมีการรับรูK

ภาพลักษณ7ในดKานตOางๆ ของมิวเซียมสยามในระดับ

มาก ท ั ้ งหมด 9 ด Kาน แสดงให K เห ็นว Oา การร ับรูK

ภาพลักษณ7ของผู Kเยี ่ยมชมมีความสอดคลKองกับสิ่งที่

องค7การตKองการจะเปPน ดังน้ัน เจKาหนKาที่และหนOวยงาน

ที่รับผิดชอบดKานการประชาสัมพันธ7 ควรดำเนินการ

ประชาสัมพันธ7เพื่อสรKางและส่ือสารภาพลักษณ7ช่ือเสียง

ขององค7การอยOางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาภาพลักษณ7ที่ดี

ของมิวเซียมสยามในจิตใจของผูKเยี่ยมชมตลอดไป 

3. จากผลการศ ึกษาพบวOา ผู Kเยี ่ยมชมมีการ

เดินทางมาทOองเที่ยวมิวเซียมสยามเปPนครั้งแรก และใน

อนาคตผูKเยี่ยมชมสOวนใหญOจะมีการกลับมาทOองเที่ยวที่

พิพิธภัณฑ7แหOงนี้อีกครั้ง อีกทั้งจะมีการแนะนำเพื่อน

หรือคนรูKจักมาทOองเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ7นี้เชOนเดียวกัน 

ดังนั้นเจKาหนKาที่หรือหนOวยงานที่เกี่ยวขKอง ควรมีการ
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ดำเนินกลยุทธ7ในการสรKางความผูกพันของ    ผูKเยี่ยมชม

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหKผูKเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ 

เมื่อเดินทางมาทOองเที่ยวในครั้งตOอไป หรือเกิดความ

ประทับใจเมื่อเดินทางมารOวมกิจกรรมตOางๆ ที่องค7การ

จัดขึ้น เพราะนำมาซ่ึงการมีภาพลักษณ7ช่ือเสียงที่ดีของ

องค7การในมุมมองของผูKเยี่ยมชม และนำมาซึ ่งความ

ผูกพันในกลุOมผูKเยี่ยมชมที่มีตOององค7การไดK 

ข[อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตqอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี ่ยวกับ พฤติกรรมการ

เป�ดรับขOาวสาร ความพึงพอใจในสื ่อประชาสัมพันธ7 

ภาพลักษณ7ม ิวเซ ียมสยาม และความผ ูกพ ันของ

พนักงานที่มีตOอมิวเซียมสยาม 

2. ควรมีการศ ึกษาเกี ่ยวกับ กลย ุทธ7การ

ประชาส ัมพ ันธ 7 ข O าวสาร  ความพ ึ งพอใจ ใน ส่ื อ

ประชาสัมพันธ7 และภาพลักษณ7มิวเซียมสยามของ      

ผูKเยี่ยมชม 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ

เป�ดรับขOาวสาร การใชKประโยชน7 ความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสัมพันธ7 ภาพลักษณ7มิวเซียมสยาม และการ

ตัดสินใจมาเดินทางมาทOองเที่ยวมิวเซียมสยามของ     

ผูKเยี่ยม 
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ป|จจัยท่ีมีผลตqอการเลือกใช[บริการสำนักงานบัญชี 

ของผู[ประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

                                                                                                     จิรันธนิน  ธนกิตต์ิชินภัทรp* 

 

บทคัดยqอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษา ป�จจัยสOวนประสมทางการตลาดที่มีผลตOอการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษาความสัมพันธ7ของป�จจัยสOวนบุคคลกับ

พฤติกรรมในการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ และศึกษาความสัมพันธ7ของป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใชKบริการ  สำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ SMEs  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุOมตัวอยOาง คือ ผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 388  คน  เครื่องมือที่ใชKคือแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล ไดKแกO การแจงความถี่ รKอยละ คOาเฉล่ีย และคOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ความแตกตOาง  t-test , One-way ANOVA  และการทดสอบความสัมพันธ7ดKวยสถิติ Chi-Square และการหาคOา

ระดับความสัมพันธ7โดย Contingency Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 สรุปผลการศึกษาไดKดังน้ี 

1. ป�จจัยสOวนประสมทางการตลาดมีผลตOอการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีอยูOในระดับมาก  และเม่ือ

พิจารณาเปPนรายดKาน พบวOา ทุกดKานใหKความสำคัญในระดับมากเชOนกัน เรียงตามลำดับ ดังน้ี  ดKานผลิตภัณฑ7  ดKาน

ราคา ดKานสถานที่หรือชOองทางการจัดจำหนOาย  ดKานบุคคลหรือพนักงาน  ดKานสOงเสริมการตลาด ดKานกระบวนการ 

และ ดKานลักษณะทางกายภาพ  

2. ป�จจัยสOวนบุคคล ไดKแกO อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนOงป�จจุบัน รูปแบบธุรกิจระยะเวลาดำเนินกิจการ 

และเงินลงทุนจดทะเบียนของกิจการที่แตกตOางกันใหKความสำคัญกับป�จจัยที่มีผลตOอการเลือกใชKบริการสำนักงาน

บัญชี ของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ป�จจัยสOวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมในการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีของผูK

ประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมในดKานแหลOงในการหาขKอมูลในการ

ตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

คำสำคัญ: การเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี  ผูKประกอบธุรกิจ SMEs  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ7 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study factors effecting toward to choose accounting 

of entrepreneur in Bangkok. The samples of this research were entrepreneur in Bangkok for 388 

samples. A questionnaire was used as the instrument. A data was analyzed by using frequency, 

percent, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, Chi-squared, and contingency 

coefficient at .05 level of significant. 

 The results were found as follows: 

1) The result of hypothesis test was overall found that, the marketing mix factors toward 

to choosing accounting service of entrepreneur at high level. The factor of product was the most 

impact, the factor of price, and place, were respectively. 

2) The characteristics of demographic factors of users who choose Thai massage service in 

Bangkok were overall at high level ( = 3.87, SD. =/0.29).   

 3) The marketing mix factor that had the relationship with the behavior of selecting 

accounting office services of SMEs business in Bangkok Metropolitan was found on source of 

information in making decision of selecting accounting office services at .05 level of significant.  

 

 

Keywords: Accounting service company, Bangkok 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

ในสภาพเศรษฐก ิ จป � จจ ุบ ั นผ ู Kปร ะ กอบ

ธุรกิจ ไดKแกO ผูKประกอบการ ผูKลงทุน ผูKดำเนินการตKอง

ควบคุมคOาใชKจOายตOางๆ ซึ่งเปPนที่มาของสินทรัพย7เพื่อ

นำมาลงทุนและหาแหลOงเงินทุนอื ่นจากการกูKยืมหาก

เงินทุนไมOเพียงพอ  ทำใหKผูKลงทุนจำเปPนตKองทราบถึง 

สภาพกิจการวOา  มีสินทรัพย7  หน้ีสินประเภทใดอยูOบKาง 

และฐานะการเงินของกิจการเปPนอยOางไร โดยเฉพาะ

อยOางยิ ่งผู Kบริหารงานจะแสดง ความสามารถในการ

บริหารกิจการ  ประเมินไดKจากผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจ ทำใหKมีกำไรมาก หรือนKอย แหลOงขKอมูลที่จะบอก

ไดKคือ การทำบัญชี และแสดงใหKเห็นถึงความกKาวหนKา

และการเจริญเติบโตของธุรกิจโดยการสื่อสารขKอมูล

ความหมายทางดKานการเงินของธุรกิจตOอสาธารณชน 

การดำเนินธุรกิจใหKบรรลุเป�าหมายอยOางมีประสิทธิภาพ  ตKอง

อาศัยการบัญชี ชOวยบันทึกรายการทางเศรษฐก ิจที่

เกิดขึ้นในธุรกิจ อาศัยขKอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจหา

ทางเลือก และแกKป�ญหาของธุรกิจ ดังน้ัน ผูKทำบัญชีตKอง

มีความรู Kเบื ้องตKนเกี ่ยวกับการบัญชีและสามารถจด

บ ันท ึกรวบรวมข Kอม ูล ให Kถู กต K อง ตามความเปPน

จร ิง  เช ื ่อถ ือไดK และเป Pนมาตรฐาน ตามประมวล

กฎหมายแพOงและพาณิชย7ที ่ไดKกำหนดใหKผูKประกอบ

ธุรกิจมีหนKาท ี ่จ ัดทำบัญชีให Kถ ูกต Kองตามประเภท

ธุรกิจ โดยมีกฎหมายเกี ่ยวกับการจัดทำบัญชี คือ 

“พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543” (กรมพัฒนา

ธุรกิจการคKากระทรวงพาณิชย7, 2543, หนKา 1) ตั้งแตO

อดีตจนถึงป�จจุบัน การประกอบธุรกิจไมOวOาจะขนาดเล็ก

หรือใหญO ลKวนตKองมีการบัญชี เขKามาเกี่ยวขKอง เพื่อทำ

ใ ห K ท ร า บ ถ ึ ง ฐ า น ะ ก า ร เ ง ิ น ข อ ง ก ิ จ ก า ร แ ล ะ 

เพื่อป�องกันความผิดพลาด ในการประกอบธุรกิจการ

บัญชีจะเปPนระบบใชKหลักฐานเอกสาร บันทึกบ ัญชี      

ม ีการตรวจสอบ  ไม Oซ ้ ำซ Kอน  ม ีการกระทบยอด  

มีการคุมยอดบัญชีตOาง ๆ ตรวจเช็คดKวยตนเองได Kโดย

การกระทบยอดสามารถตรวจสอบไดKตลอดเวลา  หาก

พบขKอผิดพลาดสามารถแกKไขไดKทันท ี การจัดเก็บขKอมูล

ทางการบัญชีเปPนการจัดเก็บขKอมูลที่เปPนตัวเลขซึ่งมี

ความสำคัญ คือเปPนขKอมูลที่มีประโยชน7เพื่อใชKในการ

ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตOาง ๆ สำหรับผูKบริหาร

เพื ่อใชKในการจัดการงานของธุรกิจ ตลอดจนฐานะ

ทางการเงินของธุรกิจ ทำใหKผูKบริหารสามารถนำมาใชKใน

การตัดสินใจ การใชKวิธีการวิเคราะห7ทางการเงินโดย

อาศัยขKอมูลทางบัญชีเพื ่อพิจารณาลงทุนซื ้อหุ Kนของ

ธุรกิจ การพิจารณาการใหKสินเชื ่อของเจKาหน้ี ขKอมูล

ทางการบัญชีที่ไดKน้ันจะเปPนประโยชน7ตOอผูKใชKอยOางเต็มที่

ก็ตOอเมื่อขKอมูลที่ใชKในการบันทึกบัญชีนั้นเปPนขKอมูลที่

ถ ูกต KองครบถKวนสมบูรณ7 ส ิ ่งต Oางๆ เหลOานี ้ถ ือว Oามี

ความสำคัญและจำเป Pนอย Oางย ิ ่งท ี ่ผู Kประกอบธุร กิจ

จะตKองมีผูKทำบัญชีใหKกับกิจการเพราะ ผูKประกอบธุรกิจ

บางทOานอาจจะมีความรูKทางดKานบัญชีไมOเพียงพอ หรือ

บางทOานอาจจะไมOมีความรูKทางดKานบัญชีเลย จึงทำใหK

ธุรกิจประสบกับป�ญหาดKานภาษี ถูกสรรพากรตรวจสอบ

และประเมินภาษี หรือแมKแตOตKองเสียคOาใชKจOายคOอนขKาง

สูง เพื่อจKางพนักงานบัญชีประจำ หรือพนักงานบัญชีที่มี

ความเช่ียวชาญ เพื่อทำบัญชีใหKถูกตKองตามมาตรฐาน

การบัญชีและถึงแมKวOาจะจKางพนักงานบัญชีที่มีคOาจKางสูง

ก็ตาม  บางทีพนักงานก็อยูOไมOทน เขKาๆ ออกๆ  ทำใหKมี

ผลกระทบตOอธุรกิจ เพราะงานขาดความตOอเนื่อง ไมO

สามารถผลิตรายงานทางบัญชี เพื่อผูKบริหารไดKอย Oาง

ถูกตKองและทันการณ7 แมKวOาจะรับคนใหมOเขKามาก็ตKอง

เสียเวลาเรียนรูKงานอีก ผูKประกอบธุรกิจขาดความรูKความ

เขKาใจในเรื่องของหลักการทำบัญชีเหลOาน้ี ไมOสามารถ

จัดทำบัญชีที่ถูกตKองตามหลักการบัญชีและขKอกำหนด

ตามกฎหมายไดKเอง เพราะตKองใชKความชำนาญเฉพาะ

ในสาขาวิชาชีพบัญชี ทำใหKการจัดทำบัญชีเปPนป�ญหา

ยุOงยากสำหรับธุรกิจ ดังนั้นสำนักงานบัญชีจึงเขKามามี

บทบาทสำคัญในการนำเสนอแกOลูกคKาในดKานตOาง ๆ  

เชOน จัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี 

การใหKคำปรึกษาป�ญหาทางบัญชีและภาษีอากร การจด

ทะเบียนจัดตั้งกิจการ เปPนตKน นอกจากน้ีสำนักงานบัญชี

ยังสามารถจัดทำงบการเงินไดKอยOางถูกตKอง ทันเวลา 

ประหยัดภาษี ประหยัดคOาใชKจOาย และลดความเสี่ยงใน

การถูกสรรพากรเรียกตรวจอีกดKวย จากป�ญหาที่เกิดขึ้น
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ดังกลOาว จึงทำใหKผู KประกอบการสOวนใหญOหันมาใชK

บริการสำนักงานบัญชี  ดKวยเหตุผลดังกลOาวขKางตKนน้ีทำ

ใหKผูKศึกษามีความตKองการทำธุรกิจสOวนตัวขนาดยOอม จึง

ไดKมองเห็นวOาดKานบัญชีมีความสำคัญและจำเปPนกับทุก

ธุรกิจ และถKาเราจะเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี  

ผูKวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับป�จจัยที่

ม ีผลต Oอการเล ือกใช Kบร ิการสำนักงานบัญชีของ ผูK

ประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปPน

ขKอมูลในการเลือกและตัดสินใจใชKบริการสำนักงานบัญชี

ไดKอยOางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตตOอไป 

 

วัตถุประสงคpของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับป�จจัยสOวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตOอการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี

ของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ7ของป�จจัยสOวน

บุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกใชKบริการสำนักงาน

บัญชีของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

 3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ7ของป�จจัยส Oวน

ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชีของผู Kประกอบธุรกิจ SMEs  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ป�จจัยสOวนบุคคล ไดKแกO  เพศ อายุ ระดับ

การศ ึกษา ตำแหน Oงป �จจ ุบ ัน ประเภทของธ ุรกิจ 

ระยะเวลาดำเนินกิจการ และเงินลงทุนจดทะเบียนของ

กิจการที่แตกตOางกัน  ใหKความสำคัญกับป�จจัยที่มีผลตOอ

การเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี ของผูKประกอบธุรกิจ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตOางกัน 

2. ป �จจ ัยส Oวนบ ุคคลม ีความส ัมพ ันธ 7กับ

พฤติกรรมในการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีของ         

ผูKประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3 .  ป � จจ ั ยส O วนประสมทางการตลาด มี

ความสัมพันธ7ก ับพฤต ิกรรมในการเล ือกใช Kบร ิการ

สำนักงานบัญชีของผู Kประกอบธุรกิจ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต[น          ตัวแปรตาม 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 ป|จจัยสqวนบุคคล   

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ตำแหนOงในป�จจุบัน 

- ประเภทของธุรกิจ 

- ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ 

- เงินลงทุนจดทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

ป|จจัยสqวนประสมทางการตลาดบริการ 

- ดKานสินคKาและผลิตภัณฑ7 

- ดKานราคา  

- ดKานสถานที่และชOองทางการจัดจำหนOาย 

- ดKานสOงเสริมการตลาด 

- ดKานบุคคลหรือพนักงาน 

- ดKานการสรKางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 

-ดKานกระบวนการ  

 

พฤติกรรมผู[บริโภค 

- ใครคือผูKบริโภค (Who) 

- ผูKบริโภคอะไร (What) 

- ทำไมผูKบริโภคจึงซ้ือ (Why) 

- ใครมีสOวนรOวมในการตดัสินใจซ้ือ  

   (Who Participate) 

- ผูKบริโภคซ้ือเมื่อใด (When) 

- ผูKบริโภคซ้ือที่ไหน (Where) 

- ผูKบริโภคซ้ืออยOางไร (How) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากรในการวิจัย คือ ผู Kประกอบธุรกิจ 

SMEs ในสำนักงานบัญชีที่จดทะเบียนตOอกรมพัฒนา

ธุรกิจการคKา  กระทรวงพาณิชย7 และยังคงดำเนิน

กิจการจนถึงป�จจุบัน เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 

256,259 คน 

กลุOมตัวอยOาง คือ ผูKประกอบธุรกิจ SMEs ใน

สำนักงานบัญชี  เขตกรุงเทพมหานครที ่สุ Oมมาแบบ 

cluster sampling  จำนวน 5 เขต จากการคำนวณ

กลุ OมตัวอยOางจากจำนวน 12,416 คนดKวยสูตร Taro 

Yamane  ไดKจำนวนกลุOมตัวอยOาง 388 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

เปPนแบบสอบถามประกอบดKวย 5 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ขKอมูลทั ่วไปและ ขKอมูลเกี ่ยวกับ

สถานประกอบการ ของผูKตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 สOวนที่สอบถามป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาด 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชี 

ตอนที่  4 ป �ญหาและข K อ เสนอแนะการ

ใหKบริการ สำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ SMEs   

การวิเคราะหpข[อมูล 

1. วิเคราะห7ขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม

และขKอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการโดยใชKคOาความถี่

และรKอยละ คOาเฉล่ีย และคOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ว ิเคราะห7ป�จจ ัยที ่ม ีผลตOอการเล ือกใชK

บริการสำนักงานบัญชี ของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ใน

เขตกร ุงเทพมหานครใชKค Oา t-test และ One-way 

ANOVA การทดสอบความสัมพ ันธ7ด Kวยสถิต ิ Chi-

Square และการหาค O าระด ับความส ัมพ ันธ 7 โ ดย 

Contingency Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติิ 

.05 นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางควบคูOกับการ

บรรยายและสรุปผลการวิจัย  

 

 

สรุปผลการวิจัย 

ภาพรวมของป�จจัยที ่มีผลต Oอการเล ือกใชK

บริการสำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ SMEs ใน

เขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดKดังน้ี 

1. ป�จจัยสOวนประสมทางการตลาดที่มีผลตOอ

การเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีอยูOในระดับมาก  

และเมื ่อพ ิจารณาเป Pนรายด Kาน พบวOา ท ุกด KานใหK

ความสำคัญในระดับมากเชOนกัน เรียงตามลำดับ ดังน้ี   

ดKานผลิตภัณฑ7 ดKานราคา ดKานสถานที่หรือชOองทางการ

จัดจำหนOาย ดKานบุคคลหรือพนักงาน ดKานสOงเสริม

การตลาด ดKานกระบวนการ และดKานลักษณะทาง

กายภาพ  

2. ป �จจัยส Oวนบ ุคคล ได KแกO อาย ุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนOงป�จจุบัน รูปแบบธุรกิจ  ระยะเวลา

ดำเนินกิจการ และเงินลงทุนจดทะเบียนของกิจการที่

แตกตOางกันให Kความสำคัญกับป�จจัยที ่มีผลต Oอการ

เลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี ของผู Kประกอบธุรกิจ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตOางกัน อยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3 .  ป � จจ ั ยส O วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ7ก ับพฤต ิกรรมในการเล ือกใช Kบริการ

สำนักงานบัญชีของผู Kประกอบธุรกิจ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยป�จจัยสOวนประสมทางการตลาด 

มีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมในการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชีในดKานแหลOงในการหาขKอมูลในการ

ตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี โดยป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมในการ

เลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีของ  ผูKประกอบธุรกิจ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาด มีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมในการ

เลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีในดKานแหลOงในการหา

ขKอมูลในการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี อยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การอภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวOาป �จจัย

สOวนประสมทางการตลาดที่มีผลตOอการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชีในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปPนราย

ดKาน พบวOา ทุกดKานใหKความสำคัญในระดับมากเชOนกัน 

เรียงตามลำดับ ดังน้ี   ดKานผลิตภัณฑ7 (Product)  ดKาน

ราคา (Price)   ดKานสถานที ่หรือชOองทางการจัดจำหนOาย 

(Place)  ด Kานบุคคลหร ือพนักงาน (People)  ด Kาน

สOงเสริมการตลาด (Promotion)  ดKานกระบวนการ 

(Process)   และดKานลักษณะทางกายภาพ( Physical 

Evidence) ซึ่งสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของสุ ธิมา 

แยKมละมุล  ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชK

สำนักงานบัญชี ของผูKประกอบการธุรกิจขนาดยOอม ใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษา

ครั้งนั้นพบวOา ผูKประกอบการธุรกิจขนาดยOอม มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยพื้นฐานทางธุรกิจโดยรวมและราย

ดKาน ในการเลือกใชKสำนักงานบัญชี อยูOในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปPนรายดKานเรียงลำดับความสำคัญ

คOาเฉลี่ยจากมากไปนKอย ไดKแกO ดKานวัสดุอุปกรณ7 ดKาน

การจัดการ ดKานบุคลากรและดKานการเงิน และพบวOา 

ผูKประกอบการธุรกิจขนาดยOอม ที่มีระยะเวลาดำเนิน

ธุรกิจตOางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยพื้นฐานทาง

ธุรกิจโดยรวมและรายดKานทุกดKาน ในการเลือกใชK

สำนักงานบัญชี ไมOแตกตOางกัน ผู Kประกอบการธุรกิจ

ขนาดยOอมที่มีจำนวนการจKางงานตั้งแตO 30-39 คน มี

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับป�จจัยพื ้นฐานทางธุรกิจด Kาน

บุคลากร และดKานวัสดุอุปกรณ7 มากกวOาผูKประกอบการ

ธุรกิจขนาดยOอมที่มีจำนวน การจKางงานต่ำกวOา 10 คน, 

ตั้งแตO 11-19 คน, 20-29 คน และ 40 คนขึ้นไปอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู Kประกอบการ

ธุรกิจขนาดยOอมที ่มีทุนจดทะเบียนมากกวOา 10 ลKาน

บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยพื้นฐานทางธุรกิจ

ดKานบุคลากร โดยรวมในการเลือกใชKสำนักงานบัญชี

มากกวOาผูKประกอบธุรกิจขนาดยOอมที่มีทุนจดทะเบียน

ไมOเกิน 5 ลKานบาทและเกิน 5 ลKานบาทขึ้นไป อยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวOาป�จจัยสOวนบุคคล 

ไดKแกO  อายุ ระดับการศึกษาตำแหนOงป�จจุบัน รูปแบบ

ธุรกิจ  ระยะเวลาดำเนินกิจการ และเงินลงทุนจด

ทะเบียนของกิจการที่แตกตOางกันใหKความสำคัญกับ

ป�จจัยที่มีผลตOอการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี ของ

ผู Kประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกร ุงเทพมหานครที่

แตกตOางกัน ซึ่งสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของนงนุช 

สารทอง ศึกษา ป�จจัยที ่มีผลตOอการเลือกใชKบริการ

สำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจ ในเขตอำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ซึ ่งผลการศึกษาวิจัยครั ้ ง น้ัน 

พบวOา ป�จจัยดKานผลิตภัณฑ7  มีความตKองการให K ผูK

ใหKบริการมีความรับผิดชอบ มีความสามารถจัดทำบัญชี

ไดKอยOางถูกตKองไมOมีป�ญหากับสรรพากร และสามารถ

แกKไขป�ญหาที ่อาจเกิดขึ ้นภายหลังกับสรรพากรไดK 

ป�จจัยดKานราคา ตKองการใหKมีการคิดคOาธรรมเนียมใน

การใหKบริการ  ควรพิจารณาจากปริมาณเอกสารที่

ลงบัญชี และดูจากประเภทของกิจการ ป�จจัยดKาน

สถานที่หรือชOองทางการจัดจำหนOาย สOวนใหญOเลือกใชK

บริการสำนักงานบัญชีที่ตั้งอยูOในจังหวัดพะเยา และไดK

ใหKความสำคัญกับการติดตOอสื่อสารที่สะดวก สำหรับ

ป �จจ ัยด Kานการส O ง เสร ิมการตลาด ส Oวนใหญ O ใหK

ความสำคัญตOอการบริการที่ครบวงจร โดยมีการแจKง

ขOาวสารดKานภาษีอากร มีการใหKคำแนะนำดKานเอกสาร

ความต Kองการตามลักษณะการให Kบร ิการ ผ ู Kตอบ

แบบสอบถาม ตKองการใหKผูKใหKบริการมีความรับผิดชอบ 

ผูKใหKบริการสามารถแกKไขป�ญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

กับสรรพากรไดK  ผูKใหKบริการมีความสามารถจัดทำบัญชี

ได K อย O า งถ ู กต K อง ไม O ม ี ป �ญหาก ับสรรพากร  การ

ติดตOอสื่อสารสามารถติดตOอสื่อสารไดKสะดวก มีการคิด

คOาบริการที ่เหมาะสม และผู KใหKบริการสามารถเก็บ

ความลับของลูกคKาไดK โดยพบวOาป�จจัยสOวนบุคคลมีผล

ตOอการตัดสินใจเลือกใชKบริการบริการสำนักงานบัญชี

ของผูKประกอบธุรกิจ ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา 

3. ผลการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ย ังพบวOา ป�จจัย

สOวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรม
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ในการเลือกใชKบริการสำนักงานบัญชีของผู Kประกอบ

ธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลKองกับ

การศึกษาวิจัยของกนกพร  ศิริกุล ศึกษาเรื่องป�จจัย

ด KานสOวนประสมทางการตลาดที ่ม ีอ ิทธิพลต Oอการ

เลือกใชKบริการสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาอำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค7เพื่อตKองการทราบถึงป�จจัย 

สOวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตOอการเลือกใชK

บริการสำนักงานบัญชีในอำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต ซ่ึง

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนั้น พบวOา 1. ผูKใชKบริการที่ตอบ

แบบสอบถามสOวนใหญO เปPนเพศหญิงรKอยละ 59.70 

อายุอยู OในชOวง 20 - 29 ป´ มากที ่สุด รKอยละ 37.40 

รองลงมาอยูOในชOวง 40 – 49 ป´ รKอยละ 30.70 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รKอยละ 76.10 ตำแหนOง 

พนักงานบัญชี มากที่สุด รKอยละ 52.10 รายไดKรวมของ

ธุรกิจ/เดือน สOวนใหญOไมOเกิน 50,000 บาท รKอยละ 

27.70 เป Pนบร ิษ ัทจำก ัดมากท ี ่ส ุด  ร Kอยละ 52.90 

ลักษณะของธุรกิจ สOวนใหญOเปPนดKานบริการ รKอยละ 

79.00 เงินลงทุนจดทะเบียนของกิจการ อยู Oในช Oวง 

1,000,001 - 2,000,000 บาท มากที่สุด รKอยละ 50.40 

2. ผูKใชKบริการมีความคิดเห็นตOอสOวนประสมการตลาดที่

ม ีอ ิทธิพลต Oอการเล ือกใชK บร ิการสำนักงานบ ัญชี 

กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวม อยู Oใน

ระด ับมากที ่ส ุดคะแนนเฉลี ่ย 4.73 ส Oวนเบ ี ่ยงเบน

มาตรฐาน .44 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวOา ดKาน

ผลิตภ ัณฑ7ได Kร ับ ระด ับมากที ่ส ุด เป Pนอันด ับแรก 

รองลงมาค ือ ด Kานบุคคล ด Kานกระบวนการ ด Kาน

สภาพแวดลKอม ดKานราคา ดKานสถานที่ และดKานการ

สOงเสริมการตลาด 

 

ข[อเสนอแนะ 

ข[อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.สำนักงานบ ัญช ี ควรพัฒนาและควรใหK

ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

 ดKานผลิตภัณฑ7 ควรใหKความสำคัญกับบริการ

ดKานสอบทานบัญชี บริการดKานการจัดหาผูKสอบบัญชี

อนุญาต  บริการดKานที่ปรึกษาและแนะนำดKานอื ่นๆ 

บริการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกตKอง บริการตรวจสอบ

ภายใน บริการดKานภาษี บริการดKานการจัดทำบัญชี 

และบริการดKานวางระบบบัญชี  เปPนตKน 

 ดKานราคา ควรใหKความสำคัญกับการมีระบบ

ใหKผOอนชำระคOาบริการเปPนงวดๆ คOาบริการจัดทำบัญชีมี

ความเหมาะสม และคOาธรรมเนียมตOางๆเปPนราคาที่

ถูกตKองและเหมาะสม การรับชำระดKวยบัตรเครดิต เปPน

ตKน 

 ดKานสถานที ่หรือชOองทางการจัดจำหนOาย 

ควรใหKความสำคัญกับการมีชOองทางการติดตOอส่ือสารที่

สะดวกและรวดเร็ว เชOน รับ-สOงขKอมูลแบบออนไลน7  มี

สถานที่จอดรถ(เขKา-ออก)สะดวก   

 ด K านการ ส O ง เ ส ร ิ ม กา ร ต ลาด  ค วร ใหK

ความสำคัญกับการมีการโฆษณาตามสื ่อตOางๆ เชOน 

หนังสือพิมพ7 โบชัวร7 ส่ือออนไลน7 เปPนตKน 

 ดKานบุคคลหรือพนักงาน  ควรใหKความสำคัญ

กับการฝ®กอบรมพนักงาน ใหKบริการดKวยความจร ิงใจ 

ใหKบริการกับลูกคKาเทOาเทียมกัน  มีความรูK ความเขKาใจ

เกี ่ยวกับป�ญหาของลูกคKาไดKเปPนอยOางดี สามารถใหK

คำแนะนำเกี ่ยวกับบัญชีและภาษีที่เปPนประโยชน7ไดK  

และสามารถแกKป�ญหาเฉพาะหนKาไดK เปPนตKน 

 ดKานลักษณะ ควรใหKความสำคัญกับการสรKาง

บรรยากาศในสำนักงานถูกสุขลักษณะ  สำนักงานมี

เครื่องมือ เครื่องใชKและอุปกรณ7ที่ทันสมัย และรวดเร็ว  

และมีการเก็บเอกสารลูกคKาอยOางเปPนระเบียบและเปPน

หมวดหมูOงOายตOอการคKนหา เปPนตKน 

 ด Kานกระบวนการ ควรให Kความสำคัญ

เกี่ยวกับขั้นตอนการใหKบริการที่ไมOซับซKอน  เก็บรักษา

ความลับของลูกคKาไดKเปPนอยOางดี  และมีการใหKบริการ

อยOางรวดเร็ว ทันเวลาและถูกตKอง เปPนตKน 

 

ข[อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตqอไป 

1.  ควรศึกษาในเรื่องนี้เขตพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือ 

จากเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 

2.  ควรศ ึกษาป�จจัยที ่ม ีผลต Oอการเล ือกใชK

บริการสำนักงานบัญชีของผูKประกอบธุรกิจSMEsในเขต
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กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากป�จจัยสOวนบุคคล และ

ป�จจัยสOวนประสมทางการตลาด อาทิ วัฒนธรรมองค7กร  

ประสบการณ7ในการเคยใชKบริการ ความถูกตKองใหKการ

เคยใชKบริการที่ผOานมา เปPนตKน 

3. การศึกษาครั ้งตOอไปควรทำการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการบริการของสำนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามที่ผูKประกอบการหรือผู Kบริการ

คาดหวัง 
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ความสัมพันธpของเคร่ืองมือการตลาดและพฤติกรรมการบอกตqอ 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร[านขนมหวาน  

 

สักกพล ต้ังสงคpไพบูลยp * 

 

บทคัดยqอ 

 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาเครื่องมือการตลาดของรKานขนมหวานตามความคิดเห็นของลูกคKาที่

มีลักษณะทางประชากรที ่ตOางกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบอกตOอของผู KบริโภครKานขนมหวานที่มีลักษณะทาง

ประชากรที่ตOางกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ7ของเครื่องมือการตลาดของรKานขนมหวานและพฤติกรรมการบอกตOอ

ของผู KบริโภครKานขนมหวานกลุ Oมตัวอย Oางคือกลุ OมลูกคKาที ่เคยรับประทานรKานขนมหวานซึ ่งอาศัยอยู O ในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชKในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห7ผลการศึกษาใชKสถิติเชิง

พรรณนา ไดKแกO ความถี่ รKอยละ คOาเฉลี่ย และคOาสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ใชKการ

วิเคราะห7ขKอมูลเชิงปริมาณ ดKวยคOาสถิติ t-test การวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ 

LSD และการวิเคราะห7หาคOาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ7แบบ Spearman’s rho 

ผลการวิจัยพบวOา กลุOมตัวอยOางใหKความสำคัญกับเครื่องมือการตลาดดKานกระบวนการจัดการสินคKาและ

บริการอยูOระดับมาก รองลงมา คือ ดKานทำเลที่ตั้ง ในขณะที่ใหKความสำคัญกับกิจกรรมสOงเสริมการตลาดอยูOนKอยที่สุด

ในระดับปานกลางสำหรับประเด็นของพฤติกรรมการบอกตOอนั้น กลุOมตัวอยOางมีพฤติกรรมการบอกตOอเพื่อแสดง

ความรูKสึกสูงสุด รองลงมา คือประเด็นรูปแบบในการบอกตOออยูOระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการบอกตOอเพื่อ

แสดงความคิดเห็นต่ำที่สุด ขณะที่ความสัมพันธ7ของเครื่องมือการตลาดและพฤติกรรมการบอกตOอในภาพรวมอยูOใน

ระดับต่ำถึงปานกลาง 

 

 

 

คำสำคัญ : การตลาดแบบบอกตOอ  ส่ือสังคมออนไลน7  รKานขนมหวานในกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 

The research aimed to study the marketing tools of dessert café according to consumer’s 

opinions who has differentiated population factors and studied viral behavior of dessert consumer 

who has differentiated population factors, too. Moreover, researcher has still studied the relation 

of marketing tools of dessert café and viral behavior of those consumers.    The sample group of 

this research is 400 customers who have experience with any dessert café in Bangkok Metropolitan. 

The researcher used questionnaire to survey from this sample group. A data was analyzed by using 

descriptive statistic such as frequency, percentage, mean and standard deviations. For hypothesis 

test on quantitative analysis, a data was analyzed by t-test, f-test, One-way ANOVA, LSD and 

Spearman’s Correlation Coefficient with 0.05 level of significant.  

The results were found that the factor of 7Ps for dessert café was mainly focused on 

process as a high level and place with respectively. On the other hands, promotion was focused at 

the last thing with the middle level. About viral behavior, they focused on viral behavior for 

expression, viral model and viral behavior for comment with respectively. Finally, the relation of 

marketing tools and viral behavior was low to medium. 

 

 

Keywords: Viral Marketing, Social Media Online, Viral Behavior, and Dessert Café 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

ในย ุคท ี ่อ ิ นเตอร 7 เน ็ ตแพร Oหลาย และ

เทคโนโลยีไดKเขKามามีบทบาทเปPนสOวนหนึ่งของชี วิต

คนเรา ไมOวOาจะเปPนคนในทKองถิ่นใด ทุกคนลKวนมีความ

เกี่ยวขKองกับเทคโนโลยีไมOทางใดก็ทางหนึ่ง ประกอบ

กับการใหKบริการของระบบอินเตอร7เน็ตที ่ไดKพัฒนา

เพิ ่มขึ ้นจ ึงเป Pนป�จจัยท ี ่เก ื ้อหนุนกันและกันทำใหK

ผูKบริโภคสามารถเขKาถึงขKอมูลขOาวสารตOาง ๆ  ไดKอยOาง

รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 เทคโนโลยีและอินเตอร7เน็ตจึงกลายเปPน

เครื่องมือทางการตลาดสมัยใหมO ที่ชOวยใหKนักการตลาด

สามาร ถ วา งแผนกลย ุ ท ธ 7 ท า งกา ร ต ลาด ท ี ่ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวัน

ของผ ู K ค น  และ ย ั ง ลด ต K นท ุ น ใ นก า ร โ ฆ ษ ณ า

ประชาสัมพันธ7สินคKา กOอใหKเกิดการบูรณาการแผนการ

ตลาดที่มีความหลากหลายและเพิ่มขีดความสามารถ

แขOงขันใหKกับแบรนด7ไดKอยOางเต็มที่ พรKอมทั ้งความ

สะดวกของการเขKาถึงขKอมูลตOางๆ นี้เอง ผูKบริโภคจึง

ไมOใชOผู KทำหนKาท ี ่ร ับสารแตOเพียงฝ �ายเด ียวเท Oา น้ัน 

ผูKบริโภคยังมีบทบาทกลายเปPนส่ือกลาง ทำหนKาที่สรKาง

เน้ือหา และสOงตOอสารไปยังผูKบริโภคคนอ่ืน ๆ อีกทอด

ดKวยตัวเอง แตOทั้งนี้เอง การที่ผูKบริโภคทำหนKาที่บอก

ตOอใหKกับแบรนด7ตOาง ๆ น้ัน ก็ไมOใชOเรื่องใหมOแตOอยOางใด 

เพียงแตOการบอกตOอของผูKบริโภคในป�จจุบันมีเครื่องมือ

ที ่ชOวยกระจายขOาวสารจากผูKบริโภคคนที่หนึ ่งไปยัง

ผ ู Kบร ิโภคคนที ่สองได Kอย Oางรวดเร ็วข ึ ้น และไมOไดK

กระจายในลักษณะของการบอกตOอหนึ่งตOอหนึ่ง แตO

เปPนลักษณะของการกระจายขOาวสารแบบทวีคูณดKวย

กระบวนการเคร ือข Oายส ังคม (Social Network) 

ประกอบกับสังคมไทยกลายเปPนสังคมที่นิยมการใชK

โทรศ ัพท7ม ือถ ือแบบเคลื ่อนที ่ โดยการเขKาถ ึงผ Oาน

อินเตอร7เน็ตที่ทำใหKมีบทบาทสำคัญตOอการใชKชีวิตใน

ป�จจุบันมากขึ้นอยOางตOอเนื่อง ทีเอ็นเอส ผูKเชี่ยวชาญ

ด K านงานว ิ จ ั ย ระด ับ โลก เผยถ ึ ง  How digitally 

advance is the Thai Consumer ขKอมูลพฤติกรรม

ออนไลน 7ของผ ู Kบร ิ โภคชาวไทยท ี ่น O าสนใจ เชOน  

ระยะเวลาที่ใชKบนโลกออนไลน7เฉลี ่ยตOอวันราว 4.2 

ชั่วโมง โดยจำแนกเปPนการเขKาถึงโดยโทรศัพท7มือถือ

แบบเคล่ือนที่รKอยละ 60 คอมพิวเตอร7รKอยละ 29 และ

แท็บเล็ตรKอยละ 11 พฤติกรรมและความถี ่ในการ

รับชมวีดิโอออนไลน7เฉล่ียประมาณ 3.5 ครั้งตOอสัปดาห7

หร ือท ุกๆ 2 วันต Oอคร ั ้ง (เอกวสา ส ุขส Oง, 2558) 

นอกจากนั้นการใชKเครื่องมือสื่อสารออนไลน7 (Social 

Media Online) อาทิเชOน เฟสบุºค (Facebook) ไลน7 

(Line) อินสตาแกรม (Instagram)  ยังไดKรับความนิยม

เพิ่มขึ้นอยOางตOอเน่ืองอีกดKวยผลการวิจัยของ Ericsson 

Consumer Lab (ออนไลน7  2558) พบว OาแนวโนKม

พฤติกรรมผูKบริโภคสมัยใหมOจะเปPนผูKที่ติดการเช่ือมตOอ

กับระบบเครือขOาย (Connected Society) นักการ

ตลาดหลาย ๆ คนไดKเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญ

ของเครื่องมือการตลาดชนิดน้ี จึงไดKมีการนำเครื่องมือ

ส่ือสารออนไลน7เหลOาน้ีมาผสมผสานเครื่องมือทางการ

ตลาดที่มีอยูOเดิมสรKางสรรค7เปPนการตลาดที่มีความสด

ใหมO ทันสมัย และไมOนOาเบื่อ ชOวยใหKผูKบริโภคเกิดการ

ติดตามและแบรนด7ก็จะเปPนที่จดจำไดKดีกวOาคูOแขOงขัน

รายอ่ืน  

 ผูKวิจัยไดKเล็งเห็นถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจ

รKานขนมหวาน (Dessert Café’) ที่มีความนOาสนใจใน

ตลาดอ ุตสาหกรรมร K านอาหาร ในประเทศ ไทย

โดยเฉพาะในยOานเขตชุมชนเมือง เนื่องจากคนไทยมี

ลักษณะเฉพาะตัวทางสังคมที ่ชอบความสนุกสนาน      

ไมOเครOงเครียด ประกอบกับภายหลังความนิยมการ

บริโภคขนมหวานคOอนขKางแพรOหลายในกลุ OมวัยรุOน

นักเรียนนักศึกษา กลุOมครอบครัว และยังขยายมายัง

กลุ Oมคนวัยทำงาน ทั ้งว ัยทำงานตอนตKนและกลุOม

คนทำงานทั่วไป ทำใหKรKานอาหารประเภทที่ใหKบริการ

เฉพาะขนมหวานอยOางเดียวได Kร ับความนิยมและ

แพรOหลายอยOางรวดเร็ว อยOางที ่ไดKสังเกตเห็นตาม

หKางสรรพสินคKา และยOานชุมชนทั่วไปที่จะมีรKานคKาขาย

สินคKาประเภทขนมหวานโดยเฉพาะเพิ ่มข ึ ้นอย Oาง

มากมายในระยะหลังมาน้ี 
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ผ ู K ว ิจ ัยจ ึ งต Kองการศ ึกษาเพ ื ่อให Kทราบถึง

ความสำเร็จของเครื่องมือการตลาดดังกลOาววOามีกล

ยุทธ7การวางแผนอยOางไร เพื่อใหKเครื่องมือการตลาด

ทั้งหมดสามารถทำงานรOวมกันไดKอยOางบูรณาการและ

สOงผลใหKเกิดกระแสการบอกตOอ ผูKบริโภคกลับขKางมา

ทำหนKาที่สื่อใหKกับแบรนด7ในการแนะนำผูKบริโภคคน

อื่นๆ รอบขKางมาซื้อสินคKาและบริการเพิ่มเติม ในที่น้ี

คือการแนะนำเพื่อนๆ ใหKเขKามารับประทานขนมหวาน

ที่รKาน อาทิเชOน After You หรือมนต7นมสด เปPนตKน 

จนเกิดเปPนความนิยมอยOางลKนหลาม นอกจากน้ีผูKวิจัย

ยังมุOงที่จะการศึกษาความสัมพันธ7ของพฤติกรรมการ

บอกตOอของผู KบริโภคเองวOามีสOวนชOวยใหKเครื ่องมือ

ทางการตลาดที่นักการตลาดออกแบบมานั้นประสบ

ความสำเร็จไดKมากนKอยเพียงใดอีกดKวย 

 

วัตถุประสงคpการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเครื่องมือการตลาดของธุรกิจรKาน

ขนมหวานโดยจำแนกตามลักษณะทางประชากร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบอกตOอของ

ผูKบริโภครKานขนมหวานโดยจำแนกตามลักษณะทาง

ประชากร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ7ของเครื่องมือ

การตลาดและพฤติกรรมการบอกตOอสำหรับธุรกิจรKาน

ขนมหวาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  ตัวแปรต[น        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วิธดีำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

กล ุ Oมประชากร ค ือ กล ุ Oมล ูกค Kาท ี ่ เ คย

ร ับประทานขนมหวานร Kาน ซ ึ ่ งอาศ ัยอย ู O ในเขต

กรุงเทพมหานครเน่ืองจากกลุOมลูกคKาที่เคยรับประทาน

ขนมหวาน มีเปPนจำนวนมากและผูKวิจัยไมOสามารถระบุ

จำนวนที ่แนOนอนไดK ดังนั ้นผู Kวิจัยจึงคำนวณขนาด

ตัวอยOางจากสูตรไมOทราบขนาดตัวอยOางของW.G. 

เคร่ืองมือทางการตลาด 7P 

- ผลิตภัณฑ7  

- ราคา 

- ทำเลที่ตั้ง  

– กิจกรรมสOงเสริมการตลาด 

- สิ่งแวดลKอมทางการตลาด 

– บุคคล 

- กระบวนการจดัการสินคKาและบริการ 

 

ข[อมูลทางประชากรศาสตรp 

- อายุ  

- เพศ 

- ระดับการศึกษา  

– อาชีพ 

- สถานภาพสมรส  

– รายไดK 

 

พฤติกรรมการบอกตqอ 

 

- การบอกตOอเพื่อแสดงความคิดเห็น 

- การบอกตOอเพื่อแสดงความรูKสกึ 

- รูปแบบการบอกตOอ 
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Cochran โดยกำหนดระดับคOาความเช่ือม่ันรKอยละ 95 

และระดับความคลาดเคลื่อนรKอยละ 5 ผู KวิจัยจึงใชK

ขนาดกลุOมตัวอยOางทั้งหมด 400 ตัวอยOาง และเลือก

กล ุ O มต ั วอย O างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

       การวิจ ัยคร ั ้งน ี ้ผ ู Kว ิจ ัยไดKสรKางเครื ่องมือตาม

ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาขKอมูลเบื้องตKน ศึกษาหลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ7ทางการตลาดและพฤติกรรม

การบอกตOอของผูKบริโภคและเอกสารที่เกี่ยวขKองเพื่อ

เปPนแนวทางในการสรKางเครื่องมือ 

2. สรKางเครื ่องมือ โดยการศึกษาหลักการ

สรKางแบบสอบถาม แลKวกำหนดประเด็นของคำถาม

ดKวยการจัดเก็บหมวดหมูO ใหKสอดคลKองกับวัตถปุระสงค7

ของการว ิ จ ั ย  และนำเสนออาจารย 7ท ี ่ป ร ึ กษา

วิทยานิพนธ7เพื ่อใหKตรวจสอบความครอบคลุมของ

เน ื ้อหาและความถ ูกต Kองของภาษา รวมท ั ้ ง ใหK

ขKอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกKไข 

3. นำแบบสอบถามท ี ่ ป ร ับปร ุ งแ ก K ไ ข

เรียบรKอยแลKวไปให Kผ ู Kทรงค ุณวุฒิ จำนวน 3 ทOาน

ตรวจสอบความเท ี ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content 

Validity) โดยใช Kด ัชนีความสอดคลKองระหวOางขKอ

คำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาและคัดเลือกขKอ

คำถามที่มีคOาดัชนีความสอดคลKอง ตั้งแตO 0.60 ขึ้นไป 

เพื่อใหKไดKแบบสอบถามที่มีคุณภาพพรKอมจัดพิมพ7 

4. นำแบบสอบถามที่ผOานการวิเคราะห7หา

ความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหาแลKว ไปทดลองใชK (Try-

Out) กับกลุOมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลKเคียงกับกลุOม

ตัวอยOาง จำนวน 30 คน แลKวนำมาแบบสอบถามมาหา

คOาความเชื่อมั่น (Reliability) อีกครั้งหลังจากนั้นนำ

แบบสอบถามที่ผOานการทดลองใชKแลKวมาตรวจแกKไข 

ปรับปรุงใหKสมบูรณ7แลKวนำเก็บขKอมูลกับกลุOมตัวอยOาง

ของการวิจัย 

            

การวิเคราะหpข[อมูล 

การวิเคราะห7ข Kอมูลจากแบบสอบถามที่

สมบูรณ7จำนวน 400 ชุด โดยใชKโปรแกรมสำเร็จรูป 

ทางสถิติเพื่อใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล ดังน้ี 

 1. การวิเคราะห7ขKอมูลสOวนที่ 1 หาคOาสถิติ

ร K อยละ  ความถ ี ่  ใช K อธ ิบายข K อม ู ลของผ ู K ตอบ

แบบสอบถาม  

 2. การวิเคราะห7ขKอมูลสOวนที่ 2 ใชKคOาเฉล่ีย

สOวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ใช KอธิบายขKอมูลระดับ

ความสำคัญของเครื่องมือการตลาดของรKานขนมหวาน

และพฤติกรรมการบอกตOอของผูKตอบแบบสอบถาม  

3. ก า ร ว ิ เ ค ร าะ ห 7 ข K อม ู ล เ พ ื ่ อทด สอบ

สมมติฐานที ่ต ั ้งข ึ ้น โดยใช K Two Independent - 

Sample t-Test เพ ื ่อว ิเคราะห7ความแตกตOางของ

ข Kอมูล แบบ 2 ต ัวแปร ใช K Oneway-ANOVA และ 

LSD เพื่อวิเคราะห7ความแตกตOางของขKอมูล แบบ 3 

ต ัวแปรขึ ้นไป และใช K Correlation Analysis เพื่อ

ทดสอบความสัมพันธ7ของเครื่องมือการตลาดของรKาน

ขนมหวานและพฤติกรรมการบอกตOอของผูKบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

สรุปผลการศึกษา 

กลุ Oมต ัวอย Oางให Kความสำคัญกับเคร ื ่ อง มือ

การตลาดของรKานขนมหวานดKานภาพรวมอยูOระดับ

มาก ซึ ่งเมื ่อพิจารณาเปPนรายประเด็น พบวOา กลุOม

ตัวอยOางเนKนใหKความสำคัญกับดKานกระบวนการจัดการ

สินคKาและบริการ และรองลงมา คือ ดKานทำเลที่ตั้ง

ตามลำดับ ในขณะที่ใหKความสำคัญกับดKานกิจกรรม

สOงเสริมการตลาดนKอยที ่สุด ซึ ่งสะทKอนให Kเห ็นถึง

พฤติกรรมผูKบริโภครKานขนมหวานที่เนKนคุณภาพของ

การบริการของรKานคKา ไมOวOาจะเปPนเรื่องความถูกตKอง

ของขนมหวานที ่สั ่งวOาไดKร ับรายการถูกตKองหรือไมO 

และการไปใชKบริการแตOละครั้งตKองไดKรับความสะดวก

และรวดเร็วในการใหKบริการ ซึ่งถือวOาเปPนสิ่งท ี่กลุOม

ผูKบริโภครKานขนมหวานใหKความสำคัญเปPนอันดับแรก

มากกวOาเรื ่องของผลิตภัณฑ7 หรือขนมหวานท ี ่ ไป
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รับประทานน่ันเอง ดังน้ัน หากลูกคKาตKองรอใชKบริการ

เปPนเวลานาน และลูกคKามีทางเลือกอื ่นในการใชK

บริการ เชOน มีรKานขนมหวานอื่นๆ บริเวณใกลKเคียง

ลูกคKาก็อาจจะเปลี่ยนใจไปใชKบริการรKานอื่นไดKหากไมO

ตKองรอคิวนาน เปPนตKน นอกจากน้ีเรื่องของทำเลที่ตั้งก็

เปPนอีกประเด็นที่ผูKประกอบการรKานขนมหวานตKอง

พิจารณาเพราะวOากลุ OมตัวอยOางของผูKบริโภคที่ตอบ

แบบสอบถาม โดยเฉพาะอย Oางย ิ ่ งกล ุ Oมท ี ่ระดับ

การศึกษาต่ำกวOาปริญญาตรีไดKใหKความสำคัญเรื่องของ

การเดินทางและสถานที่จอดรถรองลงมาเปPนอันดับ

สอง ดังนั้น หากรKานขนมหวานใดเดินทางสะดวก มีที่

จอดรถ ก็เปPนป�จจัยที่สำคัญที่จะทำใหKกลุOมลูกคKามาใชK

บริการเพิ่มขึ้น 

ป �จจัยส Oวนบุคคลของผู Kบร ิโภคมีผลต Oอการ

เลือกใชKเครื่องมือการตลาดของธุรกิจรKานขนมหวาน 

ซึ ่งผลการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้พบวOา ป�จจัยสOวนบุคคล

ไดKแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ

สมรสและรายได Kเฉล ี ่ยต Oอเด ือนที ่ต Oางก ันจะใหK

ความสำคัญกับเครื่องมือการตลาดที่แตกตOางกันในแตO

ละดKาน โดยเพศหญิง อายุ 20 – 29 ป´ ที่มีสถานภาพ

โสด และกลุ Oมนักเรียน/นักศึกษาใหKความสำคัญกับ

เคร ื ่องมือการตลาด โดยเฉพาะอยOางย ิ ่งก ิจกรรม

สOงเสร ิมการตลาด และผู Kท ี ่ม ีรายได Kเฉล ี ่ยต ่ำกวOา 

20,001 บาท จะใหKความสำคัญกับเครื่องมือการตลาด

มากกวOาผูKที่มีรายไดKมากกวOา 40,000 บาทขึ้นไป ซ่ึง

ขKอมูลในกลุOมดังกลOาวถือวOามีความสอดคลKองกันเองที่

กลุ Oมผู Kที ่มีอายุระหวOาง 20 – 29 ป´เปPนกลุ Oมที ่ เปPน

นักเรียน/นักศึกษาและยังไมOมีรายไดKหรืออาจทำงานมี

รายไดKแลKวแตOรายไดKยังไมOสูงมากนัก สะทKอนถึงกำลัง

ซื้อที่คOอนขKางจำกัด ดังนั้นกลุ OมตัวอยOางดังกลOาวจึง

คOอนขKางใหKความสำคัญกับกิจกรรมสOงเสริมการตลาด 

เพราะเครื่องมือการตลาดดังกลOาวจะชOวยใหKกลุOมลูกคKา

สามารถรับประทานขนมหวานในราคาที่ประหยัดกวOา

ในราคาปกติ หร ืออาจทำให Kกล ุ Oมล ูกค Kาสามารถ

รับประทานในปริมาณมากกวOาปกติในราคาที่เทOาเดิม 

ซึ่งเทOากับเปPนการกระตุKนกลุOมลูกคKาใหKมีการชักชวน

เพื่อนๆ มารับประทานขนมหวานดKวยเพิ่มขึ้น เพื่อชOวย

หารคOาใชKจOายที่รับประทานตOอครั้งใหKมีราคาที่ถูกลงตOอ

คน เชOนเดียวกันกับผูKหญิงที่มีความช่ืนชอบรับประทาน

ขนมหวานมากกวOาผูKชาย และอาจมีแนวโนKมในการซ้ือ

ซ้ำหรือรับประทานซ้ำมากกวOาเพศชายภายในชOวง

ระยะเวลาเดียวกัน กิจกรรมสOงเสริมการตลาดนี ้จึง

สOงผลในลักษณะเดียวกันที่ทำใหKผูKหญิงสามารถซื้อซ้ำ

ไดKเพิ่มเติม ไมOวOาจะเปPนการสะสมแตKมเพื่อรับสOวนลด 

หรือการรOวมกิจกรรมบนสื่อตOางๆ เพื่อขอรับสOวนลด 

เปPนตKน  

 

การอภิปรายผล 

กลุ OมตัวอยOางที ่เปPนนักเรียน/นักศึกษาและวัย

ทำงานตอนตKนอายุระหวOาง 20 – 29 ป´ รวมถึงลูกคKาที่

เปPนคนโสด ใหKความสำคัญกับส่ิงแวดลKอมทางกายภาพ

และบรรยากาศการตกแตOงรKานขนมหวานมากกวOา

กลุOมที่มีอายุ 30 ป´ขึ้นไปหรือมีครอบครัวแลKว ทั้งน้ี 

อาจเปPนเพราะกลุ OมตัวอยOางที ่มีป�จจ ัยส Oวนบุคคล

ดังกลOาวมีพฤติกรรมการรับประทานขนมหวานที่อาจ

ไปกับกลุ Oมเพื ่อน หรือคนรัก หรือแมKกระทั่งใชKเปPน

สถานที่ในการนัดพูดคุย หรือจัดกิจกรรมสังสรรค7ตOางๆ 

จึงทำใหKกลุOมตัวอยOางเหลOานี้เนKนความสำคัญในเรื่อง

ของบรรยากาศที่มีการตกแตOงรKานอยOางมีเอกลักษณ7 มี

ความนOารัก สดใส หรือบรรยากาศสบายๆ อบอุOน 

สอดคลKองกับสินคKาและบริการที ่เขKาไปใชKบร ิการ 

ผนวกกับป�จจุบันมีพฤติกรรมที่เปPนที ่นิยมของกลุOม

ลูกคKารKานขนมหวาน ไดKแกO การถOายรูปขนมหวานหรือ

ถOายรูปตนเองกับเพื ่อนฝูง ครอบครัว หรือกับคนรัก

ภายในรKานขนมหวาน และมีการสOงตOอบนสื่อโซเชียล

มีเดียตOางๆ อาทิ เชOน เฟสบุºค อินสตาแกรม เปPนตKน 

จึงทำใหKการมีส่ิงแวดลKอมทางกายภาพและบรรยากาศ

รKานขนมหวานที่ดีจะชOวยดึงดูดใหKลูกคKากลุOมดังกลOาว

เขKามาใชKบริการมากยิ่งขึ้น 

จากกลุOมตัวอยOางทั้งหมด มีเพียงกลุOมตัวอยOาง

อาย ุต ่ำกวOา 20 ป ´ ท ี ่ ให Kความสำค ัญกับเคร ื ่องมือ

การตลาดดKานผลิตภัณฑ7ซึ่งแตกตOางจากกลุOมที่มีอายุ
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ระหวOาง 20 – 30 ป´อยOางมีนัยสำคัญสะทKอนใหKเห็นถึง

วOากลุOมลูกคKาที่มีอายุต่ำกวOา 20 ป´ไมOไดKสนใจเพียงแคO

บรรยากาศรKานเปPนสำคัญ แตOคุณภาพของผลิตภัณฑ7 

ความสดใหมO รสชาติของขนมหวาน รูปแบบการจัด

วางของขนมหวาน รวมถึงปริมาณที่ไดKรับลKวนมีผลตOอ

กลุOมลูกคKาอายุต่ำกวOา 20 ป´ เชOนกัน ในขณะที่กลุOม

ลูกคKาอายุระหวOาง 20 – 30 ป´มุOงเนKนที่บรรยากาศของ

รKานขนมหวานและใหKความสำคัญในเรื่องผลิตภัณฑ7

ตOางจากกลุOมลูกคKาอายุต่ำกวOา 20 ป´ อาจเปPนเพราะ

กลุOมตัวอยOางอายุระหวOาง 20 – 30 ป´ เริ่มมีความใสOใจ

ในเรื่องของสุขภาพและน้ำหนักตัวมากกวOากลุOมท ี่ มี

อายุต่ำกวOา 20 ป´ซึ่งเปPนวัยที่ย ังชื ่นชอบการบริโภค

ขนมหวาน อีกทั้งเป�าหมายของการใชKบริการอาจเปPน

การเลือกสถานที ่ที ่มีบรรยากาศสบายๆ เพื ่อไวKใชK

พบปะพูดคุยสังสรรค7มากกวOาการเนKนรับประทานขนม

หวาน ดังน้ันผูKประกอบการรKานขนมหวานจึงตKองเลือก

เครื่องมือการตลาดที่แตกตOางเพื่อตอบสนองกลุOมเป�าหมาย

ที่แตกตOางกัน 

ป�จจัยสOวนบุคคลของผูKบริโภคดKานอายุไมOมีผลตOอ

พฤติกรรมการบอกตOอยกเวKนเรื่องเพศ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดKเฉลี่ยตOอเดือน ซ่ึง

เพศหญิงมีพฤติกรรมการบอกตOอในภาพรวมมากกวOา

เพศชายซึ่งสอดคลKองกับลักษณะทางธรรมชาติของ

ผูKหญิงที่ชอบพูดคุยสนทนาในกลุOมเพื่อนและคนรอบ

ขKางมากกวOาเพศชาย กลุOมที่มีการศึกษาต่ำกวOาระดับ

ปร ิญญาตร ีและม ีรายได Kต ่ ำกว Oา 20,001 บาท มี

พฤติกรรมการบอกตOอเพื ่อแสดงความรูKสึกแตกต Oาง

จากกลุOมที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและมีรายไดK

มากกวOา 40,000 บาทขึ้นไป กลOาวคือ กลุOมนักเรียน/

นักศึกษามีแนวโนKมในการบอกตOอผูKอ่ืนในเรื่องที่ตนเอง

ชื่นชอบและไมOชื่นชอบอยOางมีนัยสำคัญ ซึ่งเปPนป�จจัย

หนึ่งที่ผู KประกอบการรKานขนมหวานตKองตระหนักวOา

ลูกคKากลุOมน้ีมีโอกาสในการชOวยประชาสัมพันธ7รKานใหK

เปPนที ่ร ู KจักไดKเปPนอยOางดีหากลูกคKากลุ Oมนี ้มีความ

ประทับใจในสินคKาและบริการ ในทางกลับกันหาก

ลูกคKากลุOมน้ีไมOประทับใจในสินคKาและบริการก็มีโอกาส

ที่จะบอกตOอเรื่องน้ีแกOผูKอ่ืนไดKเชOนเดียวกัน 

กลุOมคนโสดมีพฤติกรรมการบอกตOอดKานรูปแบบ

ในการบอกตOอแตกตOางจากกลุOมที่สมรสแลKว กลOาวคือ 

กลุ OมคนโสดจะมีพฤติกรรมการใชKสื ่อโซเชียลมีเดีย

มากกวOากลุOมคนที่สมรสแลKว อาทิ เชOน เฟสบุºค อินสตา

แกรม เปPนตKน อาจเปPนเพราะกลุOมคนโสดยังคงเนKน

การติดตOอสื่อสารกันระหวOางเพื่อนและกลุOมคนตOางๆ 

มากกวOาคนที ่สมรสแลKว ซึ ่งคนที ่สมรสแลKวอาจใหK

ความสำคัญกับการติดตOอกันระหวOางคูOสมรส ลูก หรือ

คนในครอบครัวมากกวOาการติดตOอกับกลุOมเพื่อนหรือ

บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง กลุOมคนโสดมี

พฤติกรรมการบอกตOอแบบปากตOอปากมากกวOากลุOม

คนที่สมรสแลKวอีกดKวย  

การเลือกใชKเครื ่องมือการตลาดของธุรกิจ

รKานขนมหวานมีความสัมพันธ7ตOอพฤติกรรมการบอก

ตOอของผูKบริโภคอยูOในระดับปานกลางคOอนขKางต่ำ ซ่ึง

สะทKอนใหKเห็นวOาการที่ธุรกิจรKานขนมหวานมีความ

ต ั ้ ง ใจในการเล ือกใช K เคร ื ่องม ือการตลาดอย Oาง

ผสมผสานในด Kานต Oางๆ เพ ื ่อให Kล ูกค Kาเกิดความ

ประทับใจและการบอกตOอนั้น จะประสบความสำเร็จ

ในระดับต่ำถึงปานกลางเทOาน้ัน สะทKอนใหKเห็นไดKถึง 2 

มุมมอง ไดKแกO พฤติกรรมผูKบริโภคคนไทยที่ไมOนิยมบอก

ตOอกับผู Kอ ื ่นเกี ่ ยวก ับประสบการณ7ส Oวนต ัว เชOน 

รKานอาหารที่ไปรับประทาน ของหวานที่ชื่นชอบ เปPน

ตKน หรือในทางกลับกันมีรKานขนมหวานมากเกินไป แตO

ไมOมีองค7ประกอบของเครื่องมือการตลาดรKานไหนที่

โดดเดOน เทียบเทOากับ After You หรือมนต7นมสด จึง

ทำใหKรKานเปPนที่ประทับใจและเกิดการบอกตOอ รวมถึง

เกิดการบริโภคซ้ำอยOางเชOนทุกวันน้ี 

 

ข[อเสนอแนะ 

จากการวิจ ัยคร ั ้งน ี ้พบวOากลุ Oมผ ู Kบร ิโภค

คOอนขKางใหKความสำคัญกับเรื ่องของคุณภาพ และ

กระบวนการจัดการสินคKาและบริการมาเปPนอันดับ

แรกๆ จึงมี ขKอเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. ผ ู Kประกอบการร KานขนมหวานควรใหK

ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและกระบวนการใน

การใหKบริการมาเปPนอันดับตKนๆ โดยเนKนการบริการที่

ด ี รวดเร็วฉับไวตอบสนองแกOผู KมาใชKบริการ และมี

สถานที่จอดรถใหKกับผู KใชKบริการ ทำเลที่ตั้งของรKาน

ตKองเดินทางสะดวก รKานสะอาด และตKองอยูOไมOใกลKกับ

สิ่งที่เปPนมลพิษทางเสียง กลิ่น จะทำใหKผูKบริโภคเกิด

ความไมOพอใจไดK 

2. ผ ู Kประกอบการร Kานขนมหวานควรมี

รายการขนมที ่หลากหลายเพื ่อใหKผู KบริโภคไดKเลือก

รับประทานตามความตKองการของแตOละบุคคล เชOน 

ผูKบริโภคบางคนชอบทานขนมหวานที่มีประโยชน7ตOอ

สุขภาพ หรือสOงผลเสียตOอสุขภาพนKอย เพราะป�จจุบัน

ขนมหวานสOวนมากกินแลKวอKวนมากกวOามีประโยชน7 

ดังนั ้นจึงเปPนอีกหนึ ่งโอกาสของผู KประกอบการรKาน

ขนมหวานที่จะคิดคKนรายการขนมหวานที่มีประโยชน7

เพื่อเพิ่มลูกคKาในกลุOมที่รักสุขภาพดังกลOาว นอกจากน้ี

ขนมหวานควรมีราคาที่ไมOแพงมากจนเกินไป เพราะใน

บางครั้งผูKบริโภคมีการเปรียบเทียบรสชาติขนมหวาน

ของรKานที่มีราคาแพง กลับรสชาติไมOอรOอยเทOารKาน

ขนมหวานที่ราคาของขนมอยู Oระดับต่ำกวOาหรือปาน

กลาง และขนมหวานหรือเคKกทุกวันนี ้ราคาแพงมาก

จนเกินไป จึงเปPนสาเหตุที่ทำใหKผูKบริโภคบางสOวนไมO

อยากเสียเงินโดยไมOจำเปPน แตOถKาหากขนมหวานมี

รสชาต ิอร Oอย วัตถ ุด ิบมีค ุณภาพที ่ด ี  และร Kานมี

บรรยากาศการตกแตOงที่ดี ผูKบริโภคมีแนวโนKมที่จะซ้ือ

มาฝากคนใกลKชิด และเพื่อนๆ ที่ชอบรับประทานขนม

เหมือนกัน และจะแนะนำใหKคนใกลKชิด เพื่อนๆ ในที่

ทำงานไปรับประทานดKวยเชOนเดียวกัน 

3. ผูKประกอบการรKานขนมหวานจัดวางหรือ

การตกแตOงจานขนมหวานใหKสวยงาม ดูนOารับประทาน

อีกดKวยเพราะผูKบริโภคบางคนมักจะถOายรูปรKานขนม

หวาน และ/หรือขนมหวานที่ชื่นชอบ และมีรสชาติที่

อรOอย มีคุณภาพและนำไปโพสต7ลงในเฟสบุ ºค หรือ

อินสตาแกรมเพื่อใหKคนทราบและไปอุดหนุนรKานน้ันๆ 

ตOอไปเพื่อใหKรKานน้ันขายไดKดีๆ  

4. ผูKประกอบการรKานขนมหวานอาจตั้งกลุOม

ลูกคKาเป�าหมายเปPนนักเรียน/นักศึกษาและกลุOมวัย

ทำงานตอนตKน หรือกลุ Oมที ่มีรายไดKต่ำกวOา 20,001 

บาทรวมทั้งคนโสดที่มีพฤติกรรมชอบเลOนสื่อโซเชียล

มีเดียตOางๆ บวกกับการใหKบริการที ่ประทับใจและมี

บรรยากาศรKานที่ดีจะชOวยใหKกลุOมลูกคKาเกิดการบอกตOอ

มากขึ้น  

5. ผูKประกอบการรKานขนมหวานควรประชา 

สัมพันธ7รKานอยOางกวKางขวางและรวดเร็ว อาจใชKวิธีการ

ประชาสัมพันธ7ผOานส่ือโซเชียลมีเดีย โดยการจKางผูKที่มี

อิทธิพลทางส่ือออนไลน7ตOางๆ ในการเขียนแนะนำรKาน

ขนมหวานของตนผOานส่ือน้ันๆ หรือการซ้ือพื้นที่ ส่ือใน

การเขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ7รKานขนมหวาน

ของต น  อาท ิ เ ช O น  ก า ร ซ ื ้ อ ส ื ่ อ ผ O าน เ ว ็ บ ไ ซ ต7  

วงใน (Wongnai) ซึ่งเปPนเว็บไซต7ชื ่อดังของประเทศ

ไทยที่แนะนำรKานอาหารและของกินตOางๆ หรือการ

เขียนบทความลงในเว็บไซต7พันทิป (Pantip) เว็บไซต7

ยอดนิยมอีกหน่ึงเว็บไซต7ที่นิยมเขียนบทความหรือตั้ง

กระทูKเพื่อกลOาวถึงเรื่องราวตOางๆ ในทางกลับกันก็จะ

เปPนแหลOงขKอมูลสำหรับผูKที่ตKองการคKนหาขKอมูลตOางๆ 

ดKวยเชOนเดียวกัน 

6. รKานขนมหวานที ่มีเอกลักษณ7ทางด Kาน

ผลิตภัณฑ7 มีการคิดคKนสูตรขนมหวานที่มีความโดด

เดOนไมOลอกเลียนแบบรKานอ่ืนๆ ที ่มีอยู OกOอนแลKวใน

ตลาด ผสานกับการออกแบบรKานหรือรูปแบบการ

บริการที ่โดดเดOน จะชOวยใหKร Kานขนมหวานเป Pนที่

ประทับใจและเกิดการบอกปากตOอปากโดยผูKบริโภค

เอง ซ่ึงถือเปPนป�จจัยสำคัญที่ทำใหKรKานขนมหวานที่เปPน

นิยมในป�จจุบันประสบความสำเร็จดังเชOนทุกวันน้ี  

นอกจากน้ีควรมีการจัดกิจกรรมสOงเสริมการตลาดที่

เลือกเจาะจงเฉพาะกลุOมเป�าหมาย โดยพิจารณาป�จจัย

ดKานเพศ และกลุ OมรายไดKเปPนหลัก เชOน การมอบ

สOวนลดพิเศษสำหรับนักเร ียน/นักศึกษา หรือการ

คิดคKนรายการขนมหวานเฉพาะลูกคKาผูKหญิง เปPนตKน 

เปPนการประชาสัมพันธ7ที ่ตรงกลุ Oมเป �าหมายหลัก 

นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมระหวOางทางรKานกับ
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ผูKบริโภคเพื่อสรKางความสัมพันธไมตรีระหวOางทางรKาน

กับผูKบริโภคใหKมากขึ้น 

ข[อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตqอไป 

1. ควรศึกษาเจาะจงเพิ่มเติมไปที่กลุOมเพศ

หญิงและมีรายไดKเปPนหลัก เพื่อสะทKอนใหKเห็นกำลังซ้ือ

ของกลุOมลูกคKาที่แทKจริง เพื่อที่ทางธุรกิจสามารถนำไป

วางแผนการตลาดตOอไปไดK 

2. ควรม ีการศ ึกษาเป Pนรายธ ุรก ิจโดย

เจาะจงไปที่แบรนด7ใดแบรนด7หนึ่งเพื่อศึกษาตัวอยOาง

สOวนผสมทางการตลาดของแบรนด7ตOางๆ เพื่อไวKใชKเปPน

กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจอื ่นๆ นำไปพัฒนาตOอยอด

ตOอไป 

3. ควรศึกษาถึงความถี่และการซื้อซ้ำของ

ผูKบริโภค วOาป�จจัยใดที่ทำใหKผูKบริโภคเกิดการซื ้อซ้ำ 

และทำใหKผูKประกอบการทราบถึงความถี่ของการซ้ือซ้ำ

เพื่อใชKในการวางแผนงานการตลาดตOอไป 
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ป|จจัยการตลาดรถยนตpอีโคคารpตามทัศนะของผู[บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ศิริวรรณ  เหลืองชูศักด์ิ * 

 

บทคัดยqอ 

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7เพื ่อศึกษาป�จจัยการตลาดมีผลตOอการตัดสินใจซื้อรถยนต7อีโคคาร 7ของ

ผู Kบร ิโภคในเขตกร ุงเทพมหานคร และศึกษาระด ับความสำคัญของป�จจัยการตลาดของผู Kบร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุOมตัวอยOาง คือ  ผูKบริโภคที่อาศัยอยูOในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชKใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม ใชKสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดKแกO การแจง

ความถี่ รKอยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกตOางของ

คOาเฉล่ียดKวยสถิติ t-test  การวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

ผลการวิจัย พบวOา 

1. ป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวOา กลุOมตัวอยOางสOวนใหญO

ใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปPนรายดKาน 

พบวOา ดKานที่ใหKความสำคัญระดับมากที่สุด ไดKแกO ดKานรูปลักษณ7  ดKานราคา ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย ดKานการจัด

กิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7ของบริษัท ดKานการบริการ และดKานผลิตภัณฑ7  และดKานที่ใหKความสำคัญระดับมาก 

ไดKแกO  ดKานการสOงเสริมการตลาด และดKานบุคลากร  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา ลักษณะทางประชากรศาสตร7ของผูKบริโภค ไดKแกO อายุ และรายไดKโดย

เฉล่ียตOอเดือนที่ตOางกัน สOงผลตOอป�จจัยทางการตลาดของรถยนต7 อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความ

แตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สOวนจำแนกตามเพศ การศึกษา และอาชีพไมOแตกตOางกัน 

 

 

คำสำคัญ: รถยนต7อีโคคาร7  ทัศนะผูKบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ7 
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Abstract 

The objectives of this study were to study marketing factors affecting consumers’ decision 

in buying eco-cars in Bangkok area and to investigate the important levels of marketing factors 

reported by consumers in Bangkok. This survey research employed questionnaires to explore 

attitudes of 400 consumers. The research statistics included descriptive statistics such as frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA (F-test) at 

the 0.05 statistically significant level. 

The results revealed as follow: 

1. The demographic information showed that most informants are female aged between 

18 and 25 years old, bachelor degree level working as employees in private sector with the average 

income of 25,001- 35,000 baht.  

2. The results of hypothesis test revealed that the Bangkok consumers with different age 

and average income reporting on the eco-car marketing factors differently at the statistically 

significant level of .05 with no statistically significant level gender, educational level and occupation. 

 

 

Keywords: Eco car, Consumer in Bangkok, Thailand 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

 ป�จจุบันรถยนต7ประหยัดพลังงาน (Eco-car) 

ไดKรับความนิยมอยOางมาก เนื่องจากราคาน้ำมันมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนที่ตKองการครอบครองรถยนต7

ไ ว K สำหร ับอำนวยความสะด วกในการด ำ เ นิ น

ชีวิตประจำวัน ยิ่งมีกระแสของการอนุรักษ7ส่ิงแวดลKอม

ที่สOงผลใหKความตKองการใชKรถยนต7พลังงานสะอาดและ

ลดการใชKพลังงานเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับนโยบายรัฐบาล

ที ่มีมติอนุมัต ิงบกลางกวOา 8,830 ลKานบาทใหKกรม

สรรพสามิตจOายคืนภาษีรถคันแรก สOงผลใหKกระตุKน

ยอดขายรถยนต7ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นสูงมาก ดัง

เห็นไดKจากยอดขายในป´ พ.ศ. 2553 กวOา 31,000 คัน 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2553: ออนไลน7) เม่ือมีโครงการรถคัน

แรกทำใหKยอดขายในป´ พ.ศ. 2555 สูงถึง 1,250,000 

คัน แตOเมื ่อหมดโครงการดังกลOาวยอดขายรถยนต7

ภายในประเทศในป´ พ.ศ. 2556 มีจำนวน 1,123,263 

คัน ลดลงจากชOวงเดียวกันป´กOอนรKอยละ 1.8 ในบาง

ชOวงเวลาผูKบริโภคมีการชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต7

เพราะรองานจัดแสดงสินคKาโดยคาดหวังวOาจะมีการ

สOงเสร ิมการขายที ่มากกวOา เม ื ่อผ ู Kประกอบการที่

จำหนOายรถยนต7อีโคคาร7 (Eco Car) มีการแขOงขันกัน

อยOางรุนแรงมากขึ้น ผูKผลิตและผูKจัดจำหนOายจึงมีความ

จำเปPนอยOางยิ่งที่จะตKองสื่อสารใหKผูKบริโภคทราบถึง

คุณลักษณะและประโยชน7ของรถ เพื ่อนำไปสู Oการ

ตัดสินใจซ้ือของผูKบริโภคที่ตKองการรถยนต7ที่ตอบโจทย7

ดKานการประหยัดพลังงาน ชOวยรักษาส่ิงแวดลKอม และ

ป�จจัยที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดคOาใชKจOายในดKาน

ราคาของรถยนต7 และดKานราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จาก

ป�ญหาและความสำคัญที่กลOาวมานี้  จึงทำใหKผูKวิจัยมี

ความสนใจที ่จะศ ึกษาถึงป�จจัยทางการตลาดของ

รถยนต 7อ ี โคคาร 7ตามท ัศนะของผ ู Kบร ิ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใชKเปPนขKอมูลสำหรับผู Kที่

สนใจ ผูKประกอบการผูKที่มีสOวนเก่ียวขKองหรือหนOวยงาน

ธุรกิจที่สามารถนำไปใชKในการกำหนดกลยุทธ7ทางการ

ผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองความตKองการของ

ผูKบริโภค 

 

วัตถุประสงคp 

1. เพ ื ่อศ ึกษาป�จจัยการตลาดมีผลตOอการ

ต ัดส ินใจซื ้อรถยนต7อ ีโคคาร7ของผู Kบร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื ่อศึกษาระด ับความสำคัญของป�จจัย

การตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ตามทัศนะของผูKบรโิภค

ในเขตกร ุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร7 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาผูKวิจัยครั้งน้ี ผูKวิจัยไดKกำหนดกรอบการศึกษาการวิจัยไวKดังน้ี              

                   ตัวแปรตKน                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ป|จจัยการตลาดของรถยนตpอโีคคารp 

1. ดKานผลิตภัณฑ7 

2. ดKานรูปลักษณ7 

3. ดKานราคา 

4. ดKานการจัดหนOาย 

5. ดKานการสOงเสริมการตลาด 

6. ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7ของบริษัท 

7. ดKานการใหKบริการ 

8. ดKานบุคลากรผูKใหKบริการ 

 

 

 

 

 

 

ช[อมูลสqวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
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ประโยชนpของการวิจัย 

1. ใชKเปPนแนวทางใหKธุรกิจในการพิจารณา

แผนการตลาดให K เหมาะก ับสอดคลKองก ับความ

คาดหวังและความตKองการของผูKบริโภค 

2. ใช K เป Pนข Kอม ูลแก Oผ ู Kท ี ่ สนใจศ ึกษาด Kาน

การตลาดของรถยนต7อีโคคาร7  

 3. ผู Kประกอบการนำผลการวิจัยที่ไดKมาเพื่อ

ปรับปรุงบริหารจัดการในดKานตOาง ๆ อยOางเหมาะสม 

วิธดีำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เปPนการศึกษาในเชิงสำรวจ 

(Survey Research)  

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากร ค ือประชากรที ่อาศ ัยอย ู O ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิง และชาย ที่มีอายุตั้งแตO 

18 ป´ขึ ้นไป ซึ ่งเปPนผู Kที่ไดKรับใบอนุญาตในการขับขี่

รถยนต7  

 กลุOมตัวอยOาง หมายถึง ผูKบริโภคที่ซ้ือรถยนต7

อีโคคาร7 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูKวิจัยกำหนด

ขนาดของตัวอยOางโดยใชKสูตรการคำนวณหาขนาดกลุOม

ตัวอยOางแบบไมOทราบจำนวนประชากรที ่แนOนอน 

กำหนดความผิดพลาดไมOเกินรKอยละ 5 ที่ระดับความ

เช่ือม่ันรKอยละ 95 (G. Zikmund, 2003) โดยจากการ

คำนวณไดKกลุOมตัวอยOางที่ใชKในการวิจัยเทOากับ 385 คน 

ดังนั้นผูKวิจัยจึงขอจัดเก็บขKอมูลการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 

400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

 เปPนแบบสอบถามซ่ึงผูKวิจัยพัฒนาขึ้นหลังจากที่

ไดKศึกษาคKนควKาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และ

วรรณกรรมที ่เกี ่ยวขKองรวมถึงการหาคุณภาพของ

เครื่องมือสำหรับการวิจัย จากผูKที่มีความรูK มีความ

เชี ่ยวชาญ ความสามารถ เกี ่ยวกับงานวิจัย เพื ่อใหK

เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช K ในการทำว ิจ ัยม ีความเหมาะสม 

โครงสรKางของแบบสอบถามมี 2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที ่ 1 ครอบคลุมเกี ่ยวกับขKอมูลดKาน

ประชากรศาสตร7ซึ่งเปPนขKอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุOม

ตัวอยOางลักษณะแบบสอบถามเปPนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ที่เปPนแบบสอบถามปลายป�ด 

(Close end Questions) จำนวน 5 ขKอประกอบดKวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดKตOอเดือน  

 ตอนที ่ 2 ป�จจัยการตลาดจำนวน 8 ดKาน 

ไดKแกO ป�จจัยดKานผลิตภัณฑ7 ดKานรูปลักษณ7 ดKานราคา 

ด Kานช Oองทางการจ ัดจำหน Oาย ด Kานการส Oง เสริม

การตลาด ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7

ของบริษัท ดKานการใหKบริการ และดKานบุคลากรผูK

ใหKบริการ เปPนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคOา 5 

ระดับแบบ Likert Scale ใหKคOาน้ำหนักแตOละระดับ

ความสำคัญ จำนวน 45 ขKอ 

 สถิติวิเคราะหpข[อมูล 

 สถิติที ่ใชKอธิบายผลการศึกษา คือ ความถี่ 

ร Kอยละ ค Oาเฉล ี ่ย  และส Oวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน         

การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกตOาง

ของคOาเฉลี่ยดKวย t-test, One-way ANOVA ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

ผลการวิเคราะหpข[อมูล 

1. ข[อมูลท่ัวไปของกลุqมตัวอยqาง 

ผลการศึกษาขKอมูลทั่วไปของผูKบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่เปPนกลุOมตัวอยOาง ไดKแกO  เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดKโดยเฉลี่ยตOอเดือน 

พบวOา สOวนใหญOเปPนหญิง มีอายุระหวOาง 18–25 ป´ จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายไดKเฉลี ่ยตOอเดือนระหวOาง 

25,001–35,000 บาท    

2. ป|จจัยการตลาดของรถยนตpอีโคคารpของ

ผู[บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศ ึกษาขKอมูลป�จจัยการตลาดของ

รถยนต7อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดKวย ดKานผลิตภัณฑ7  ดKานรูปลักษณ7  ดKาน

ราคา ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย  ดKานการสOงเสริม

การตลาด  ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7

ของบริษัท  ดKานการบริการ และดKานบุคลากร พบวOา 

ผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เปPนกลุ OมตัวอยOาง
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สOวนใหญOใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาดของรถยนต7

อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปPน

รายดKาน  พบวOา สOวนใหญOในแตOละป�จจัยการตลาด

ของรถยนต7อีโคคาร7ในระดับมากที่สุด โดยป�จจัยทาง

การตลาดในระด ับมากที ่ส ุดค ือ ด Kานร ูปล ั กษณ7   

รองลงมาคือ ดKานราคา  ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย 

และดKานผลิตภัณฑ7  ป�จจัยทางการตลาดในระดับมาก 

ไดKแกO ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7ของ

บริษัท ดKานการบริการ  ดKานการสOงเสริม และดKาน

บุคลากร โดยสรุปเปPนรายดKานไดKดังน้ี 

1) ดKานผลิตภัณฑ7 พบวOา  กลุOมตัวอยOางสOวน

ใหญOใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาด ดKานผลิตภัณฑ7

ของรถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมากที่สุด  และ

เมื่อพิจารณาเปPนรายประเด็น พบวOา สOวนใหญOอยูOใน

ระดับมาก โดยประเด็นใหKความสำคัญระดับมากที่สุด 

ไดKแกO เครื่องยนต7สามารถใชKน้ำมันที่มีราคาประหยัด 

เชOน E20, E85 เปPนตKน และการมีขนาดแรงมKาสูงกวOา  

และประเด ็นให Kความสำค ัญระด ับมาก ได K แกO  

เครื่องยนต7ทำงานเรียบน่ิง  อัตราการเรOงเครื่องดีเยี่ยม  

มีระบบความปลอดภัย และอุปกรณ7มาตรฐานเพื่อ

ความปลอดภัย  มีระบบพวงมาลัย ตอบสนองการ

บังคับควบคุมไดKแมOนยำโดยเฉพาะการเขKาโคKง และ     

มีระบบชOวงลOางหนKาเกาะถนนเยี่ยม  

2) ดKานรูปลักษณ7 พบวOา กลุOมตัวอยOางสOวน

ใหญOใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาด ดKานรูปลักษณ7

ของรถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมากที่สุด และ

เมื่อพิจารณาเปPนรายประเด็น  พบวOา ทุกประเด็นอยูO

ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับใหKความสำคัญระดับ

มากไปนKอยไดKดังน้ี การที่รถยนต7 อีโคคาร7มียี่หKอเปPนที่

ยอมรับ อุปกรณ7อำนวยความสะดวกและความบันเทิง 

และความกวKางของหKองเก็บสัมภาระ หKองโดยสาร

ภายในกวKางขวาง น่ังสบาย  มีใหKเลือกหลายรุOน  ดีไซด7

ภายนอกมีร ูปลักษณ7สวยงาม มีเอกลักษณ7ดูหร ูหรา    

ดีไซด7ภายในมีรูปลักษณ7 ล้ำสมัย โดยการออกแบบมี

ความพิถีพิถันทุกรายละเอียด และมีใหKเลือกหลายสี  

3) ดKานราคา พบวOา กลุOมตัวอยOางสOวนใหญOใหK

ความสำคัญกับป�จจัยการตลาด ดKานราคาของรถยนต7

อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

เปPนรายประเด็น พบวOา ทุกประเด็นอยูOในระดับมาก

ที่สุด  โดยเรียงลำดับใหKความสำคัญระดับมากไปนKอย

ไดKดังนี ้ การมีราคาเหมาะสมกับสมรรถนะของรถ 

อัตราดอกเบี้ยในการผOอนชำระต่ำ  คOาบำรุงรักษาไมO

แพง (คOาซOอม) ราคารถในตลาดรถมือสองไดKราคาดี 

ชำระเงินดาวต่ำ และการมีระยะเวลาในการผOอนชำระ

นาน 

4)  ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย พบวOา กลุOม

ตัวอยOางสOวนใหญOใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาด 

ดKานชOองทางการจัดจำหนOายของรถยนต7อีโคคาร7ใน

ภาพรวมระดับมากที ่สุด และเมื ่อพิจารณาเปPนราย

ประเด็น พบวOา สOวนใหญOในแตOละประเด็นอยูOในระดับ

มากที ่สุด โดยประเด็นสูงที ่สุด คือ บริษัทตัวแทน

จำหนOาย/โชว7รูมมีทำเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางสะดวก 

อยูOในแหลOงชุมชน สามารถสั่งจองหรือติดตOอฝายขาย

ผOานระบบออนไลน7ไดK และการมีชOองทางการสื่อสาร

กับกลุ OมลูกคKาท ี ่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต7 สังคม

ออนไลน7 เชOน Facebook line เปPนตKน    

5)  ดKานการสOงเสริมการตลาด พบวOา กลุOม

ตัวอยOางสOวนใหญOใหKความสำคัญกับป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาด ดKานการสOงเสริมการตลาดของรถยนต7อี

โคคาร7ในภาพรวมระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPนราย

ประเด็น พบวOา สOวนใหญOในแตOละประเด็นอยูOในระดับ

มาก โดยเรียงลำดับใหKความสำคัญระดับมากไปนKอยไดK

ดังนี ้ มีการใหKสOวนลดเปPนเงินสด มีการทำประกัน

รถยนต7ใหKฟรี  และการมีการประชาสัมพันธ7ขOาวสาร

เพื่อสรKางภาพลักษณ7ของรถยนต7ผOานสื่อตOาง ๆ  อยOาง

ตOอเนื ่อง อาทิ หนังสือพิมพ7 โทรทัศน7 อินเตอร7เน็ต 

นิตยสาร เปPนตKน  มีการรับจดทะเบียนรถยนต7ใหKฟรี  

มีการแจก แถมสินคKา และอุปกรณ7เสริมอื่นๆ  มีการ

โฆษณารถยนต7ผ Oานสื ่อต Oาง ๆอยOางตOอเน่ือง อาทิ 

หนังสือพิมพ7 โทรทัศน7 อินเตอร7เน็ต นิตยสาร และการ
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ใชKบุคคลที่มีชื่อเสียง / ดาราที่มีชื่อเสียงเปPนผูKโฆษณา

ประชาสัมพันธ7เพื่อสรKางภาพลักษณ7 

6)  ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7

ของบร ิษ ัท พบว Oา กล ุ Oมต ัวอย O างส O วนใหญ O ใ หK

ความสำคัญกับป�จจัยการตลาด ดKานการจัดกิจกรรมที่

สOงเสริมภาพลักษณ7ของรถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวม

ระดับมากที ่สุด และเมื ่อพิจารณาเปPนรายประเด็น  

พบวOา สOวนใหญOในแตOละประเด็นอยูOในระดับมาก โดย

เรียงลำดับใหKความสำคัญระดับมากไปนKอยไดKดังน้ี 

การที่ตัวแทนจัดจำหนOายไปรOวมงานการจัดงาน

แสดงรถยนต7 เชOน มอเตอร7โชว7 งานแสดงสินคKา

รถยนต7ประจำป´ การมีชOองทางการสื่อสารกับกลุOม

ลูกคKาที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต7 สังคมออนไลน7 เชOน 

Facebook line เปPนตKน การที่ตัวแทนจัดจำหนOาย

ไปรOวมงานการจัดงานแสดงรถยนต7 เชOน มอเตอร7

โชว7 งานแสดงสินคKารถยนต7ประจำป´  และการมี

การจัดกรรมสOงเสริมการขาย โดยใชKกิจกรรมที่สOงเสริม

การประหยัดน้ำมัน เชOน การจัดแรลลี่/คาราวานการ

กุศล   

7)  ดKานการบริการ พบวOา กลุOมตัวอยOางสOวน

ใหญOให Kความสำคัญกับป �จจัยการตลาด ด Kานการ

บริการของรถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมระดับมากที่สุด 

และเมื่อพิจารณาเปPนรายประเด็นพบวOา สOวนใหญOใน

แตOละประเด็นอยูOในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับใหK

ความสำคัญระดับมากไปนKอยไดKดังน้ี มีระบบการ

บริการหลังการขายที่ดี มีจำนวนศูนย7บริการจำนวน

มาก/เด ินทางสะดวก มีระบบการจองค ิดการเขKา

บริการที่ดี และการมีชOางที่มีความชำนาญในการซOอม

บำรุง  

8)  ดKานบุคลากร พบวOา กลุOมตัวอยOางสOวนใหญO

ใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาด ดKานบุคลากรของ

รถยนต 7อ ี โคคาร7ในภาพรวมระด ับมาก และเ ม่ือ

พิจารณาเปPนรายประเด็นพบวOา สOวนใหญOในแตOละ

ประเด็นอยูOในระดับมาก โดยเรียงลำดับใหKความสำคัญ

ระดับมากไปนKอยไดKดังนี้ มีความกระตือรือรKนในการ

ใหKบริการ มีความรูKความสามารถและทักษะอื่นๆ ที่

เหมาะสมกับหนKาที่ มีการใหKบริการและประสานงาน

กับลูกคKาไดKเปPนอยOางดี มีความรับผิดชอบสูง และมี

บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับหนKาที่  

3. การทดสอบสมมติฐาน  

1) ผู KบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะใหK

ความสำคัญตOอป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ที่

ไมOแตกตOางกัน เม่ือจำแนกตามเพศ 

2) ผู KบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะใหK

ความสำคัญตOอป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ที่

แตกตOางกัน เม่ือจำแนกตามอาย ุ

3) ผู KบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะใหK

ความสำคัญตOอป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ที่

ไมOแตกตOางกัน เม่ือจำแนกตามระดับการศกึษา 

4) ผู KบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะใหK

ความสำคัญตOอป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ที่

ไมOแตกตOางกัน เม่ือจำแนกตามอาชีพ 

5) ผู KบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจะใหK

ความสำคัญตOอป�จจัยการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ที่

แตกตOางกัน เม่ือจำแนกตามรายไดKโดยเฉล่ียตOอเดือน 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศ ึกษาพบวOา ป �จจัยการตลาดของ

รถยนต7อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีระดับการใหKความสำคัญระดับมากที่สุด – มาก 

โดยป�จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

ระดับมากที่สุด ไดKแกO คือ ดKานรูปลักษณ7 ดKานราคา  

            ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย ดKานการจัด

กิจกรรมที ่สOงเสริมภาพลักษณ7ของบริษัท ดKานการ

บริการ และดKานผลิตภัณฑ7 ป�จจัยทางการตลาดที่ มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อระดับมาก ไดKแกO  ดKานการ

สOงเสร ิมการตลาด และด Kานบุคลากรเมื ่อทดสอบ

สมมติฐาน พบวOา ป�จจัยการตลาดการของรถยนต7อีโค

คาร7ของผูKบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวOา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร7ของผูKบริโภค ไดKแกO อายุ 

และรายไดKโดยเฉล่ียตOอเดือนที่ตOางกัน สOงผลตOอป�จจัย

ทางการตลาดของรถยนต7 อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครมีความแตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สOวนจำแนกตามเพศ การศึกษา 

และอาชีพไมOแตกตOางกันซึ่งสอดคลKองกับการศ ึกษา

ของ Philip Kotler และ Armstrong ที ่กล Oาวไว KวO า 

การติดตOอสื่อสารเพื่อใหKเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและ

เพื่อใหKบรรลุวัตถุประสงค7ตามตKองการจำเปPนตKองใชK

เครื ่องมือสื ่อสารหลาย ๆ อยOางรOวมกัน ไดKแกO การ

โฆษณา (Advertising) การสOงเสริมการขาย (Sales 

Promotion) การประชาสัมพันธ7และการเผยแพรOขOาว 

(Public Relations and publicity) ก า ร ข าย โ ด ย

บุคคล (Personal Selling) และการตลาดเจาะตรง 

(Direct Marketing) ซึ ่งตรงกับแผนการดำเนินงาน

ของบริษัท การวางแผนกลยุทธ7การสื่อสารการตลาด

ของแตOละบริษัทน้ัน สามารถกำหนด ป�จจัยตOาง ๆ ไดK

อยOางครอบคลุม ชัดเจน และไดKสอดคลKองกับแนวคิด

การส ื ่อสารการตลาด ด ังต Oอไปน้ี การโฆษณา 

(Advertising) ได KแกO โทรทัศน7 ว ิทยุ หนังส ือพิมพ7  

นิตยสาร โปสเตอร7 ใบปลิว ส่ือ ณ จุดขาย เต็นท7การ7ด 

และแบนเนอร7 การสOงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 

(Personal Selling) ไ ด K แ กO  ก า ร ให K ข O า วและ การ

ประชาสัมพันธ7 การจัดสัมมนา การจัดประชุมการ

แถลงขOาว การเป�ดใหKผู Kที่สนใจเขKาเยี่ยมชมสถาบัน 

ขOาว/วาระที่สอดแทรกในงาน ตOางๆ ฯลฯ การตลาด

เจาะตรง (Direct Marketing) ไดKแกO การสOงจดหมาย

อิเล ็กทรอน ิกส7(E-mail) การสOงจดหมายทางตรง 

(Direct mail) และการโทรศ ัพท 7เข Kาไปต ิดต Oอกับ

กลุOมเป�าหมาย เปPนตKนและสอดคลKองกับการศึกษาของ 

Mike Reid (2005) ได Kศ ึกษาประส ิทธ ิผลของการ

สื ่อสารการตลาดเชิงบ ูรณาการในเชิงปฏิบัต ิและ

ผลลัพธ7ในการสื่อสาร โดยผลการศึกษาวิจัยคร ั้ง น้ัน

พบวOา คุณคOาของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

เปPนกระบวนการที่มีความสัมพันธ7ตOอการสรKางคุณคOา

ตราสินคKา เชOน การรับรูKในตราสินคKา ความจงรักภักดี

ต Oอตราสินค Kาและร ูปแบบของการขาย ในขณะที่  

Duncan-Moriarty (Duncan and Moriarty, 1997) 

และสร ุปผลการว ิจ ั ยคร ั ้ งน ั ้ นจากการทดสอบ

ความสัมพันธ7ระหวOางวิธีการของการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการกับการสรKางตราสินคKา พบวOา ขKอมูลที่

รวบรวมจากผูKบริหารทั ้งผู KบริโภคสินคKาและองค7กร

ผูKขายสินคKา แสดงใหKเห็นไดKวOามีทัศนคติทางบวกตOอ

การสื ่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพันธ7

ระหว Oางว ิธ ีการในกระบวนการการส ื ่อสารทาง

การตลาดเชิงบูรณาการ และการสรKางคุณคOาตราสินคKา 

ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเหมาะสมที่

จะนำมาใชKกับองค7กรที่มุOงการตลาด และตKองรับมือกับ

การแขOงขันที่รุนแรงและสอดคลKองกับการศึกษาวิจัย

ของ Kathy R. Fitzpatrick (2005) ไดKศึกษากฎเกณฑ7

ที ่ทKาทายของการสื ่อสารการตลาดเชิงบ ูรณาการ 

พบว O า  การส ื ่ อสารการตลาด เช ิ งบ ู รณาการ มี

ความสัมพันธ7ของการใหKขOาวสารแกOผูKบริโภคกับการ

โฆษณาและขOาวสารทางการตลาด อาจเปPนสิ่งสำคัญ

ในการป�องกันใหKม ีการพูดถึงองค7กรในทางที ่ เ สีย

ช ื ่อเส ียง การว ิ เคราะห 7ของ Supreme Court ใน

สหรัฐอเมริกา แสดงใหKเห็นถึงการรวมกันของการใหK

ขOาวสารที่เก่ียวขKองกับนโยบายขององค7กร กับขOาวสาร

ที่เก่ียวขKองกับการโฆษณาสินคKา บริษัทอาจตKองขยาย

ขอบเขตการสื่อสาร ซึ่งตKองมีการอธิบายขOาวสารใหK

ชัดเจนและควบคุมการพูดถึงองค7กร ในกรณีของ 

California Supreme Court ให Kคำจำกัดความของ

การควบคุมการพูดถ ึงองค 7กรประกอบดKวย ภาพ

ขOาวสารที่มีความสัมพันธ7กับผูKบริโภคที่มีศักยภาพที่

สูงขึ้นจึงเปPนกฎเกณฑ7ของการสื ่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการ 

รวมทั ้งย ังสอดคลKองก ับการศ ึกษาของ 

Mehta (2000) ได Kศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับผลกระทบของ

ผูKบริโภคที่มีตOอประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ โดยพบวOา ทัศนคติของผู Kบริโภคที ่มีตOอ

ประสิทธิผลของการส่ือสารการโฆษณาและทัศนคติที่มี

ตOอการสื่อสารนั้น จะนำไปสูOทัศนคติที่มีตOอตราสินคKา 

เรียกวOา Transformational Effect น่ันคือ ทัศนคติที่

ม ีการสื ่อสารจะสรKางผลกระทบตOอความร ู Kส ึกที่

เปลี่ยนแปลงไดK โดยประสบการณ7ในการใชKตราสินคKา
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จะเปPนไปในทิศทางที่พอใจมากขึ้น เน่ืองจากผูKบริโภค

เกิดทัศนคติทางบวกตOอการสื ่อสารการตลาด และ

เชื่อมโยงการสื่อสารการตลาดเขKากับประสบการณ7ใน

การใช Kตราสินค Kานั ้น โดยเฉพาะสินค Kาท ี ่ม ีความ

เกี่ยวพันต่ำและสินคKาที่ใชKแนวอารมณ7ดึงดูดในการ

โฆษณาในขณะที่ Donthu, Cherian และ Bhargave 

(cited in Meha, 2000) สรุปจากการวิจัยที่เกี่ยวขKอง

กับทัศนคติของผูKบริโภคที่มีตOอการสื่อสารการตลาดที่

เปPนส่ือกลางแจKงวOา ผูKบริโภคที่มีทัศนคติในทางบวกตOอ

ส่ือกลางแจKง จะสามารถจดจำส่ือไดKมากกวOาผูKบริโภคที่

มีทัศนคติในทางลบ 

และสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของอัจฉรา 

อินทรีย7วงศ7 (2551) ไดKศึกษาวิจัยเรื ่องป �จจัยท ี ่ มี

อิทธิพลตOอความตKองการซื้อรถยนต7นิสสัน มาร7ช ของ

ผู Kบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผลวิจัยพบวOา 

ผู KบริโภคสOวนใหญOมีเหตุผลที ่ทำใหKมีความตKองการ

รถยนต7นิสสันมาร7ช คือ ตKองการใชKรถยนต7ที่ประหยัด

น้ำมัน ผูKบริโภคไดKรับสื่อที่สOงผลตOอความตKองการซ้ือ

รถยนต7 คือ โทรทัศน7 ผู KบริโภคไดKรับสื ่อที่สOงผลตOอ

ความตKองการซ้ือรถยนต7 คือ ตัวทOานเอง ป�จจัยที่มีผล

ตOอความตKองการซื้อรถยนต7นิสสันมาร7ช ของผูKบรโิภค 

ดKานผลิตภัณฑ7ผูKบริโภคใหKความสำคัญตOอป�จจัยทาง

การตลาดที ่ม ีผลตOอความต Kองการซื ้อรถยนต7 คือ 

ประหยัดน้ำมัน ดKานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของรถยนต7 ดKานการจัดจำหนOาย คือ ตัวแทน

จำหนOายมีความนOาเชื่อถือ ดKานการสOงเสริมการตลาด 

คือ แถมประกันช้ัน 1 ฟรี 1 ป´ เปPนตKน 

และยังสอดคลKองกับการศึกษาของ Philip 

Kotler ที ่กลOาววOา สOวนประสมทางการตลาด เปPน

กิจกรรมที่สนองตOอความตKองการของลูกคKา เพื่อสรKาง

ความพึงพอใจสูงสุดแกOลูกคKา เปPนกลยุทธ7การตลาดที่

ทำการคัดเลือกตลาดเป�าหมายการตั ้งวัตถุประสงค7

และพัฒนาสOวนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนอง

ความตKองการของลูกคKาเป�าหมาย หรือเปPนกุญแจที่จะ

นำไปสูOความสำเร็จก็คือตKองทำความเขKาใจพฤติกรรม

ผูKบริโภคโดยผลจากการศึกษาแสดงใหKเห็นวOา ผูKบริโภค

ที ่ใหKความสำคัญตOอป�จจัยสOวนประสมการตลาดใน

ระดับมากจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต7อีโคคาร7

ตOางจากผูKบริโภคที่ใหKความสำคัญตOอป�จจัยสOวนประสม

การตลาดในระดับนKอยกวOา  ดังนั ้นแสดงใหKเห็นวOา  

ป�จจัยสOวนประสมการตลาดเปPนป�จจัยที่มีผลตOอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต7ขนาดเล็กเปPนอยOางมาก และ

สอดคลKองก ับผลการศ ึกษาของ Lovelock et al. 

(2004) ที่ไดKกลOาวเสริมเพิ่มเติมวOา ในการสรKางคุณภาพ

การบริการใหKประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดไมO

สามารถใชKกลยุทธ7การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional 

marketing) เพียงอยOางเดียวเทOานั้น แตOยังคงตKองใหK

ความสำคัญกับป�จจัยที ่สำคัญอีก 2 ประการไดKแกO 

ป �จจัยแรกคือ การตลาดภายในองค 7กร (Internal 

marketing) ซ่ึงหมายรวมถึงความพยายามขององค7กร

ที ่จะใหKการฝ®กอบรมและกระตุ Kนพนักงานภายใน

องค7กร ใหKความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานใน

องค7กรไมOตOางจากลูกคKาภายนอกองค7กร เนื ่องจาก

พนักงานในองค7กรเหลOานี ้เองจะเปPนเสมือนตัวแทน

ขององค7กรในการติดตOอสื่อสารกับลูกคKา และอีกหน่ึง

ป�จจัยที่สำคัญในการทำการตลาดบริการ คือ การสรKาง

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ 7 ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  (Relationship 

management) กับผูKบริโภคหรือในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี ้ค ือการบริการหลังการขายนั ้นเอง เนื ่องจากการ

บริการสOวนใหญOนั้นตKองอาศัยคนเปPนผูKใหKบริการเปPน

หลัก ในป�จจุบ ันองค 7กรเจ Kาของการบร ิการต O าง

ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาฐานลูกคKาเดิมไวK

เพราะเปPนอีกหนึ ่งวิธีการที่มีประสิทธิผลในการลด

ตKนทุนมากกวOาความพยายามสรรหาลูกคKาใหมOๆ โดย

แนวทางที ่ด ีท ี ่ส ุดสำหร ับการร ักษาล ูกค Kาเด ิมไวK  

(Customer retention) สามารถทำได Kโดยนำเสนอ

บริการที ่มีคุณคOาและคุณภาพสูง และการเลือกใชK

พน ั กงานท ี ่ ม ี ประส ิทธ ิภ าพซ ึ ่ ง สามารถสร K า ง

ความสัมพันธ7ในระยะยาวที ่ด ีกับลูกค Kาป�จจุบ ันไดK 

(2541 : 50)  

ดังนั้นจึงสรุปไดKวOา ป�จจัยทางการตลาดเปPน

กิจกรรมที่สนองตOอความตKองการของลูกคKาเพื่อสรKาง
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ความพึงพอใจสูงสุดแกOลูกคKาเปPนกลยุทธ7การตลาดที่

ท ำการค ั ด เล ื อกตลาด เป � าหมาย   โดยการตั้ ง

ว ัตถ ุประสงค 7และพัฒนาป�จจัยส Oวนประสมทาง

การตลาด เพื ่อตอบสนองความตKองการของลูกคKา

เป�าหมาย จึงเปPนกุญแจที่จะนำไปสูOความสำเร็จ โดย

ผูKประกอบการตKองทำความเขKาใจพฤติกรรมผูKบริโภค

วOาใหKความสำคัญกับป�จจัยสOวนประสมทางการตลาด

ดKานไดKในระดับมากที่สุด – มาก  ผลจากการศึกษา

แสดงใหKเห็นวOา ป�จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด ไดKแกO คือ  ดKานรูปลักษณ7  

ดKานราคา ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย ดKานการจัด

กิจกรรมที ่สOงเสริมภาพลักษณ7ของบริษัท ดKานการ

บริการ และดKานผลิตภัณฑ7 ป�จจัยทางการตลาดที่ มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อระดับมาก ไดKแกO  ดKานการ

สOงเสร ิมการตลาด และด Kานบุคลากร และพบวOา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร7ของผูKบริโภค ไดKแกO อายุ 

และรายไดKโดยเฉล่ียตOอเดือนที่ตOางกัน สOงผลตOอป�จจัย

ทางการตลาดของรถยนต7 อีโคคาร7ของผูKบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีความแตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สOวนจำแนกตามเพศ การศึกษา 

และอาชีพไมOแตกตOางกัน ดังน้ันแสดงใหKเห็นวOา  ป�จจัย

ทางการตลาดเปPนป�จจัยที่มีผลตOอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต7อีโคคาร7เปPนอยOางมาก โดยเฉพาะอยOางยิ่ง ดKาน

รูปลักษณ7  ดKานราคา ดKานชOองทางการจัดจำหนOาย 

ดKานการจัดกิจกรรมที่สOงเสริมภาพลักษณ7ของบริษัท 

ดKานการบริการ และดKานผลิตภัณฑ7  เปPนตKน     

 

ข[อเสนอแนะ 

1.  ข[อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี  

 จากการศ ึกษา พบวOา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครใหKความสำคัญกับป�จจัยการตลาด

รถยนต7อีโคคาร7ในระดับมาก ดังน้ันบริษัทและฝ�ายงาน

ที่เกี่ยวขKองควรใหKความสำคัญกับป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาดใหKมากยิ่งขึ้น โดยมุOงพัฒนาในประเด็นที่

สำคัญดังตOอไปน้ี  

1) ดKานผลิตภัณฑ7 พบวOา ควรใหKความสำคัญ

กับการสื ่อสารใหKผู KบริโภครับทราบวOาเคร ื ่องยนต7

สามารถใชKน้ำมันที่มีราคาประหยัด เชOน E20 และ E85 

เปPนตKน และการมีขนาดแรงมKาสูงกวOาและประเด็นที่มี

ผลตOอการตัดสินใจซื ้อระดับมาก ไดKแกO เครื่องยนต7

ทำงานเรียบนิ่ง  อัตราการเรOงเครื่องดีเยี่ยม  มีระบบ

ความปลอดภัย และอุปกรณ7มาตรฐานเพื ่อความ

ปลอดภัย  มีระบบพวงมาลัย ตอบสนองการบังคับ

ควบคุมไดKแมOนยำโดยเฉพาะการเขKาโคKง และมีระบบ

ชOวงลOางหนKาเกาะถนนเยี่ยม เปPนตKน   

2) ดKานรูปลักษณ7 พบวOา ควรใหKความสำคัญ

กับการส่ือสารใหKผูKบริโภครับทราบวOา รถยนต7อีโคคาร7

ที่จัดจำหนOายเปPนตรายี่หKอที่เปPนที่ยอมรับ มีอุปกรณ7

อำนวยความสะดวกและความบันเทิง และความกวKาง

ของหKองเก็บสัมภาระ หKองโดยสารภายในกวKางขวาง 

นั ่งสบาย มีใหKเลือกหลายร ุ Oน ดีไซด7ภายนอกมีรูป 

ลักษณ7สวยงาม มีเอกลักษณ7ดูหรูหรา ดีไซด7ภายในมี

รูปลักษณ7 ล้ำสมัย โดยการออกแบบมีความพิถีพิถัน

ทุกรายละเอียด และมีใหKเลือกหลายสี เปPนตKน 

3)  ดKานราคา พบวOา ควรใหKความสำคัญกับ

การกำหนดราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ

คุณภาพ ราคาถูกกวOาเมื่อเทียบกับรถยนต7ที่มีขนาด

เครื่องยนต7ใกลKเคียงกัน คOาใชKจOายในการบำรุงรักษา

เครื่องยนต7 การมีราคาเหมาะสมกับสมรรถนะของรถ 

รองลงมา อัตราดอกเบี้ยในการผOอนชำระต่ำ คOาบำรุงรักษา

ไมOสูง (คOาซOอม) ราคารถในตลาดรถมือสองไดKราคาดี 

ชำระเงินดาวต่ำ และการมีระยะเวลาในการผOอนชำระ

นาน เปPนตKน 

4)  ด KานชOองทางการจัดจำหนOายควรใหK

ความสำคัญกับมาตรฐานและความนOาเชื ่อถือของ

ตัวแทนจำหนOาย การมีจำนวนสาขาของโชว7รูมและ

ศูนย7บริการสะดวกแกOการใหKบริการ และมีการตกแตOง

โชว7รูมและความเหมาะสมในการรองรับการใหKบริการ

แกOลูกคKา บริษัทตัวแทนจำหนOาย/โชว7รูมมีทำเลที่ตั้งที่

สามารถเด ินทางสะดวก อย ู O ในแหลOงช ุมชน การ

สามารถส่ังจองหรือติดตOอฝายขายผOานระบบออนไลน7
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ไดK และการมีชOองทางการสื ่อสารกับกลุ Oมลูกค Kาที่

หลากหลาย อาทิ เว ็บไซต 7 ส ังคมออนไลน 7 เชOน 

Facebook line เปPนตKน    

5)  ด KานการสOงเสร ิมการตลาด ควรใหK

ความสำคัญกับการมีการใหKสOวนลดเปPนเงินสด มีการ

ทำประกันรถยนต7ใหKฟรี  การมีการประชาสัมพันธ7

ขOาวสารเพื่อสรKางภาพลักษณ7ของรถยนต7ผOานส่ือตOาง ๆ 

อยOางตOอเน่ือง อาทิ หนังสือพิมพ7 โทรทัศน7 อินเตอร7เน็ต 

นิตยสาร เปPนตKน มีการรับจดทะเบียนรถยนต7ใหKฟรี  มี

การแจก แถมสินคKา และอุปกรณ7เสริมอื่น ๆ  มีการ

โฆษณารถยนต7ผOานสื ่อตOาง ๆ อยOางตOอเนื ่อง อาทิ 

หนังสือพิมพ7 โทรทัศน7 อินเตอร7เน็ต นิตยสาร เปPน 

และการใชKบุคคลที่มีชื่อเสียง/ดาราที่มีชื่อเสียง เปPนผูK

โฆษณาประชาสัมพันธ7เพื่อสรKางภาพลักษณ7 เปPนตKน 

6)  การจัดกิจกรรมที ่สOงเสริมภาพลักษณ7

ของบริษัท ควรใหKความสำคัญกับ การที่ตัวแทนจัด

จำหนOายไปรOวมงานการจัดงานแสดงรถยนต7 เชOน 

มอเตอร7โชว7 งานแสดงสินคKารถยนต7ประจำป´ การ

มีชOองทางการส่ือสารกับกลุOมลูกคKาที่หลากหลาย อาทิ 

เว็บไซต7 สังคมออนไลน7 เชOน Facebook line เปPนตKน 

การที่ตัวแทนจัดจำหนOายไปรOวมงานการจัดงาน

แสดงรถยนต7 เชOน มอเตอร7โชว7ง านแสดงสินคKา

รถยนต7ประจำป´ และการมีการจัดกรรมสOงเสริมการ

ขาย โดยใชKกิจกรรมที่สOงเสริมการประหยัดน้ำมัน เชOน 

การจัดแรลล่ี/คาราวานการกุศล เปPนตKน 

7) ดKานการบริการ ควรใหKความสำคัญกับ

การมีระบบการบริการหลังการขายที่ดี การมีจำนวน

ศูนย7บริการจำนวนมาก/เดินทางสะดวก มีระบบการ

จองคิดการเขKาบริการที ่ด ี และการมีชOางที ่มีความ

ชำนาญในการซOอมบำรุง เปPนตKน 

8) ดKานบุคลากร ควรใหKความสำคัญกับการ

จัดฝ®กอบรมใหKพนักงานมีความกระตือรือรKนในการ

ใหKบริการ มีความรูKความสามารถและทักษะอื ่นๆ ที่

เหมาะสมกับหนKาที่ มีการใหKบริการและประสานงาน

กับลูกคKาไดKเปPนอยOางดี มีความรับผิดชอบสูง เปPนตKน 

2. ข[อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตqอไป 

1) ควรศ ึกษาความพ ึงพอใจและความ

คิดเห็นตOอการใชKรถยนต7อีโคคาร7ของลูกคKาในยี ่หKอ

รถยนต7แตOละประเภท เพื ่อทราบถึง ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจตOอการใชKรถยนต7อีโคคาร7ของลูกคKา และ

จะใชKเปPนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ7 การบริการ

หลังการขาย และวางแผนการตลาดของบริษัทใหKมี

ความสอดคลKองกับความตKองการของลูกคKาใหKมาก

ยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต7 

อ ี โคคาร 7 เช ิ งเปร ียบเท ียบเพ ื ่อให K ได Kร ับข Kอมูลที่

หลากหลายจากลูกคKาของบริษัทในแตOละยี ่หKอวOามี

ความคิดเห็นตOอการตัดสินใจซื้อรถยนต7อีโคคาร7ของ

บริษัทแตOละประเภทตOางกันในลักษณะใด เพื ่อผล

การศึกษาจะใชKเปPนประโยชน7ในการพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ7และการใหKบริการของบริษัทตOอไป 

3) ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยสุOมสัมภาษณ7

เจาะจงกลุOมตัวอยOางที่เปPนลูกคKาอยูOแลKว หรือลูกคKาที่

ซ ื ้อผลิตภ ัณฑ7ซ ้ำเม ื ่อซ ื ้อรถยนต7เปPนค ันที ่  2 เพื่อ

ผู KประกอบการจะไดKขKอมูลในเชิงลึก สามารถนำมา

กำหนดกลย ุทธ 7 ในการทำการตลาดท ี ่ส าม ารถ

ตอบสนองความต Kองการของลูกค Kาท ี ่ม ี เช ื ่อม ั ่นใน

ผลิตภัณฑ7และการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น 

4) ควรศ ึกษาวิเคราะห7จ ุดแข ็ง จ ุดอOอน 

โ อกาส  และ อ ุ ป ส ร ร ค  ( SWOT Analysis) แ ละ

โครงสร Kางตลาด (Market Structure) ของธ ุ ร กิจ

รถยนต7อีโคคาร7 เพื่อใหKทราบขKอเท็จจริงตOาง ๆ อันจะ

นำมาใชKในการวางแผนการตลาด และชOวยในการ

ปร ับปร ุงกลยุทธ7การตลาดให KสอดคลKองกับความ

ตKองการของลูกคKามากยิ่งขึ้น 
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ภาพลักษณpรถยนตpที่มีผลตqอความภักดีของผู[บริโภค 

ในการซ้ือหรือใช[รถยนตpอีโคคารp ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 

สันทนา คำคูณ * 

บทคัดยqอ 

 

 วัตถุประสงค7การวิจัย เพื่อศึกษาระดับความภักดีของผูKบริโภคที่ซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัด

นนทบุรี   เพื่อศึกษาป�จจัยสOวนบุคคลที่มีผลตOอความภักดีของผูKบริโภคในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธ7ระหวOางภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7กับความภักดี ของผูKบริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุร ี ซ่ึง

เปPนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) การรวบรวมขKอมูลจากแบบสอบถาม ใชKกลุOมตัวอยOาง คือ ผูKบริโภค

ที่ซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ที่อาศัยในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน การวิเคราะห7ผลการศึกษาใชKสถิติเชิง

พรรณนา เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดKแกO การแจงความถี่ รKอยละ คOาเฉลี่ย และคOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกตOางของคOาเฉล่ียดKวยสถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียวดKวยสถิติ One-way ANOVA และการทดสอบสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ7แบบเพียร7สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษามี ดังน้ี 

1. ผลศึกษาระดับความภักดีของผูKบริโภคที่ซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 พบวOา ความภักดีของผูKบริโภคในการซ้ือหรือ

ใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม อยูOระดับมาก โดยดKานความคิด และความรูK มีผลตOอในการซ้ือ

หรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรีสูงสุด รองลงมา คือ ดKานความรูKสึก และดKานการซื้อซ้ำในอนาคต 

ตามลำดับ  

2. ผลศึกษาป�จจัยสOวนบุคคลที่มีผลตOอความภักดีของผูKบริโภค ในการซื้อรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัด

นนทบุรี พบวOา ป�จจัยสOวนบุคคลดKานอายุที่มีผลตOอความภักดีของผูKบริโภค ในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัด

นนทบุรี 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ7ระหวOางภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7กับความภักดีของลูกคKาในการซ้ือ

รถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวOา ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมมีความสัมพันธ7กับความภักดีของ

ลูกคKาในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

 

 

คำสำคัญ:  ภาพลักษณ7  ความภักด ี รถยนต7อีโคคาร7 

 

 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ7 
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Abstract 

 

The research aimed to the car affects the loyalty of consumers to buy eco-cars in 

Nonthaburi province was aimed to investigate the loyalty of consumers to buy eco-cars. To study 

the factors that affect the personal loyalty of consumers who are the eco-car purchases in 

Nonthaburi Province and to study the relationship between image eco-car with the loyalty of 

consumers in Nonthaburi province. The study survey (Survey research) collected data from 

questionnaires. The sample is consumers living. The jobs of 400 people, analyzing the results of a 

study using descriptive statistics (Descriptive Statistic) to describe the results of the study are to 

clarify the frequency, percentage, mean and standard deviation. For testing the hypothesis Analysis 

of quantitative data (Quantitative Analysis) by testing the difference of the average statistical t-test 

and test, ANOVA statistical One-wayANOVA (F-test) and test correlation Pearson (Pearson's Product 

Moment Correlation Coefficient that the statistically significant at 0.05 and results of the study are 

as follows:  

1 .  Study the loyalty of consumers who purchase eco-found loyalty of consumers to buy 

used cars or eco. In Nonthaburi province as a whole is a lot of thought and knowledge to influence 

the purchase or use of eco-cars in Nonthaburi province followed by the highest sense. And repeat 

purchases in the future, respectively. 

2 .  Factors affect the personal loyalty of consumers. The eco-car purchases in Nonthaburi 

province found that personal factors including age, affecting the loyalty of consumers. The eco-car 

purchases in Nonthaburi Province. 

3. Testing the relationship between image eco-car with the loyalty of the customers to buy 

cars, eco car image found in Nonthaburi eco overall relationship with customer loyalty. The eco-

car purchases in Nonthaburi province. 

 

 

Keyword: Eco Car, Nonthaburi Province
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

ป�จจุบันนอกเหนือจากป�จจัย 4 ที ่มีความ

จำเปPนตOอการดำรงชีวิตแลKว รถยนต7ก็ถือเปPนป�จจัยหน่ึง

ที ่เขKามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะ

นอกจากจะใชKเปPนพาหนะในการเดินทางแลKว รถยนต7

สOวนหนึ ่งยังนำมาใชKในการประกอบอาชีพ สOงผลใหK

จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศตามตั้งแตOป´ 

พ.ศ. 2551-2555 จำนวน 261,094,153 คัน (กรมการ

ขนสOงทางบก, 2556) จากกราฟดKานลOางจะแสดงใหKเห็น

ถึงปริมาณการจดทะเบียนรถที่เพิ่มขึ้นอยOางตOอเน่ืองทั้ง

ป´  รวมถึงในเขตจังหวัดนนทบุร ีมีการขยายตัวของ

ประชากร ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีอัตราเพิ่มขึ้น กอปร

กับระบบขนสOงมวลชนที่มีใหKบริการยังไมOมีประสิทธิภาพ

เทOาที่ควร และบริการขนสOงสาธารณะมีอยูOอยOางจำกัด 

จึงทำใหKเกิดการกระตุKนความตKองการซื ้อรถยนต7เพิ่ม

มากขึ้นซ่ึงในภาวการณ7ป�จจุบันราคาน้ำมันมีการปรับตัว

สูงขึ้นมาก รถยนต7ประหยัดพลังงานอยOางอีโคคาร7จึง

เปPนที่นิยมกันมากขึ้นทั้งยังมีอัตราการประหยัดพลังงาน

ไดKดีกวOาเครื่องยนต7อ่ืนๆ จึงถือเปPนทางเลือกหน่ึงสำหรับ

ประชาชนที่ตKองการรถยนต7ไวKอำนวยความสะดวกใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน ผู Kประกอบการที่จำหนOาย

รถยนต7ประหยัดพลังงาน (Eco Car) จะมีการแขOงขัน

กันอยOางรุนแรงมากขึ้น  

ผ ู K ว ิ จ ั ยจ ึ งม ี ค ว ามสน ใจท ี ่ จะศ ึ ก ษา ถึ ง 

ภาพลักษณ7รถยนต7ที่มีผลตOอความภักดีของผูKบริโภคใน

การซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

เพื่อนำไปใชKเปPนขKอมูลสำหรับผูKที่สนใจ ผูKประกอบการ    

ผู Kที ่มีสOวนเกี ่ยวขKองหร ือหนOวยงานธุรกิจที ่สามารถ

นำไปใช Kในการกำหนดกลยุทธ7ทางการผลิต และ

การตลาดเพื่อตอบสนองความตKองการของผูKบริโภค 
 

วัตถุประสงคpของการวิจัย  

 1) เพื่อศึกษาระดับความภักดีของผูKบริโภคที่

ซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 

 2)/เพื่อศึกษาป�จจัยสOวนบุคคลที่มีผลตOอความ

ภักดีของผู Kบริโภคในการซื ้อรถยนต7อีโคคาร7ในเขต

จังหวัดนนทบุรี  

 3) เ พ ื ่ อ ศ ึ กษาค วามส ั มพ ั น ธ 7 ร ะ ห ว O าง

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7กับความภักดี ของผูKบริโภค 

ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูKวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี  

                        ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความภักดีของผู[บริโภคในการซื้อรถยนตpอีโคคารp 

1. ดKานความคิดและความรูK 

2. ดKานความรูKสึก 

3. ดKานการซื้อซ้ำในอนาคต 

ข[อมูลสqวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. วัตถุประสงค7ในการซื้อรถยนต7 

ภาพลักษณpรถยนตpอีโคคารp 

1. ดKานสมรรถนะเครื่องยนต7 

2. ดKานรูปลักษณ7 

3. ดKานความประหยัด 

4. ดKานความปลอดภัย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปPน

การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 

2) ประชากรและกลุOมตัวอยOางที่ใชKในการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้ ไดKแกO ประชากรที่อาศัยอยูOในเขตจังหวัด

นนทบุรี ทั้งเพศหญิงและชายที่มีอายุตั้งแตO 18 ป´ขึ้นไป 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเปPนผูKที่ไดKรับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต7 

เพราะจะเปPนกลุOมเป�าหมายของผูKบริโภคในการตัดสินใจ

ซื ้อรถยนต7อีโกโดยใชKสูตรการคำนวณหาขนาดกลุOม

ตัวอยOางแบบไมOทราบจำนวนประชากรที่แนOนอน โดย

กำหนดความผ ิดพลาดไม O เก ินร Kอยละ 5 ท ี ่ ระดับ      

ความเช่ือม่ันรKอยละ 95 (William G. Zikmund, 2003) 

รวมขนาดกลุOมตัวอยOางทั้งส้ิน 400 คน 

เครื่องมือที ่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูล คือ 

แบบสอบถามจำนวน 1 ชุดที่ผูKวิจัยสรKางขึ้น แบOงเปPน 3 

ตอน ไดKแกO 

ตอนที ่  1 ครอบคลุมเกี ่ยวกับข Kอมูลด Kาน

ประชากรศาสตร7ซึ ่งเปPนขKอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุOม

ต ัวอย Oางล ักษณะแบบสอบถามเป Pนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ที ่เปPนแบบสอบถามปลายป�ด 

จำนวน 6 ขKอประกอบดKวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และวัตถุประสงค7ในการซ้ือ

รถยนต7 ตอนที่ 2 ครอบคลุมเก่ียวกับภาพลักษณ7รถยนต7

อีโคคาร7ในดKานตOางๆ ไดKแกO ดKานสมรรถนะรถยนต7 ดKาน

รูปลักษณ7 ดKานความประหยัด และดKานความปลอดภัย 

ผูKวิจัยไดKสรKางแบบสอบถามใหKเลือกในลักษณะประเมิน

คOา 5 ระดับโดยใชKมาตราแบบของ Likert Scale ใหKคOา

น้ำหนักแตOละระดับความสำคัญ จำนวน 13 ขKอ 

ตอนที่ 3 ครอบคลุมเกี่ยวกับความภักดีของ

ลูกคKาในการเลือกซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ผูKวิจัยไดK

สรKางแบบสอบถามใหKเลือกในลักษณะประเมินคOา      5 

ระดับโดยใชKมาตราแบบของ Likert Scale ใหKคOาน้ำหนัก

แตOละระดับความสำคัญ จำนวน 8 ขKอ 

 4) ผูKวิจัยไดKดำเนินการและวิเคราะห7ขKอมูลโดย

ใชKโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล

ไดKแกO ใชKสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ

อธิบายผลการศึกษา ไดKแกO การแจงความถี ่ ร Kอยละ 

คOาเฉล่ีย และคOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบ

สมมติฐาน ใชK โดยการทดสอบความแตกตOางของ

คOาเฉลี่ยดKวยสถิติ t-test และ One-way ANOVA และ

การทดสอบสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ7แบบเพียร 7 สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 

  1. ผูKบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวOา สOวน

ใหญOเปPนหญิง มีอายุระหวOาง 26-29 ป´ สถานภาพโสด 

เปPนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดKระหวOาง 10,001- 

20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค7ในการซ้ือรถยนต7       อี

โคคาร7 เพื่อใชKในการทำงาน  

 2. ผลการศึกษาขKอมูลเกี ่ยวกับภาพลักษณ7

รถยนต7อีโคคาร7ตามความคิดเห็นของผูKบริโภคที่มีผลตOอ

ความภักดีของผูKบริโภคในการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 

ในเขตจังหวัดนนทบุรีประกอบดKวย 3 ดKาน ไดKแกO ดKาน

สมรรถนะเครื่องยนต7 ดKานรูปลักษณ7 ดKานความประหยัด 

และด Kานความปลอดภ ัยพบว Oา ในภาพรวมของ

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7มีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7

อีโคคาร7 อยูOระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปPนรายดKาน 

พบวOา ด Kานความปลอดภัยมีผลต Oอความภักด ีของ

ผูKบริโภคในการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัด

นนทบุรี รองลงมา คือ ดKานรูปลักษณ7 และดKานความ

ประหยัดตามลำดับ สรุปเปPนรายดKานไดKดังน้ี 

    2.1 ด Kานสมรรถนะเคร ื ่องยนต 7  พบวOา       

ในภาพรวมของภาพลักษณ7ดKานนี้มีผลตOอการซื้อหรอืใชK

รถยนต7อีโคคาร7อยูOระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPนราย

ประเด็น พบวOา ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในดKานน้ีทุก

ประเด็นมีผลตOอความภักดีของผูKบริโภคในการซ้ือหรือใชK

รถยนต7อีโคคาร7อยูOในระดับมาก โดยประเด็นมีระบบชOวง

ลOางหนKาเกาะถนนเยี่ยมสูงสุด รองลงมา คือ อัตราการ

เรOงเครื่องดีเยี่ยม และ ระบบพวงมาลัย ตอบสนองการ

บ ังค ับควบค ุมได Kแม Oนยำโดยเฉพาะการเข K า โ คK ง 

ตามลำดับ 



66 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.7 No.1 April 2015 - September 2015  

 

    2.2 ดKานรูปลักษณ7 พบวOา ในภาพรวมของ

ภาพลักษณ7ดKานนี้มีผลตOอการซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7

อยูOระดับมากและเมื่อพิจารณาเปPนรายประเด็น พบวOา 

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในดKานน้ีทุกประเด็นมีผลตOอ

ความภักดีของผูKบริโภคในการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7

อยูOในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 

คือ ขนาดของกระบะบรรทุกกวKางใหญO รองลงมา คือ 

หKองโดยสารกวKางขวาง และการที่มีรุ OนใหKเลือกหลายสี 

และ หลายแบบ ตามลำดับ 

    2.3 ดKานความประหยัด พบวOาในภาพรวม

ของภาพลักษณ7ดKานน้ีมีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโค

คาร7อยู Oระดับมาก และเมื ่อพิจารณาเปPนรายประเด็น 

พบวOา ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในดKานน้ีทุกประเด็นมี

ผลตOอความภักดีของผูKบริโภคในการซื้อหรือใชKรถยนต7อี

โคคาร7อยูOในระดับมากโดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉล่ียสูง

ที่สุด คือ ประหยัดน้ำมันสูงสุด รองลงมา คือ คOาอะไหลO

ราคาถูก ตามลำดับ 

    2.4 ดKานความปลอดภัย พบวOา ในภาพรวม

ของภาพลักษณ7ดKานน้ีมีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโค

คาร7อยูOระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปPนรายประเด็น 

พบวOา ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในดKานน้ีทุกประเด็นมี

ผลตOอความภักดีของผูKบริโภคในการซื้อหรือใชKรถยนต7      

อีโคคาร7อยูOในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด คือ มีมาตรฐาน UN/ECE 94 และUN/ECE 95 

ซึ ่งเปPนมาตรฐานความปลอดภัยชั ้นสูงในระดับโลก 

รองลงมา คือ มีการปลOอยมลพิษปลอดภัยระดับ Euro 4 

คือ มีการปลOอยกºาซคาร7บอนไดอºอกไซด7นKอยกวOา 120 

กรัม ตOอระยะทาง 1 กิโลเมตร และการมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยจากการชนดKานหนKาและดKานขKาง ตามลำดับ 

3. ขKอมูลความภักดีของผูKบริโภคที่มีตOอรถยนต7อี

โคคาร7ผลการศึกษาความภักดีของผู Kบริโภคในการซ้ือ

หรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่เปPนกลุOม

ตัวอยOาง ไดKแกO ดKานความคิดและความรูK ดKานความรูKสึก 

และดKานการซื ้อซ้ำในอนาคตพบวOา ผู Kบริโภคในเขต

จังหวัดนนทบุรี   มีความภักดีตOอการซื้อหรือใชKรถยนต7   

อีโคคาร7ในภาพรวมอยูOระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPน

รายดKาน พบวOา ดKานความคิด และความรูK มีผลตOอใน

การซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

สูงสุด รองลงมา คือ ดKานความรูKสึก และดKานการซื้อซ้ำ

ในอนาคต ตามลำดับ สรุปเปPนรายดKานไดKดังน้ี 

    3.1 ดKานความคิดและความร ู K พบวOา ใน

ภาพรวมของดKานน้ีมีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7

ในภาพรวมอยู Oระดับมาก และเมื ่อพิจารณาเปPนราย

ประเด ็นทุกประเด็นมีผลต Oอการซื ้อหรือใช Kรถยนต7         

อีโคคาร7อยูOในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉล่ีย

สูงที ่สุด คือ รถยนต7อีโคคาร7ได Kร ับการยอมรับวOามี

คุณภาพดี รองลงมา คือ เมื่อไดKรับการบริการที ่ศ ูนย7

รถยนต7อีโคคาร7จะไมOมีป�ญหาใดๆ และประเด็นที่มีผลตOอ

การซื ้อหรือใชKรถยนต7อ ีโคคาร7 สัดสOวนต่ำที ่สุด คือ        

ม ี ความร ู K  ความเข K า ใจและ สามารถอธ ิบ าย ถึ ง

ประสิทธิภาพของรถยนต7อีโคคาร7ใหKก ับผู Kอื ่นฟ �งไดK 

ตามลำดับ 

    3.2 ดKานความรูKสึก พบวOา ในภาพรวมของ

ดKานนี ้มีผลตOอการซื ้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7ในภาพ

รวมอยูOระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPนรายดKาน พบวOา 

ทุกประเด็นมีผลตOอการซื้อหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7อยูOใน

ระดับมาก โดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

รถยนต7อีโคคาร7ที่ทOานครอบครองอยูOใหKความรูKสึกคุKมคOา

กับเงินที ่จ Oายไป รองลงมา คือ ทOานรู Kสึกเช ื ่อม ันใน

คุณภาพของรถยนต7อีโคคาร7 ตามลำดับ 

    3.3 ดKานการซื ้อซ ้ำในอนาคต พบวOา ใน

ภาพรวมของดKานน้ีมีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7

ในภาพรวมอยูOระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPนรายดKาน 

พบวOา ทุกประเด็นมีผลตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโคคาร7

อยูOในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคOาคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 

คือ การมีแนวโนKมที ่จะซื ้อรถยนต7อีโคคาร7ในอนาคต 

แมKวOาจะมีราคาที ่สูงขึ ้น รองลงมา คือ ในอนาคตถKา

บุคคลที่ผูKบริโภครูKจักจะซ้ือรถยนต7 ผูKบริโภคจะแนะนำใหK

ซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 และจะใหKขKอมูลในแงOดีของรถยนต7อี

โคคาร7ที่ผูKบริโภคครอบครองอยูO ตามลำดับ 
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4. ผลการเปรียบเทียบคOาเฉลี่ยความภักดีของ

ผูKบริโภคในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

จำแนกตามขKอมูลสOวนบุคคล  

   4.1 เพศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา 

เพศมีไมOผลตOอความภักดีตOอการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 

   4.2 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา 

อายุมีผลตOอความภักดีตOอการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7โดยกลุOม

ผูKบริโภคที่มีอายุระหวOาง 26-29 ป´ จะมีความภักดีตOอ

การซ้ือรถยนต7อีโคคาร7สูงกวOาผูKบริโภคที่มีระดับอายุอ่ืนๆ 

   4.3 สถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวOา สถานภาพการสมรสไมOมีผลตOอความภักดีตOอการ

ซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 

   4.4 อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา 

อาชีพไมOมีผลตOอความภักดีตOอการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 

   4.5 รายไดKโดยเฉลี่ยตOอเดือน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวOา รายไดKโดยเฉลี่ยตOอเดือนไมOมีผลตOอ

ความภักดีตOอการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 

   4.6 วัตถุประสงค7ในการซื้อรถยนต7อีโคคาร7 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา วัตถุประสงค7ในการซ้ือ

รถยนต7อีโคคาร7ไมOมีผลตOอความภักดีตOอการซื้อรถยนต7    

อีโคคาร7 

  5. ผลการทดสอบความส ัมพ ันธ 7ระหว Oาง

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7กับความภักดีของลูกคKาใน

การซ้ือรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

   5.1 ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวม

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา ภาพลักษณ7รถยนต7อีโค

คาร7ในภาพรวมมีความสัมพันธ7กับความภักดีของลูกคKา

ในการซื้อรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยOางมี

น ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับน ัยสำค ัญ .01 โดยมี

ความสัมพันธ7ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ7ใน

เชิงบวก (r=.311) กลOาวคือ ถKาผูKบริโภคในเขตจังหวัด

นนทบุรีใหKความสำคัญกับภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7

สูงขึ้น ก็จะสOงผลใหKมีความภักดีตOอรถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้น

ดKวยเชOนกัน 

5.2 ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ดKานความคิด 

และความรูKผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOาภาพลักษณ7

รถยนต7อีโคคาร7ดKานความคิด และความรูKมีความสัมพันธ7

กับความภักดีของลูกคKาในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7ในเขต

จังหวัดนนทบุร ีอย Oางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ ระดับ

นัยสำคัญ 0.01 โดยมีความสัมพันธ7ในระดับปานกลาง

และมีความสัมพันธ7ในเช ิงบวก (r = .454) กลOาวคือ      

ถKาผู KบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีใหKความสำคัญกับ

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้น ก็จะสOงผลใหKมีความ

ภักดีตOอรถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้นดKวยเชOนกัน 

5.3 ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ดKานความรูKสึก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOาภาพลักษณ7รถยนต7อีโค

คาร7ดKานความรู Kสึกมีความสัมพันธ7กับความภักดีของ

ลูกคKาในการซื้อรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรี

อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 (Sig. < 

.01) โดยมีความสัมพันธ7ในระด ับปานกลางและ มี

ความส ัมพ ันธ 7 ในเช ิ งบวก ( r = .474) กล Oาวค ือ ถKา

ผ ู Kบร ิโภคในเขตจังหวัดนนทบุร ีให Kความสำค ัญ กับ

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้น ก็จะสOงผลใหKมีความ

ภักดีตOอรถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้นดKวยเชOนกัน 

5.4 ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7ดKานการซ้ือซ้ำ

ในอนาคตผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOาภาพลักษณ7

รถยนต7อีโคคาร7ดKานการซ้ือซ้ำในอนาคตมีความสัมพันธ7

กับความภักดีของลูกคKาในการซ้ือรถยนต7อีโคคาร7ในเขต

จังหวัดนนทบุร ีอย Oางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ ระดับ

นัยสำคัญ 0.01 โดยมีความสัมพันธ7ในระดับสูงและมี

ความส ัมพ ันธ 7 ในเช ิ งบวก ( r = .646) กล Oาวค ือ ถKา

ผ ู Kบร ิโภคในเขตจังหวัดนนทบุร ีให Kความสำค ัญ กับ

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้น ก็จะสOงผลใหKมีความ

ภักดีตOอรถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้นดKวยเชOนกัน 
 

การอภิปรายผล 

ผู Kวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค7 และ

สมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาวิจัย พบวOา ผูKบริโภคในเขต

จังหวัดนนทบุรีมีความภักดีตOอการซ้ือหรือใชKรถยนต7อีโค

คาร7ในภาพรวมอยูOระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปPนราย

ดKาน พบวOา ดKานความคิด และความรูK มีผลตOอในการซ้ือ
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หรือใชKรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุร ีสูงสุด 

รองลงมา คือ ดKานความรู Kสึกและด Kานการซื ้อซ ้ำใน

อนาคตตามลำดับ  ซึ่งสอดคลKองกับวิโรจน7  เพิ่มเพียร

เกียรต ิ(2548) ไดKทำการศึกษาเรื่องป�จจัยที่มีอิทธิพลตOอ

การตัดสินใจซ้ือรถยนต7น่ังสOวนบุคคลมือสองกรณีศึกษา

อำเภอเมืองจังหวัดระยองผลการศ ึกษาวิจ ัยพบวOา 

ผูKบริโภคใหKระดับความสำคัญของสOวนประสมการตลาด

อยูOในระดับมาก และสอดคลKองกับการศึกษาวิจ ัยของ

ปร ีชา  ศ ิร ิโภค (2549) ศ ึกษาถึงป �จจัยส Oวนประสม

การตลาดที่มีผลตOอการตัดสินใจซื้อรถยนต7แบบนั่งสOวน

บุคคล   ไมOเกิน 7 คน เอนกประสงค7ของผู Kบริโภคใน

กรุงเทพมหานครและป�ญหาในการซื ้อผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวOา ผูKบริโภคใหKความสำคัญกับป�จจัยสOวน

ประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูOในระดับมากและใหK

ความสำคัญกับการประหยัดน้ำมันการทรงตัวดีขณะขับ

ขี่ดKวยความเร็วสูงและการทรงตัวดีขณะเขKาโคKงสูงสุด 

สำหรับป�จจัยดKานราคาใหKความสำคัญกับเรื ่องราคา

รถยนต7สูงสุด  

2. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ พบวOา ป�จจัยสOวน

บุคคล ดKานอายุที่มีผลตOอความภักดีของผูKบริโภค ในการ

ซื ้อรถยนต7อ ีโคคาร 7 ในเขตจังหวัดนนทบุร ี อย Oางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผูKที่มีอายุ

ระหวOาง 26-29 ป´ จะมีความภักดีตOอการซ้ือรถยนต7อีโค

คาร7 สูงกวOาผูKบริโภคที่มีระดับอายุอื่นๆ อาจเปPนเพราะ

ลักษณะคุณสมบัติของรถยนต7อีโคคาร7 ที ่มีขนาดเล็ก 

ประหยัดและรักษาสิ่งแวดลKอม ซึ่งเหมาะกับคนยุคใหมO

อยOางกลุOมคนอายุ 26-29 ป´ จึงทำใหKกลุOมนี้มีความภักดี

มากกวOา ซ่ึงสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของวิโรจน7 เพิ่ม

เพียรเกียรติ (2548) ไดKทำการศึกษาเร ื ่องป �จจัยท ี ่ มี

อิทธิพลตOอการตัดสินใจซื้อรถยนต7นั่งสOวนบุคคลมือสอง

กรณีศ ึกษาอำเภอเม ืองจ ั งหว ัดระยองซ ึ ่ งผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนั้นพบวOาป�จจัยเรื่องเพศอายุรายไดKเฉล่ีย

ตOอเดือนและจำนวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ7

ก ับความต KองการสOวนประสมทางการตลาดในด Kาน

ผลิตภ ัณฑ7 โดยอาย ุม ีความสัมพันธ7ก ับส Oวนประสม

การตลาดในดKานสOงเสริมการขายเรื่องการโฆษณาทาง

เว็บไซต7และสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของรัชดาภรณ7 

คำนKอย (2550) ซ่ึงไดKศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยสOวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตOอการตัดสินใจซื้อรถยนต7ยี่หKอโต

โยตKา ยี่หKออิซูซุ และยี่หKอฮอนดKา โดนผลการศึกษาวิจัย

ครั ้งนั ้น พบวOา อายุของผู KบริโภคตOางกันมีผลตOอการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนต7แตกตOางกัน  

3. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวOา ภาพลักษณ7

รถยนต7อีโคคาร7ในภาพรวมมีความสัมพันธ7กับความภักดี

ของลูกค Kาในการซื ้อรถยนต7อ ีโคคาร 7ในเขตจังหวัด

นนทบุรีอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 

โด ยม ี คว ามส ั มพ ั น ธ 7 ใน ร ะด ับป านกลางและ มี

ความสัมพ ันธ7 ในเช ิ งบวก (r = .311) กลOาวค ือ ถKา

ผ ู Kบร ิโภคในเขตจังหวัดนนทบุร ีให Kความสำค ัญ กับ

ภาพลักษณ7รถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้น ก็จะสOงผลใหKมีความ

ภักดีตOอรถยนต7อีโคคาร7สูงขึ้นดKวยเชOนกัน ซึ่งสอดคลKอง

กับการศึกษาวิจัยของเกียรติศักดิ์ สวาทะนันทน7 (2550) 

ซึ่งไดKศึกษาวิจัยเรื่องป�จจัยที่มีอิทธิพลตOอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต7ป�กอัพยี่หKอนิสสัน ผลการศึกษาวิจัยครั้ง

นั้น พบวOา ดKานป�จจัยที่มีอิทธิพลตOอการตัดสินใจเลือก

ซื้อ ระดับความพึงพอใจดKานผลิตภัณฑ7 ดKานราคา ดKาน

สถานที่จำหนOาย ดKานกิจกรรมสOงเสริมการตลาด อยูOใน

ระดับมาก  และสอดคลKองกับการศึกษาวิจัยของคงศักดิ์ 

คำภ ิระวงศ7 (2550) ได Kศ ึกษาเรื ่องท ัศนคติของผู KใชK

รถยนต7ตOอการใชKกºาซธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ         

(เอ็นจีวี) ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผลการศึกษา

พบวOา ความถี่ในการเติมน้ำมันมากกวOา 5 ครั้งตOอเดอืน 

จำนวนรถยนต7ที่ใชKในป�จจุบันมีมากทีสุดคือ 1 คัน โดย

ประเภทน้ำมันที่ใชKคือดีเซล เหตุผลที่จะใชKกºาซธรรมชาติ 

(เอ็นจีวี) ในอนาคต คือ ตKองการชOวยประเทศชาติ สOวน

ป�จจัยดKานอ่ืนๆนอกเหนือจากป�จจัยสOวนประสมการตาด 

ผูKตอบแบบสอบถามใหKความสำคัญที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุด 3 

ลำดับแรก คือ ตKองการชOวยประเทศชาติ เพราะสามารถ

ผลิตไดKภายในประเทศ ราคาต่ำ รองลงมาคืออยาก

ลองใชKเพราะเปPนผลิตภัณฑ7ใหมOและการไดKรับคำแนะนำ

จากเพื ่อนญาต ิคนที ่ร ู Kจ ักช Oางหร ือผ ู K เช ี ่ยวชาญดKาน

เคร ื ่องยนต 7 และสอดคลKองกับการศ ึกษาวิจ ัยของ
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สัพพัญÃู กาญจนะและคณะ (2550) ไดKศึกษาเร ื ่อง 

การศึกษาทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครที ่มีตOอ

รถยนต7ซิต ีคาร7 พบวOา สOวนใหญOจะใหKเหตุผลการเลือกใชK

รถยนต7 City Car คือ เรื่องของความประหยัด และความ

คุKมคOา สำหรับป�จจัยดKานราคาของตัวรถเปPนป�จจัยที่มี

ความสำค ัญต Oอการต ัดสินใจซื ้อของกลุ Oมเป�าหมาย 

เพราะสOวนใหญOจะเปPนนักศึกษา และกลุOมคนที่เพิ่งจะ

เรียนจบ เริ่มตKนทำงาน รายไดKเฉลี่ยตOอเดือนไมOมากนัก 

เปPนตKน 

ข[อเสนอแนะ 

ขKอเสนอแนะที่ไดKจากผลการศึกษา 

ด K านการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ 7ของผ ู K บ ร ิ โภค

ประกอบดKวย 

1 .  ด K านสมรรถนะ เคร ื ่ องยนต 7  ควร ใหK

ความสำคัญกับการการพัฒนาระบบชOวงลOางหนKาเกาะ

ถนนเยี่ยม รองลงมา คือ การพัฒนาอัตราการเรOงเครื่อง

ดีเยี่ยมและระบบพวงมาลัย ตอบสนองการบังคับควบคุม

ไดKแมOนยำโดยเฉพาะการเขKาโคKง      เปPนตKน 

2. ดKานรูปลักษณ7 ควรใหKความสำคัญกับการ

การพัฒนาขนาดของกระบะบรรทุกกวKางใหญO หKอง

โดยสารกวKางขวาง และการที่มีรุ OนใหKเลือกหลายสี และ 

หลายแบบ เปPนตKน 

3. ดKานความประหยัด ควรใหKความสำคัญกับ

การการพัฒนา ควรใหKความสำคัญกับการการพัฒนา

รถยนต7ใหKมีความประหยัดน้ำมันสูงสุด คOาอะไหลOตOางๆ 

ราคาถูก เปPนตKน 

4. ดKานความปลอดภัย ควรใหKความสำคัญกับ

การการพัฒนารถยนต7ใหKมีมาตรฐาน UN/ECE 94 และ

UN/ECE 95 ซึ่งเปPนมาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงใน

ระดับโลก รองลงมา คือ มีการปลOอยมลพิษปลอดภัย

ระดับ Euro 4 คือ มีการปลOอยกºาซคาร7บอนไดอºอกไซด7

นKอยกวOา 120 กรัม ตOอระยะทาง 1 กิโลเมตร และการมี

มาตรฐานความปลอดภัยจากการชนดKานหนKาและ

ดKานขKาง เปPนตKน  

 

 

ด[านการความภักดี ของผูKบริโภคประกอบดKวย 

1. ดKานความคิดและความรูKของ ผูKประกอบการในธุรกิจ

การจัดจำหนOายรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ควรใหKความสำคัญกับกลยุทธ7การสื่อสารทางการตลาด

กับผู KบริโภคใหKมากยิ่งขึ ้น โดยมุ OงเนKนในประเด็นการ

นำเสนอภาพลักษณ7ที่ดีรถยนต7อีโคคาร7ทั้ง 4 ดKาน ไดKแกO

ดKานสมรรถนะเครื่องยนต7 ดKานรูปลักษณ7 ดKานความ

ประหยัด และดKานความปลอดภัย เพื่อใหKผูKบริโภคเกิด

ความร ู Kส ึกว Oารถยนต7อีโคคาร7เป Pนที ่ยอมร ับในด Kาน

คุณภาพของผูKบริโภคสOวนใหญO  เมื่อไดKรับการบริการที่

ศูนย7รถยนต7อีโคคาร7จะไมOมีป�ญหาใดๆ และใหKผูKบริโภคมี

ความรูK ความเขKาใจและสามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพ

ของรถยนต7อีคาร7ใหKกับผู Kอื ่นฟ�งไดK เพื ่อประโยชน7ใน

การตลาดในเรื่องการบอกตOอ และการซ้ือซ้ำ เปPนตKน 

2. ดKานความรูKสึก  ผูKประกอบการในธุรกิจการ

จัดจำหนOายรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัดนนทบุรี ควรใหK

ความสำคัญกับกลยุทธ7การสื ่อสารทางการตลาดกับ

ผูKบริโภคใหKมากยิ่งขึ้น โดยมุOงเนKนในประเด็นการนำเสนอ

ภาพลักษณ7ที ่ดีรถยนต7อีโคคาร7ทั ้ง 4 ดKาน ไดKแกOดKาน

สมรรถนะเครื่องยนต7 ดKานรูปลักษณ7 ดKานความประหยัด 

และดKานความปลอดภัย โดยใหKผูKบริโภคเกิดความรูKสึกวOา

รถยนต7อีโคคาร7ที่ผูKบริโภคครอบครองอยูOใหKความรูKสึก

คุKมคOากับเงินที่จOายไป ใหKเกิดความรูKสึกเช่ือมันในคุณภาพ

ของรถยนต7อีโคคาร7 เปPนตKน 

3.  ดKานการซื้อซ้ำในอนาคต ผูKประกอบการใน

ธุรกิจการจัดจำหนOายรถยนต7อีโคคาร7ในเขตจังหวัด

นนทบุรี ควรใหKความสำคัญกับกลยุทธ7การสื่อสารทาง

การตลาดกับผู Kบริโภคให Kมากย ิ ่งข ึ ้น โดยมุ OงเนKนใน

ประเด็นการนำเสนอภาพลักษณ7ที่ดีรถยนต7อีโคคาร7ทั้ง 4 

ดKาน ไดKแกOดKานสมรรถนะเครื ่องยนต7 ดKานรูปลักษณ7 

ดKานความประหยัด และดKานความปลอดภัย โดยใหK

ผูKบริโภคเกิดความรูKสึกวOาหากผูKบริโภคจะซื้อรถยนต7คัด

ใหมOนั้น จะมองรถยนต7ในตราสินคKาเดิม และหาก ใน

อนาคตถKาบุคคลที่ผูKบริโภครูKจักจะซื้อรถยนต7 ผูKบริโภค

จะแนะนำใหKซ้ือรถยนต7อีโคคาร7 และจะใหKขKอมูลในแงOดี

ของรถยนต7อีโคคาร7ที่ผูKบริโภคครอบครองอยูO เปPนตKน 
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ข[อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตqอไป 

1. ควรนำผลที่ไดKจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไป

ใชKเปPนแนวทางในการพัฒนาการสรKางภาพลักษณ7 และ

กลยุทธ7การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต7อีโคคาร7ใน

เขตจังหวัดนนทบุร ี

2. ควรศึกษาป�จจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตOอการตัดสินคKา

ซื้อรถยนต7อีโคคาร7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี อาทิ ป�จจัย

ทัศนคติทางบวกกับรถยนต7อีโคคาร7 ป�จจัยนโยบาย

สOงเสริมของภาครัฐ และป�จจัยประสบการณ7ในการเคย

ใชKรถยนต7อีโคคาร7มากกOอน เปPนตKน 

3. ควรศึกษาพื้นที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากเขต

จังหวัดนนทบุรี
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ป|จจัยที่มีผลตqอความต[องการของผู[โดยสารสายการบินต[นทุนต่ำ 

ในการรวมตัวกันเปzนกลุqมพันธมิตรการบินของสายการบินต[นทุนต่ำในประเทศไทย 
 

                                                                                                             วิทวัช โยวะผุย *                  

 

บทคัดยqอ 

การศึกษาคKนควKาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความตKองการของผูKใชKบริการสายการบินตKนทุน

ต่ำในการรวมตัวกันเปPนพันธมิตรการบินในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาป�จจัยที่มีผลตOอความตKองการของผูKใชKบริการ

สายการบินตKนทุนต่ำที่จะใหKสายการบินตKนทุนต่ำรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบินในประเทศไทย กลุOมตัวอยOางที่

ใชKในการศึกษา ไดKแกO ผูKโดยสารที่ใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำในประเทศไทยในบริเวณอาคารผูKโดยสารสนามบิน

นานาชาติดอนเมือง 200 คน และสนามบินสุวรรณภูมิ 200 คน เครื ่องมือที ่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลเปPน

แบบสอบถาม สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล ไดKแกO คOาความถี่ รKอยละ คOาเฉล่ีย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาคKนควKาพบวOา 1) กลุOมใชKบรกิารศึกษาสายการบินตKนทุนต่ำ  มีความตKองการที่จะใหKเกิดการ

รวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบินคิดเปPนรKอยละ 99.3  

 2) ป�จจัยที่มีผลตOอความตKองการของผูKใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตร

การบินของสายการบินตKนทุนต่ำในดKานการไดKรับประโยชน7อยูOในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ ผูKโดยสารสามารถนำ

แตKมสะสมที่ไดKจากการบินในเครือขOายไปสะสมหรือใชKแตKมกับรายการสะสมแตKมของสายการบินอ่ืนๆในเครือขOายไดK 

รองลงมาคือ ไดKรับความสะดวกมากขึ้นในการเปล่ียนหรือตOอเครื่องและสามารถใชKบัตรโดยสารใบเดียวตลอดเสKนทาง

ไดK และมีความสะดวกสบายในการซื ้อ-จำหนOายบัตรโดยสาร ตามลำดับ  สำหรับขKอเสนอแนะพบวOาควรมีการ

ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับการรวมตัวกันและผลประโยชน7ที่ผูKโดยสารจะไดKรับใหKมากขึ้น ควรจัดโปรโมช่ันที่นOาสนใจและ

จูงใจในการสะสมแตKมเพื่อแลกของรางวัลหรือตั๋วเดือนทางในกลุOมพันธมิตร 

 

 

คำสำคัญ : ผูKโดยสายสายการบิน กลุOมพันธมิตรการบินตKนทุนต่ำ 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวทิยาลัย

นครพนม 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were to: 1) examine low cost passengers’ need of low cost 

airlines alliance in Thailand; 2) study influential factors that affect low cost passengers’ need of low 

cost airlines alliance in Thailand. Samples used were 200 passengers from Don Muang International 

Airport and another 200 passengers from Suvarnabhumi Airport. The instrument used for data 

collection was a set of questionnaires. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

mean and standard deviation. 

 The results were as follows: 1) 99.3 percent of samples need low cost airline alliance. 

Passenger benefits from low cost airlines alliance was in the high level of influential factor. 

Regarding passengers could earn miles of flying among the low cost airlines alliance member in 

order to spend those miles in any program and promotion was the highest mean following by 

connecting flight process could be done easily by passengers among alliance members that one 

ticket could be used for the whole route and ticketing process wouldl be more comfortable to be 

done. 2) It was suggested that the public relations of low cost airlines alliance should be 

established. Interesting promotion and program concerning passenger benefits should be launched. 

  

 

Keyword: Airlines passenger, Low cost airlines alliance 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

 ป �จจุบ ันการคมนาคมและการขนสOงทาง

อากาศมีวิวัฒนาการเพื ่อที ่จะเพ ิ ่มศักยภาพในการ

ตอบสนองความตKองการของผู KบริโภคใหKไดKรับความ

สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการขนสOงและ

การคมนาคมทางดKานอากาศนี้ถือเปPนวิธีที ่มีความสะดวก

และรวดเร็วมากที่สุด ถึงแมKวOาตKนทุนในอุตสาหกรรม

การคมนาคมทางอากาศจะมีตKนทุนของคOาใชKจOายสูง แตO

การขนสOงดังกลOาวมีความสะดวกสบายและยังสามารถ

ประหยัดเวลาไดKมากกวOาการเดินทางโดยวิธีอ่ืน  

สายการบินที ่ใหKบริการมีจำนวนหลายสาย

การบิน โดยยุคแรกๆ เปPนสายการบินยักษ7ใหญOจาก

ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตก ตOอมาการกOอตั้งสาย

การบินประจำชาติของแตOละประเทศไดKเกิดขึ้น เพื่อ

ใหKบริการแกOผูKบริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ เชOน 

สายการบินบริติช (British Airways) สายการบินย ูไน

เต ็ท (United Airways) การบินไทย (THAI Airways 

International) เจแปนแอร7ไลน7(Japan Airlines) และ

สายการบินคาเธย7แปซิฟ�ก (Cathay Pacific Airways) 

เปPนตKน ในป�จจุบัน สายการบินใหมOๆ ไดKถูกกOอตั้งมาขึ้น

เรื่อยๆ ทั่วโลกไมOวOาจะเปPนโลกตะวันตกหรือตะวันออก 

เพื่อตอบสนองความตKองการที่จะเดินทางของประชากร

โลกที่มีแนวโนKมที่จะมากขึ้นในทุกๆ ป´ โดยสายการบิน

เหลOานั้นอาจจำแนกประเภทไดKหลายกลุOม ทั้งนี้ขึ ้นอยูO

กับการใชKเกณฑ7หรือเหตุผลใดๆเปPนหลัก ป�จจุบันน้ันคง

หนีไมOพKนการแบOงสายการบินออกเปPน 2 ประเภทใหญOๆ 

โดยใช Kต KนทุนและราคาคOาโดยสารเปPนต ัวช ี ้ว ัด ซ่ึง

สามารถแบOงออกเปPน สายการบินตKนทุนสูง (Premium 

Airlines) และ สายการบ ินต Kนท ุนต ่ำ (Low Cost 

Airlines) โดยที่สายการบินตKนทุนสูงหรือสายการบิน

ระดับพรีเมี่ยม (Premium airlines) คือสายการบินที่

ใหKบริการตามมาตรฐานสากล ทั ่วโลก ซึ ่ง ตKองมีช้ัน

ธุรกิจ และ ชั้นประหยัด ในเครื่องบิน แตOบางสายการ

บินอาจจะมีชั้นหนึ ่งหรือชั้นประหยัดพิเศษใหKบริการ

ดKวย เชOน การบินไทย ลุฟท7ฮันซOา โคเรียนแอร7 สิงคโปร7

แอร7ไลน7 เดลตาแอร7ไลน7 บริติชแอร7เวย7 เปPนตKน โดยมี

ราคาคOาโดยสารคOอนขKางสูง (Wikipedia) สายการบิน

ตKนทุนต่ำ (Low-Cost Airlines) เปPนสารการบินที ่ มี

ราคาคOาตั๋วถูกกวOาสายการบินมาตรฐาน ดKวยการลด

คOาใชKจOายของการบิน เชOน เครื่องแบบพนักงาน อาหาร

บริการบนเครื่องบิน ทำใหKสามารถขายตั๋วโดยสารใน

ราคาประหยัดไดK อีกทั้งมีการขายตั๋วลOวงหนKาผOานระบบ 

อินเทอร7เน็ต ทำใหKสามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินไดK

งOาย ลดความเสี่ยงดKานการโดยสารไมOเต็มลำ เชOน แอร7

เอเชีย ไทยสไมล7  ไทเกอร7แอร7เวย7 เจ็ตสตาร7 นกแอร7 

เปPนตKน  หรือรูปแบบของสายการบินที่มีการบร ิหาร

จัดการที่มุOงเนKนการลดตKนทุนดKานบริการของสายการ

บินใหKต่ำลงเพื ่อจุดประสงค7ของการกำหนดราคาคOา

โดยสารจากลูกคKาใหKไดKในอัตราที ่ถูก โดยสายการบิน

ตKนทุนต่ำน้ีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ 

พ.ศ. 2514 โดยสายการบ ินเซาธ 7 เวสต 7แอร 7ไลน7  

(Southwest Airlines) ซ่ึงเปPนสายการบินตKนทุนต่ำราย

ใหญOที่สุดของสหรัฐอเมริกาเปPนผูKเป�ดใหKบริการขึ้นเปPน

รายแรก โดยสายการบินตKนทุนต่ำในสหรัฐอเมร ิกา  

นับวOาเปPนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคOอนขKางมากและ

ป�จจุบันไดKกลายมาเปPนตKนแบบในการดำเนินกิจการ

ของสายการบินตKนทุนต่ำในภูมิภาคอ่ืนๆ   ทั่วโลก 

สำหรับประเทศไทย เม่ือป´ พ.ศ. 2531 มีการ

เป�ดนโยบายนOานฟ�าเสรี ซึ่งเปPนที่รู Kจักกันในนามของ 

นโยบายการเป�ดนOานฟ�าเสรี (Open Sky Policy) ซ่ึงไดK

มีการผOอนคลายกฎระเบียบและขKอจำกัดดKานความจุ

และความถี่ของสายการบินตOางประเทศ และมีการเป�ด

เสรีมากขึ้นตั้งแตOป´ พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปPนผลใหKสายการบิน

ตOางประเทศไดKรับอนุญาตใหKทำการบินเที่ยวเชOาเหมาลำ

ระหวOางเมืองตOางๆ กับประเทศไทยมากขึ้น กระแสของ

สายการบินตKนทุนต่ำในประเทศไทยเกิดขึ้นเม่ือปลายป´ 

พ.ศ. 2546 ดKวยการกำเนิดของเครือโอเรียนท7 ไทย แอร7

ไลน7ส ไดKเป�ดบริการสายการบินตKนทุนต่ำวัน-ทู-โก และ

ในเวลาไลOเลี่ยกัน ไทยแอร7เอเชีย ไดKเป�ดใหKบริการ โดย

เปPนการถือหุKนระหวOางกลุOมชินคอร7ปกับสายการบินแอร7

เอเชียของมาเลเเซีย จากน้ัน นกแอร7 สายการบินตKนทุน

ต่ำถือหุKนโดยการบินไทย(หKองสมุดธนาคารไทยพาณิชย7, 
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2547: ฉบับที ่ 1458) ก็ไดKเป�ดใหKบริการ นอกจากน้ี 

ไทยไลอKอนแอร7 เปPนสายการบินตKนทุนต่ำ อีกรายที่เป�ด

ดำเนินการในส้ินป´ พ.ศ. 2556 โดยเกิดจากการรOวมทุน

ระหวOางสายการบินไลอKอนแอร7 ประเทศอินโดนีเซีย ไล

อKอนแอร 7 และกลุ Oมนักธุรกิจชาวไทย เร ิ ่มต Kนเป�ด

ใหKบริการจาก กรุงเทพฯ ทOาอากาศยานดอนเมือง ไปยัง

เสKนทางภายในประเทศ และเสKนทางระหวOางประเทศ 

เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน

การบริการ สายการบินพรีเมี่ยมแมKนจะแขOงขันกันใน

การชOวงชิงสOวนแบOงทางตลาด การรวมตัวกันเปPนกลุOม

พันธมิตรการบินถือเปPนกลยุทธ7ที่นOาสนใจและสำคัญใน

การเพิ่มสOวนแบOงทางการตลาดโดยลดตKนทุนแต Oเพิ่ม

รายไดKอีกชOองทางหนึ่ง ที่สำคัญยังเปPนการเพิ่มความ

สะดวกสบายและผลโยชน7แกOผูKใชKบริการ ตัวอยOางเชOน 

สตาร7อัลไลแอนซ7 เปPน เครือขOายพันธมิตรสายการบิน

ขนาดใหญOที่สุดในโลก กOอตั้งเมื่อ14 พฤษภาคม ค.ศ. 

1997 โดยมีสายการบินกOอตั้ง 5 สายการบินคือ แอร7

แคนาดา ลุฟต7ฮันซา ยูไนเต็ดแอร7ไลน7 สแกนดิเนเวียน

แอร7ไลน7ซิสเต็ม และการบินไทย ป�จจุบันมีสายการบิน

เข Kาร Oวมจำนวน 28 สายการบิน เคร ือข Oายม ีการ

ใหKบริการเที่ยวบินวันละ 21,555 เที่ยวตOอวัน ในทOา

อากาศยาน 1,329 แหOง ใน 195 ประเทศ มีอากาศยาน

รวมกันกวOา 4,570 ลำ มีปริมาณผูKโดยสารกวOา 678.5 

ลKานคนทั่วโลก สกายทีม เปPนเครือขOายพันธมิตรสาย

การบินขนาดใหญOที่สุดเปPนอันดับ 2 ของโลก กOอตั้งเม่ือ

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ป�จจุบันมีสายการบินเขKา

รOวมเปPนสมาชิกจำนวน 15 สายการบิน และกำลังจะ

เขKารOวมเพิ่มอีก 4 สายการบิน ป�จจุบันเครือขOายมีการ

ใหKบริการเที ่ยวบินวันละกวOา 14,000 เที ่ยว ในทOา

อากาศยาน 926 แหOง ใน 173 ประเทศ วันเวิลด7 เปPน

เครือขOายพันธมิตรสายการบินลำดับ 3 ของโลก กOอตั้ง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ7 พ.ศ. 2542 ป�จจุบันมีสายการ

บินเขKารOวมจำนวน 13 สายการบิน ป�จจุบันเครือขOายมี

การใหKบริการเที ่ยวบินวันละกวOา 9,300 เที่ยวตOอวัน 

กวOา 870 จุดหมายปลายทาง ใน 146 ประเทศทั่วโลก 

การรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบินของสายการบิ

นพรีเมี่ยมดังขKอมูลขKาวตKนลKวนแลKวแตOมีจุดประสงค7ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพทางการตลาดของ

การบริการ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผูKใชKบริการใหK

มากที่สุด โดยสายการบินทั้งหมดที่รOวมดKวยจะมีความ

รOวมมือกันเปPนตKนวOาผูKเดินทางเปลี ่ยนเครื่องจะไดKรับ

ความสะดวกมากขึ้น สามารถใชKบัตรโดยสารใบเดียว

ตลอดเสKนทางไดK สามารถนำคะแนนสะสมที่ไดKจากสาย

การบินในเครือขOายไปสะสมหรือใชKแตKมกับรายการ

สะสมแต Kมของสายการบ ินอ ื ่นๆในเคร ือข O าย ไดK  

ผูKใชKบริการในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งของสายการบินใน

เครือขOายสามารถใชKบริการหKองรับรองของสายการบิน

อ่ืน  ๆในเครือขOายไดK มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรOวมกัน  

ป�จจุบันสายการบินตันทุนต่ำในประเทศไทย

ยังทำธุรกิจในรูปแบบการแขOงขันกันเองในดKานบริการ 

ยังไมOมีการใชKกลยุทธ7การรวมตัวเปPนพันธมิตรการบิน

เหมือนสายการบินพรีเม่ียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการเพิ่มสOวนแบOงทางการตลาดทำใหKผูKวิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาป�จจัยที่มีผลตOอความตKองการของ

ผูKใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำในประเทศไทยในการ

รวนตัวกันเปPนพันธมิตรการบิน เพื ่อใชKเป Pนข Kอมูล

เบื้องตKนในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจดKานการบิน

ของสายการบินตKนทุนต่ำ โดยจะศึกษาถึงป�จจัยที่มี

ผลประโยชน7ตOอตัวผูKใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำใน

ประเทศไทยในความตKองการที่จะใหKมีการรวมตัวเปPน

พันธมิตรการบินตKนทุนต่ำ จากทOาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิและทOาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 

วัตถุประสงคpการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความตKองการของผูKใชKบริการ

สายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPนพันธมิตรการ

บินในทOาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 

2. เพื่อศึกษาป�จจัยที่มีผลตOอความตKองการ

ของผูKใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำที่จะใหKสายการบิน

ตKนทุนต่ำรวมตัวกันเปPนพันธมิตรการบินในทOาอากาศ

ยานนานาชาติดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 
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วิธดีำเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

 กลุ Oมผู Kที ่ใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำใน

ประเทศไทยทั้งที่ทOาอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณ

ภูมิ ตั้งแตOวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 

การกำหนดกลุOมตัวอยOางจะใชKสูตรทาโรO ยามาเนO (Taro 

Yamane) ณ ระดับความเชื ่อมั ่น 95% ไดKขนาดกลุOม

ตัวอยOางจำนวน 400 คน และใชKวิธีการเลือกตัวอยOาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)     

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการศึกษา 

เป Pนแบบสอบถามท ี ่ ใช Kสร Kางข ึ ้นมาจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวขKอง 

เชOน ป�จจัยในธุรกิจสายการบิน ความตKองการ   ความ

พึงพอใจของลูกคKาในธุรกิจสายการบิน ลักษณะของ

ธุรกิจสายการบินตKนทุนต่ำ ผลประโยชน7ที่ผูKโดยสายจะ

ไดKร ับจากการรวมต ัวกันเปPนกลุ Oมพันธมิตรการบิน      

แบOงเปPน  3  ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปPนคำถามเก่ียวกับขKอมูลทั่วไปของ

ผูKตอบแบบสอบถามเชOน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

รายไดK อาชีพ เปPนตKน 

ตอนที่ 2 เปPนคำถามเก่ียวกับขKอมูลพฤติกรรม

การเดินทางของผูKตอบแบบสอบถาม เชOน ความถี่ในการ

เดินทาง รูปแบบที่ใชKในการเดินทาง วัตถุประสงค7ของ

การเดินทาง พฤติกรรมและความถี่ในการใชKสายการบิน

ตKนทุนตำ่ในประเทศไทย 

 ตอนที่ 3 ป�จจัยดKานสOวนประสมทางการตลาด 

ดKานประโยชน7ที่ไดKร ับ และดKานการตัดสินใจซื้อของ

ผูKบริโภค ที่มีผลตOอความตKองการของผูKโดยสารสายการ

บินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบิน

ของสายการบินตKนทุนต่ำ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใชKใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ 

1. ความเท ี ่ยงตรง (Validity) ผ ู Kศ ึ กษานำ

แบบสอบถามที ่สร Kางข ึ ้นมาไปให Kนักวิชาการและ

ผูKเชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที ่ใชKเพื ่อนำไป

ปรับปรุงแกKไขกOอนนำไปใชKในการเก็บขKอมูลจริง 

2. ความเชื ่อมั ่น (Reliability) ผู Kศ ึกษาไดKนำ

แบบสอบถามที่สรKางขึ้นมาและปรับปรุงแกKไขแลKวไปทำ

การทดสอบกับกลุOมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลKเคียงกับ

กลุOมตัวอยOาง จำนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบวOาคำถาม

สามารถส่ือความหมายตรงตามความตKองการตลอดจน

มีความเหมาะสมหรือไมOมีความยากงOายเพียงใด จากน้ัน

จึงนำมาทดสอบความเชื ่อม ั ่นของแบบสอบถามคOา

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’ s Alpha = .967   

สถิติท่ีใช[วิเคราะหpข[อมูล  

          ผูKศึกษาวิเคราะห7ขKอมูลที่ไดKจากแบบสอบถาม

ดKวยโปรแกรมสำเร็จรูป ตอนที่ 1 วิเคราะห7ใชKคOารKอยละ

และการแจกแจงความถี่ ตอนที่ 2 และ 3 ใชKคOาเฉล่ีย 

สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขKอเสนอแนะใชKการรวบรวม

คำตอบเพื่อสรุปและอภิปรายเชิงพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

            ผลที่ไดKการศึกษาครั้งน้ิ พบวOา 

1. ผูKโดยสารสOวนใหญOมีความตKองการที่จะใหK

สายการบินตKนทุนต่ำในประเทศไทยมีการรวมตัวกัน

เปPนกลุOมพันธมิตรการบิน คิดเปPนรKอยละ 99.3  

2. ระด ับคะแนนของป�จจัยด KานสOวนประ

ประสมทางการตลาดตOอความตKองการของผู Kโดยสาร

สายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตร

การบินตKนทุนต่ำของสายการบินตKนทุนต่ำอยูOในระดับ

ปานกลาง ป�จจัยดKานประโยชน7อยูOในระดับมาก ป�จจัย

ดKานการตัดสินใจตOอความตKองการของผูKโดยสารอยูOใน

ระดับปานกลาง 

3. ผลการวิเคราะห7ป�จจัยสOวนบุคคลของ

ผูKตอบแบบสอบถาม ไดKแกO เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  

อาช ีพ และรายได K เฉล ี ่ ยต Oอเด ือน พบว Oา ผ ู Kตอบ

แบบสอบถามสOวนใหญOเปPนเพศหญิง  มีชOวงอายุระหวOาง 

21-30 ป ´  และสำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี  

นอกจากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี

รายไดKเฉล่ียตOอเดือน 15,001-25,000 บาท ตามลำดับ   
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4. ผลการวิเคราะห7ป�จจัยรOวมที ่มีอิทธิพล

พฤติกรรมใช Kบร ิการสายการบินต Kนทุนต ่ำ  พบวOา  

ผ ู KตอบแบบสอบถามสOวนใหญOสะดวกใชKบร ิการทOา

อากาศยานดอนเมือง  และเดินทางตOอป´โดยประมาณ 1 

ครั้งตOอป´  เพื่อทOองเที่ยว  รองลงมาเดินทางเพื่อตดิตOอ 

หรือ ทำธุรกิจ นอกจากนี้ย ึดจากความคิด หรือความ

ตKองการของตนเองในการตัดสินใจใชKบริการเปPนหลัก 

ซ่ึงคOาใชKจOายในการเดินทางตOอครั้ง ประมาณ 1,001 ถึง

1,500 บาท  และมักจะใชKบริการสายการบินนกแอร7

บOอยที่สุด รวมทั้งซ้ือบัตรทางอินเตอร7เน็ต  ผOานหนKาเว็บ

ไซด 7ของสายการบ ิน มากที ่ส ุด เ น่ืองจากม ีความ

สะดวกสบายและรวดเร็วอีกดKวย 

 5. ป�จจัยความตKองการรวมตัวกันเปPนกลุOม

พันธมิตรการบินของสายการบินตKนทุนต่ำโดยรวมที่มี

ผลตOอผูKบริโภคมากที่สุด  3  ป�จจัยสำคัญ ไดKแกOป�จจัย

ดKานประโยชน7ที่จะไดKรับตOอความตKองการของผูKโดยสาร

สายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตร

การบินตKนทุนต่ำของสายการบินตKนทุนต่ำ ป�จจัยดKาน

สOวนประประสมทางการตลาดตOอความตKองการของ

ผู KโดยสารสายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPน

กลุOมพันธมิตรการบินตKนทุนต่ำของสายการบินตKนทุนต่ำ 

และป�จจัยด Kานการต ัดส ินใจต Oอความต Kองการของ

ผู KโดยสารสายการบินตKนทุนต่ำในการรวมตัวกันเปPน

กลุOมพันธมิตรการบินตKนทุนต่ำของสายการบินตKนทุนต่ำ

อยูOตามลำดับ 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวOา ป�จจัย

สOวนบุคคลของผู Kตอบแบบสอบถาม ไดKแกO เพศ อายุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดKเฉลี ่ยตOอเดือน ที่

แตกตOางกัน มีความสัมพันธ7กับป�จจัยความตKองการ

รวมตัวกันเปPนกลุ Oมพันธมิตรการบินของสายการบิน

ตKนทุนต่ำ สามารถสรุปไดKดังน้ี 

  6.1 เพศ อาชีพ และรายไดKเฉลี่ยตOอเดือน มี

ความสัมพันธ7กับป�จจัยความตKองการรวมตัวกันเปPนกลุOม

พันธมิตรการบินของสายการบินตKนทุนต่ำทั ้ง 9 ดKาน 

ไดKแกO ดKานผลิตภัณฑ7 ดKานราคา ดKานชOองทางการจัด

จำหนOาย  ดKานการสOงเสริมการตลาด  ดKานบุคลากร  

ดKานลักษณะกายภาพ  ดKานกระบวนการใหKบร ิการ  

ดKานประโยชน7ที่ไดKรับจากการรวมตัวเปPนพันธมิตรการ

บิน และดKานการตัดสินใจซื ้อของผู Kบริโภค อยOางมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 

6.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ7กับป�จจัย

ความตKองการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบินของ

สายการบินตKนทุนต่ำ ทั้ง 8 ดKาน ไดKแกO ดKานราคา ดKาน

ชOองทางการจัดจำหนOาย ดKานการสOงเสริมการตลาด 

ดKานบุคลากร ดKานลักษณะกายภาพ ดKานกระบวนการ

ใหKบริการ ดKานประโยชน7ที่ไดKรับจากการรวมตัวเปPน

พันธมิตรการบิน และดKานการตัดสินใจซ้ือของผูKบริโภค 

อยOางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

6.3 อายุที่แตกตOางกัน มีความสัมพันธ7กับ

ป�จจัยความตKองการรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบิน

ของสายการบินต Kนทุนต ่ำ ทั้ง 4 ด Kาน ได KแกO ด Kาน

ผลิตภัณฑ7 ดKานการสOงเสริมการตลาด ดKานบุคลากรและ 

ดKานประโยชน7ที่ไดKรับจากการรวมตัวเปPนพันธมิตรการ

บิน อยOางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05   

 

การอภิปรายผล 

จากผูKตอบแบบสอบถามสOวนใหญOม ีความ

ตKองการที่จะใหKสายการบินตKนทุนต่ำในประเทศไทยมี

การรวมตัวกันเปPนกลุOมพันธมิตรการบิน จำนวน 397  

คน คิดเปPนรKอยละ 99.3 และไมOตKองการจำนวน 3 คน  

คิดเปPนรKอยละ 0.8 ตามลำดับ แสดงวOาผูKโดยสารสOวน

ใหญOมีความตKองการที ่จะใหKเกิดการรวมตัวเปPนกลุOม

พันธมิตรของสายการบินตKนทุนต่ำ โดยป�จจัยที่มีผลตOอ

ความตKองการของผูKโดยสารในการรวมตัวกันเปPนกลุOม

พันธมิตรการบินคือประโยชน7ที่ไดKรับจากการรวมตัวกัน 

โดยผูKโดยสารเห็นวOาจะไดKรับประโยชน7ในดKานการสะสม

แตKมจากการบิน การตOอเครื ่องพร Kอมกับการใช Kตั๋ ว

โดยสารใบเดียวตลอดเสKนทาง และความสะดวกสบาย

ในการซื ้อตั ๋วเครื ่องบิน โดยไดKร ับความสำคัญมาก

ตามลำดับ ซ่ึงเปPนไปตามความหมายของในการรวมตัว

กันของสายการบินในป�จจุบันของสายการบินพรีเมี่ยม 

เชOน สตาร7อลัยอ้ันส7 วันเวิร7ด ที่มีจุดประสงค7หลักในการ
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สนับสนุนการสะสมแตKมและความสะดวกในการตOอ

เครื่องในกลุOมเครือขOายของสายการบินสมาชิก  

 

ข[อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูKศึกษามีขKอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ควรมีการประชาสัมพันธ7เกี่ยวกับการรวมตัว

กันของสายการบินตKนทุนต่ำแกOผู KโดยสารใหKชัดเจน 

โดยเฉพาะผลประโยชน7ท ี ่ผ ู K โดยสารจะได Kร ับและ

ความสำคัญของการรวมตัวกัน 

2.  ควรมีการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดผูKโดยสาร

เกี่ยวกับการรวมตัวเปPนกลุOมพันธมิตรการบินตKนทุน

ต่ำ สำหรับผูKที่จะทำการศึกษาขั้นตOอไป ศึกษาในดKาน

ของตัวสายการบินเองวOามีแผนที่จะมีการรวมตัวกัน

เปPนพันธมิตรการบินในอนาคตอยOางไร 
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ทัศนคติของพนักงานต[อนรับบนเครื่องบินที่มีตqอการปฏิบัติงาน 

ภายหลังการปรับลดจำนวนพนักงานตqอเที่ยวบิน 

ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

        สุตา อิสระ*    

   

บทคัดยqอ 

 

 การศึกษาคKนควKาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน ที่มีตOอการ

ปฏิบัติงาน ภายหลังการปรับลดจำนวนพนักงาน ตOอเที่ยวบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 2) ทราบป�ญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ภายหลังการปรับลดจำนวนพนักงานตOอเที่ยวบิน 3) เสนอแนะแนวทางในการบริหาร

จัดการการปฏิบัติงานของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน จำนวน 362 คน เครื่องมือที่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูล เปPน

แบบสอบถามมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูลไดKแกO คOาความถี่ คOารKอยละ คOาเฉล่ีย 

และคOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาคKนควKาพบวOา 1) ทัศนคต ิของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับป�จจัยดKานผลกระทบ มี

ระดับคะแนนความคิดเห็นอยูOในระดับมาก โดยสOวนใหญOเห็นวOา การปรับลดพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน ในแตOละ

เที่ยวบินมีผลกระทบตOอการดำรงชีวิตเปPนอันดับหน่ึง และมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน อันเน่ืองมาจากการนัดหยุด

งานเปPนอันดับสุดทKาย เกี่ยวกับป�จจัยดKานความมั่นคงในอาชีพ พบวOา มีระดับคะแนนความคิดเห็นอยูOในระดับมาก 

โดยสOวนใหญOเห็นวOา เม่ือมีการปรับลดพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินแตOละเที่ยวบิน ความม่ันคงในหนKาที่การงานลดลง

เปPนอันดับหนึ่ง และการไดKรับการพัฒนาทักษะ และความสามารถลดลงภายหลัง การปรับลดพนักงานเปPนลำดับ

สุดทKาย เกี่ยวกับป�จจัยดKานความรูKสึกภาคภูมิใจ พบวOามีระดับคะแนนความคิดเห็นอยูOในระดับมาก โดยสOวนใหญOมี

ความภาคภูมิใจที่ไดKทำงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และตKองการทำงานและสรKางประโยชน7 ใหKกับ

หนOวยงานมากกวOาที ่หนOวยงานคาดหวัง เปPนอันดับหนึ่ง และการตัดสินใจทำงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) เปPนการตัดสินใจที่ถูกตKองเปPนลำดับสุดทKาย 2) ป�ญหาและอุปสรรคพบวOา การปรับลดพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินในแตOละเที่ยวบินมีผลกระทบตOอการดำรงชีวิต และมีผลกระทบกับการใหKบริการผูKโดยสาร 3) ขKอเสนอแนะ

พบวOา บริษัทควรหาวิธีการอยOางอ่ืนในการลดคOาใชKจOายมากกวOาการลดจำนวนพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินลง และ

การปรับลดจำนวนพนักงานลง ไมOวOาจะเปPนหนOวยงานใด บริษัทหรือผู KบริหารระดับสูงควรจะตKองพิจารณาถึง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจทำใหKการบริการผูKโดยสารไมOดีเทOาที่ควร 

 

 

คำสำคัญ: ทัศนคติของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน  การปรับลดจำนวนพนักงาน  

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were: (1) to study the perception of the flight attendants 

regarding to their duties after staff reduction per flight scheme of Thai Airways International Public 

Company Limited. (2) to identify the problem, obstacle after staff reduction per flight (3) to acquire 

and apply the recommendations for the management of the operation of the flight attendants. 

The sampling group used in this study comprised 362 flight attendants. The instruments used in 

collecting data were five rating scale questionnaire and data were analyzed by statistics, namely 

frequencies, percentages, mean and standard deviation. 

 The results were as follows (1) the reviews of flight attendants in impact factor were at 

the high level. The Flight attendants most agree that the reduction in the flight attendants on each 

flight affecting the livelihood primacy. The impact on performance due to the strike is the last one, 

the reviews of flight attendants in job security were at the high level. The flight attendants most 

agree that after new staff reduction per flight, stability in work fell to number one. And the 

development of skills and abilities decrease after the cuts were final, the reviews of flight attendants 

in a sense of pride was at the high level. The flight attendants were very proud to be working with 

Thai Airways International Public Company Limited, and want to work and contribute to the agency 

than the agency expected. Primacy and the decision to work with Thai Airways International Public 

Company Limited is the correct decision is final. (2) For barriers, it was found that reduction of flight 

attendants on each flight, affecting the lives and the impact on 

passenger services.  (3) For suggestions, it was found that the company should find other means of 

reducing costs, rather than reducing the number of flight attendants. And reduce headcount by 

whether any government agency. Company executives should consider the impact it could have 

happened. This may cause the service to passengers as well as it should. 

 

 

 

Keywords: Perception of the Flight Attendants, Staff Reduction 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

ในชOวง 12-13 ป´ที่ผOานมา อุตสาหกรรมการบิน

ไดKรับผลกระทบในทางลบอยOางตOอเนื่องและรุนแรงขึ้น

เรื่อย ๆ จากเหตุการณ7ตOาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สาเหตุ

อาจจะเกิดขึ ้นเพราะภาวะเศรษฐกิจซบเซา การกOอ

วินาศกรรมที ่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื ่อวันที ่ 11 

กันยายน พ.ศ. 2554 สงครามอิร ัก สถานการณ7  

เกี ่ยวกับการแพร Oระบาดของโรคทางเด ินหาย ใจ

เฉียบพลันแรงแรง (SARS) สOงผลใหKจำนวนผูKโดยสาร

ของสายการบินตOาง ๆ ลดลงเปPนอยOางมากจนประสบ

ภาวะขาดทุนและอาจนำไปสูOการลKมละลายไดKในที่สุด 

แตOสายการบินที่สามารถดำเนินธุรกิจผOานภาวะวิกฤต

มาไดK จะตKองมีแผนงานและกลยุทธ7ที ่ดี รวมถึงการ

กำหนดเป�าหมาย และแผนการบริหารงานใหมO 

การที ่องค7การจะกระทำภารกิจหลักใหKบรรลุ

วัตถุประสงค7 และมีประสิทธ์ิภาพน้ัน หนOวยงานจำเปPน

จะตKองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับ

งาน ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย7 จึงจัดเปPนป�จจัย

ที่สำคัญอยOางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากร

เปPน     ผูKจัดหา และใชKทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ไมOวOาจะ

เปPนเงิน วัสดุอุปกรณ7 และการจัดการ ซึ่งถKาองค7การ

เริ่มตKนดKวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ป�จจัย

ดKานอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากร

มนุษย7จึงมีความสำคัญตOอการพัฒนาองค7การ การ

บริหารทรัพยากรมนุษย7 เปPนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ถือวOา เปPนทรัพยากรที่มีคOาที่สุดขององค7การ 

เพื่อใหKสามารถปฏิบัติงานไดKสำเร็จ ตามวัตถุประสงค7

ขององค7การ พรKอมทั ้งดำเนินการธำรงร ักษา และ

พัฒนาใหKทรัพยากรมนุษย7ขององค7การ มีคุณภาพชีวิต

ในการทำงาน โดยมีภารกิจหลัก ไดKแกO การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย7การกำหนดงาน หรือออกแบบงาน 

การวิเคราะห7งาน การสรรหา การค ัดเล ือก การ

ประเม ินผลพน ักงาน การฝ ®กอบรม และพ ัฒนา 

คOาตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย การพันจาก

งานของพนักงาน ดังน้ัน จึงเปPนหนKาที่ของผูKบริหารทุก

ระดับที ่จะตKองรับผิดชอบตOอการจัดการทรัพยากร

มนุษย7 (http://www. novab.com, 2014) 

บร ิษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปPน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการใน

ดKานการบินพาณิชย7ในประเทศในฐานะสายการบิน

แหOงชาติและเปPนรัฐวิสาหกิจของชาติที่ดำเนินกิจการ

แขOงขันกับตOางประเทศในธุรกิจการบินโลกและยังเปPน

รัฐวิสาหกิจที่สามารถทำกำไรตOอเนื่องตลอดมา ทั้งยัง

ไดKรับการยกยOองในดKานตOาง ๆ  ใหKอยูOในระดับสายการ

บิน ชั ้นนำของโลก มีสำนักงานสาขาในตOางประเทศ

ทั้งหมด 76 สาขาใน 38 ประเทศ ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป 

เนื ่องจากในป ´ 2556 บร ิษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนถึง 12,000 ลKาน

บาทจึงทำให Kม ีการปร ับแผนพื ้นฟูเศรษฐกิจขึ ้นใน

ระหวOาง 2550-2552 บริษัทฯ ไดKประสบกับป�ญหา

หลายดKานทั้งเรื่องการป�ดสนามบิน ป�ญหาราคาน้ำมัน 

ป�ญหาการเมืองภายในประเทศ ภูเขาไฟระเบิดในยุโรป 

และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ฯลฯ  ซ่ึงสOงผลกระทบตOอการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  จนทำใหK บริษัทฯ จำเปPนตKอง

ดำเนินการ จัดทำแผนพื้นฟูธุรกิจ หน่ึงในน้ันคือการลด

คOาใชKจOายที่ไมOจำเปPน ตลอดจนการลดเวลาทำงานของ

พนักงานภาคพื ้นและลดการปฏิบ ัต ิงานพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบิน ตามสัดสOวนของผูKโดยสารแตOละ

เที่ยวบินรวมทั้งใหKพนักงานทุกฝ�ายลาหยุดพักรKอน และ

เขKารOวมโครงการลาหยุดโดยไมOรับเงินเดือนติดตOอกัน

เป Pนเวลา 2 ป ´  รวมทั้ ง  การลดจำนวนว ันพ ั กใน

ตOางประเทศของลูกเรือ ฯลฯ ทำใหKบริษัทฯ ตKองระงับ

การรับพนักงานตKอนรับฯ รวมทั้งพนักงานทุกสOวนอยOาง

ไมOมีกำหนด  

บริษัทการบินไทย ไดKมีการเรOงปรับแผนธุรกิจ 

เพื ่อลดรายจOายเพิ ่มรายไดKและปรับแผนใหKรวดเร็ว 

สำหรับรองรับการแขOงขันในอุตสาหกรรมการบินโลก 

ซ่ึงจะชOวยใหKผลประกอบการการบินไทยป´ 2557 น้ีจะมี

กำไร ไมOขาดทุนเหมือนป´กOอนที่ขาดทุน 12,000 ลKาน

บาท และมีรายไดKเพิ่มขึ้น 3-4% จากป´ที่แลKว 200,000 

ลKานบาท รวมถึงลดตKนทุนคOาใชKจOายไดKไมOต่ำกวOา 2,000 
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ลKานบาท  ทั้งน้ี การบินไทยจะเริ่มปรับตัวตั้งแตOไตรมาส 

2 เปPนตKนไป โดยจะลดเที ่ยวบินลง 10% และปรับ

จำนวนที่น่ังลง 3-4% ใหKสอดคลKองกับจำนวนผูKโดยสาร

ที ่เดินทางนKอยลง ในชOวงนอกฤดูกาลทOองเที่ยวโดย

ตลาดที่ลดลงสุด คือ ยุโรปซ่ึงลดลงเปPนปกติอยูOแลKว แตO

จีน ญ่ีปุ�น และเสKนทางอ่ืนในภูมิภาคจะเปPนความหวังที่

สรKางรายไดKและอาจพิจารณาลดพนักงานตKอนรับบน

เครื่องในเที่ยวบินที่มีผูKโดยสารนKอยเพื่อลดตKนทุนใหK

สอดคลKองกับผูKโดยสาร  

 ดKวยเหตุดังกลOาว ผูKศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงาน

เปPนพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินจึงสนใจที่จะศึกษา 

ความคิดเห็นของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน ที่มีตOอ

การปฏิบัติงานภายหลังการปรับลดจำนวนพนักงาน 

โดยมีความประสงค7 ที่จะศึกษาป�จจัยที่มีผลตOอความ

คิดเห็น มุมมองหรือความรู Kสึกนึกคิดของพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบิน ในดKานตOาง ๆ เพื่อเปPนแนวทาง 

ในการบริหารงานดKานทรัพยากรมนุษย7ตOอไป 

วัตถุประสงคpของการวิจัย 

          1. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินที ่มีตOอการปฏิบัติงานภายหลังการปร ับลด

จำนวนพนักงาน ตOอเที่ยวบิน 

          2. เพื่อทราบป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภายหลังการปรับลดจำนวนพนักงานตOอเที่ยวบิน 

          3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ

การปฏิบัติงาน ของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากรที่ใชKในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงาน

ตKอนรับบนเครื ่องบิน จำนวน 6,350 คน (ขKอมูล ณ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557)  

กลุOมตัวอยOาง ไดKจากการสุOมแจกแบบสอบถาม 

ตามกลOองประจำตัวลูกเรือ สุOมทุก ๆ 15 หมายเลขตาม 

grouping เลขประจำตัวพนักงานฝ�ายพนักงานตKอนรับ

บนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทOา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการศึกษา 

 ใชKแบบสอบถามมีลักษณะคำถามแบบปลาย 

เป�ดและแบบปลายป�ด (open-ended and closed-

ended question) แบOงออกเปPน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที ่ 1 ป�จจัยของผู KโดยสารในดKาน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงาน ตำแหนOงงาน 

และระดับรายไดK เปPนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 

(Checklist) 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็น เปPนแบบสอบถาม ตาม

มาตราสOวนประมาณคOา (Rating scale)   

ตอนที ่  3 ข Kอเสนอแนะ ที ่คาดวOาจะเปPน

ประโยชน7ตOอการบริการบนเครื่องบิน 

การเก็บรวบรวมข[อมูล 

 ผูKศึกษานำแบบสอบถามไปใหKกลุOมตัวอยOางที่ไมO

เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล กรอกดKวยตนเองจำนวน 300 

ชุดคิดเปPน 100% 

 

สถิติท่ีใช[ในการวิเคราะหpข[อมูล 

คOาความถี่ รKอยละ คOาเฉล่ีย และคOาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวิเคราะหpข[อมูล 

1. พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นในดKานผลกระทบ เฉล่ียอยูOในระดับมาก 

2. พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นในดKานความมั่นคงในอาชีพ เฉลี่ยอยูOใน

ระดับมาก 

3. พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นในดKานความรู Kสึกภาคภูม ิใจในองค 7กร  

เฉล่ียอยูOในระดับมาก 

4. พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นในดKานการเปลี่ยนเสKนทางอาชีพเฉลี่ยอยูO

ในระดับมาก 
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การอภิปรายผล 

         ประเด็นการอภิปรายมีรายละเอียดดังตOอไปน้ี 

1. จากผลการวิเคราะห7 ระดับความคิดเห็น 

ของพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินเกี่ยวกับป�จจัยดKาน

ผลกระทบตOอการปฏิบัติงาน ภายหลังการปรับลด

จำนวนพนักงานตOอเที ่ยวบิน ของบริษัทการบินไทย 

จำกัด (มหาชน) พบวOา พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน 

ให Kความคิดเห ็นเกี ่ยวกับป �จจัยด Kานผลกระทบใน

ภาพรวมอยู Oในระดับมาก ซึ ่งสามารถวิเคราะห7ไดKวOา 

พนักงานตKอนรับบนเครื ่องบิน ใหKความคิดเห็นดKาน

ผลกระทบในภาพรวมอยูOในระดับมาก โดยพนักงาน

ตKอนรับบนเครื ่องบินสOวนใหญOเห็นวOา การปรับลด

พนักงานตKอนรับบนเครื ่องบิน ในแตOละเที ่ยวบิน มี

ผลกระทบตOอการดำรงชีวิตมากที่สุด และ การปรับลด

พนักงานตKอนร ับบนเครื ่องบินในแตOละเท ี ่ยวบ ินมี

ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการนัด

หยุดงานเป Pนอันด ับสุดทKาย ซึ ่งเม ื ่อพ ิจารณาถึง

ข Kอเท ็จจร ิงท ี ่ปรากฏพบวOา พนักงานต Kอนร ับบน

เครื ่องบิน มีความคิดเห็นวOาหากบริษัทลดพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบินลง จะทำใหKตนเองมีรายไดKลดลง 

ซึ่งอาจจะกระทบกับการดำเนินชีวิตไดK ประกอบกับ

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบินคิดวOา บริษัทเริ่มประสบ

ภาวะขาดทุน ทำใหKไมOม่ันใจในอาชีพ แตOทั้งน้ีพนักงาน

สOวนนKอยคิดที่จะนัดหยุดงาน เพราะหากนัดหยุดงาน 

จะเกิดผลกระทบที ่ร ุนแรง และบร ิษัทอาจจะไมO

ตอบสนองขKอเรียกรKอง จึงทำใหKพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบิน มีความคิดเห็นอยูOในระดับสุดทKาย 

2. จากการว ิ เ คราะห 7ความค ิด เห ็นของ

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน เก่ียวกับป�จจัยดKานความ 

ม่ันคงในอาชีพ พบวOา พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน มี

ความคิดเห็นอยูOในระดับมาก โดยพนักงาน ตKอนรับบน

เครื่องบินสOวนใหญOเห็นวOา เมื่อมีการปรับลดพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบิน แตOละเที่ยวบิน  ความมั่นคงใน

หนKาที่การงานลดลงมากที่สุด สOวนพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินมีความคิดเห็นวOา การไดKรับการพัฒนาทักษะ

และความสามารถลดลง ภายหลังการปรับลดพนักงาน

เปPนลำดับสุดทKาย ซึ ่งเมื ่อพิจารณาถึงขKอเท็จจริงที่

ปรากฏพบวOา พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน มีความ

คิดเห็นวOาหากบริษัทลด พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน

ลง จะทำใหKความมั่นคงในหนKาที่การงานลดลง เพราะ

ในโอกาสตOอไป หากบริษัทยังประสบภาวะการขาดทุน

เชOนนี ้ต Oอเนื ่องเปPนเวลานาน อาจจะมีการปร ับลด

พนักงานโดยการ เลิกจKาง จึงตKองแสวงหางานใหมOหรือ

สายการบินใหมOทำ การกKาวขึ้นไปสูOตำแหนOงที่สูงกวOาก็

เปPนไปไดKยากขึ้นรวมถึงการปรับลดพนักงาน อาจทำใหK

เสKนทางการเจริญเติบโตในการปฏิบัติงานขาดความ

ชัดเจนและการไดKรับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหนOง

เปPนไปไดKยากขึ้น และทKายสุด การไดKร ับการพัฒนา

ทักษะและความสามารถอาจจะลดลง ภายหลังการ

ปรับลดพนักงานเน่ืองจากบริษัทตKองประหยัดคOาใชKจOาย

น่ันเอง 

3. จากการว ิ เ คราะห 7ความค ิด เห ็นของ

พนักงานตKอนรับบนเครื ่องบิน เกี ่ยวกับป�จจัยดKาน

ความรูKสึกภาคภูมิใจ พบวOาพนักงานตKอนรับ มีความ

คิดเห ็นอย ู O ในระด ับมาก โดยพนักงานต Kอนร ับบน

เครื่องบินสOวนใหญO มีความภาคภูมิใจที่ไดKทำงานกับ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และตKองการ

ทำงาน และสรKางประโยชน7ใหKกับหนOวยงานมากกวOาที่

หนOวยงานคาดหวัง มากที่สุด สOวนการตัดสินใจทำงาน

กับบร ิษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป Pนการ

ตัดสินใจที่ถูกตKองเปPนลำดับสุดทKาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึง

ข Kอเท ็จจร ิงท ี ่ปรากฏพบวOา พนักงานต Kอนร ับบน

เครื่องบินสOวนใหญO มีความภาคภูมิใจที่ไดKทำงานกับ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เน่ืองจากเปPนสาย

การบินแหOงชาติ มีผู KสอบแขOงข ัน  เขKาในตำแหนOง

ดังกลOาวเปPนจำนวนมาก ซึ ่งตKองผOานหลายขั ้นตอน 

รวมถึงตKองมีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด และ

เม่ือเปPนพนักงานของบริษัทแลKว ยังสามารถปฏิบัติงาน

ในตำแหนOงดังกลOาว จนถึงอายุเกษียณ ซ่ึงตOางจากสาย

การบินอื ่น ส OวนใหญOจะปลดพนักงานต Kอนร ับบน

เครื ่องบินลง เมื ่ออายุประมาณ 35-40 ป´ จึงทำใหK

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน มีความภาคภูมิใจที่ไดK
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ทำงานกับบริษัท รองลงมาคือหนOวยงานสรKางแรงจูงใจ 

ใหKรูKสึกอยากทำงานใหKดีที่สุดทุกวันและ ความพึงพอใจ

ตOอนโยบายและการบริหารจัดการของหนOวยงาน ที่

ส ังก ัดอย ู O ในป �จจ ุบ ันรวมถึงพนักงานต Kอนร ับบน

เครื่องบินยินดีและยนิยอมหากตKองเปล่ียนลักษณะงาน

ตามความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทฯ หรือของ

หนOวยงานตามลำดับ สOวนการตัดสินใจทำงานกับบริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปPนการตัดสินใจที่ถูกตKอง

เป Pนลำด ับสุดทKาย เนื ่องจากพนักงานต Kอนร ับบน

เครื ่องบินมีความรู KสึกวOา บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) เปPนบริษัทรัฐวิสาหกิจที่มีการซ้ือขายหุKนอยูOใน

ตลาดหลักทรัพย7 แตOตKองประสบป�ญหาภาวะขาดทุน

จากการบริหารงาน หรือจากป�จจัยภายนอกหลาย ๆ 

ดKาน ซึ่งหากมีโอกาสเลือกทำงานในบริษัทอื่นไดK เชOน 

บริษัท ทOาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปPนตKน    ก็

จะไมOเลือกปฏิบัติงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) 

 จากการว ิ เ คราะห 7ความค ิด เห ็นของ

พนักงานตKอนรับบนเครื่องบิน เกี่ยวกับป�จจัยดKานการ

เปลี ่ยนเส Kนทางอาชีพ พบวOาพนักงานต Kอนร ับบน

เครื่องบินมีความคิดเห็นอยูOในระดับมาก โดยพนักงาน

สOวนใหญOมีความคิดเห็นวOา หากสามารถหางานอ่ืนใหมO

ที่เหมาะสมกับตัวเองก็จะลาออกจากบริษัทฯ อยOาง

แนOนอนมากที ่ส ุด  รองลงมาค ือค Oาตอบแทนและ

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ทำใหKพนักงานมีความตKองการ

เปลี่ยนงาน และเคยคิดลาออกจากบริษัทฯ ไปทำงาน

สายการบินอื่นตามลำดับ เนื่องจากหลายป´ที่ผOานมา 

พนักงานสOวนใหญOไมOไดKร ับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน

หรือไดKรับโบนัส ทำใหKเกิดความทKอแทK ทั้ง ๆ ที่ตนเอง

ปฏ ิบ ัต ิ งานอย Oางท ุ Oมเท ทำให Kม ีความค ิด เห ็นวOา 

คOาตอบแทนของอาชีพในป�จจุบันไมOเพียงพอกับคOา

ครองชีพ จึงเปPนสาเหตุใหKอยากลาออกจากบริษัทฯ แตO

ทางเลือกในการเปลี่ยนงานใหมOมีนKอย ซึ่งหากเปลี่ยน

งานใหมOก็จะตKองไปเริ่มนับหน่ึงใหมO รับเงินเดือนขั้นตKน 

หรือแมKกระทั่งสวัสดิการอาจจะไมOมีเทOากับปฏิบัติงาน

อยูOกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ข[อเสนอแนะ 

ขKอเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ดKานนโยบาย และการบริหาร พนักงานไมO

พอใจโครงสรKางและอัตรากำลังพล ซ่ึงพนักงานคิดวOาไมO

เหมาะสม จึงควรที่จะมีนโยบายลดงานที่ไมOจำเปPน และ

ทำการวิเคราะห7งาน เพื ่อจัดวางอัตรากำลังพลใหมO 

รวมถึงไม Oควรมีการแยกแผนกเพิ ่มข ึ ้น โดยเฉพาะ

สำนักงานใหญO 

2. การปรับลดจำนวนพนักงานลงไมOวOาจะเปPน

หนOวยงานใด บริษัทหรือผูKบริหารระดับสูง ควรจะตKอง

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจทำใหKการ

บริการผูKโดยสารไมOดีเทOาที่ควร 

3. บริษัทควรหาวิธีการอยOางอื ่นในการลด

คOาใชKจOาย มากกวOาการลดจำนวนพนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินลง หรือหากจำเปPนตKองลดพนักงาน ควรลด

พนักงานในสOวนงานอ่ืนดKวย 

4. การปรับลดจำนวนพนักงานลงมีผลกระทบ

โดยตรง กับพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินเนื่องจากมี

รายไดKลดลง อาจทำใหKพนักงานลาออกจากบริษัทไดK 

หากหางานอื่นใหมOที่เหมาะสมหรือไปทำงานสายการ

บินอ่ืน    

         ข[อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตqอไป 

         1. ควรศ ึกษาการปร ับลดจำนวนพนักงาน

ตKอนรับบนเครื่องบินของสายการบินอื่น ที่มีการปรับ

ลดพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินลงเชOนกัน เพื่อที่จะ

ทราบท ัศนคต ิว O า เป Pนอย O าง ไรและได K ม ุ มมองที่

หลากหลาย  

         2. ควรศึกษาควบคูOไปกับหนOวยงานอ่ืน ที่มีการถูก

ปรับลดจำนวนพนักงานเชOนกัน เพื่อที่จะไดKขKอมูลที่

หลายหลายความคิดเห็น  

 ข[อเสนอแนะในการนำไปใช[ประโยชนp 

          1. ผูKบริหารของการบินไทย ควรทำความเขKาใจ 

กับพนักงานตKอนรับบนเครื่องบินใหKทราบถึงนโยบาย 

ในการปร ับลดพนักงานต Oอเท ี ่ยวบ ิน วOาไม Oข ัดตOอ

ขKอกำหนดขององค7กรต Oาง ๆ เชOน ICAO IATA และ

กรมการบินพลเรือน เปPนตKน 
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          2. การปรับลดจำนวน พนักงานตKอนรับบน

เครื่องบินเปPนสOวนหนึ ่งของนโยบายการลดคOาใชKจOาย

ของบริษัท ซึ ่งผู KบริหารควรจะขอความรOวมม ือกับ

พนักงานทุกสOวนงาน และการปลูกจิตสำนึก ในการใหK

ความรOวมมือของพนักงานทุกคนภายในองค7กรดKวย 
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การมีสqวนรqวมของประชาชนตqอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

                                                                                                            พระมหานที  มีผล* 

 

บทคัดยqอ 

การวิจัยการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท 

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถปุระสงค7 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมชุมชน วัดปราสาท 

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามป�จจัยสOวนบุคคล กลุOมตัวอยOางที่ใชKในการศึกษา คือ ประชาชนในชุมชน หมูO 4 

บKานวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลเปPนแบบสอบถาม 

โดยการสุOมตัวอยOางแบบงOาย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล คือ คOาความถี่ คOารKอย

ละ  คOาเฉลี่ย (Mean) คOาสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คOา t – test และคOาแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ) 

และเปรียบเทียบความแตกตOางเปPนรายคูOดKวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ผลการวิจัย พบวOา การมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังม กรณีศึกษา : ชุมชนวัด

ปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยูOในระดับปานกลาง ( = 2.75) และรายดKานอยูO

ในระดับปานกลางทุกดKาน ดKานการศึกษาอยู OในระดับนKอย (  = 2.38) เมื ่อเปรียบเทียบการมีสOวนรOวมของ

ประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  จำแนก

ตามสถานภาพสOวนบุคคลดKาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดK การเปPนสมาชิกของกลุOมตOาง ๆ  พบวOามีความ

แตกตOางกันอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

คำสำคัญ:  การมีสOวนรOวม   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
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Abstract 

 

The purpose of this research, were to study the level and to com pare of citizen’s 

engagement in development of life quality and society, of community in Wadprasath, Mueang 

District in Nonthaburi province. Those can be classified into personal factors. The sample group of 

this study was the people of community in Moo 4, Baan Wadprasath in Mueang District in 

Nonthaburi province. The total was 400 people. The rating questionnaires were used as a tool in 

data collection by simple random sampling. The statistic was analyzed to perform the frequency, 

percentages, means, and standard deviations, t-test and One-way ANOVA, and then examined in 

pair by LSD (Least Significant Difference). 

 The result of this research was found that the Citizen Engagement in Development of Life 

Quality and Society in Wadprasath Community, Mueang District in Nonthaburi Province, the overall 

was moderate level ( = 2 .75) and all aspest was moderate except by while the education was 

less ( = 2.38). As for the result of comparing the public participation in life quality and society in 

a case study of Wadprasath, Mueang District in Nonthaburi province which were classified into 

personal status by gender, age, educational background, occupation, income, community members, 

were found significant difference at 0.05 but by area was not found different. 

 

 

Keyword: Participation, Development of Life Quality 
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ความเปzนมาและความสำคัญของการวิจัย 

การสร K างความเข K มแข ็ ง ให K ช ุ มชนมี

ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการกระจาย

อำนาจสูOทKองถิ่นชุมชนจำเปPนตKองมีความรูKเทOาทัน มี

ภูมิคุKมกัน มีอำนาจตOอรอง สามารถปรับตัว และมีวิธี

แกKป�ญหาของชุมชนเอง ในขณะที่การกระจายอำนาจสูO

องค 7กรปกครองทKองถ ิ ่น เป Pนการเพ ิ ่มโอกาสใหK

ประชาชนเขKามามีสOวนรOวมคิด รOวมทำ รOวมรับผิดชอบ 

และรOวมตรวจสอบมากขึ้น ชุมชนเขKมแข็งจะสOงเสริมใหK

การพัฒนาทKองถิ่นกKาวหนKาไปไดKอยOางรวดเร็ว สามารถ

แกKป�ญหาของชุมชนไดKทันเวลา สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณและทรัพยากรไดKอยOางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติไดKกำหนด

แนวทางในการสรKางความเขKมแข็งของชุมชนและสังคม

ใหKเปPนรากฐานที ่มั ่นคงของประเทศไวK คือ ควรมี

มาตรการเชิงรุกที ่มีพลังในการป�องกันและปกป�อง

ชุมชน การสรKางการเรียนรูKในชุมชนใหKชุมชนกำหนด

รูปแบบของชุมชนเองไดK เสริมสรKางศักยภาพของคนใน

ชุมชน สนับสนุนชุมชนให Kสามารถพัฒนาตนเอง 

แกKป�ญหาดKานตOางๆ ไดK และแนวทางแกKไขที่เหมาะสม 

สรKางสังคมเปPนสุข (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ) 

  ป�จจุบันชุมชนวัดปราสาท ไดKนำนโยบาย

ดังกลOาวมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

และสรKางความเขKมแข็งในชุมชนวัดปราสาท โดยใหK

ประชาชนมีสOวนรOวมในการดำเนินการพัฒนาและแกKไข

ป�ญหาของชุมชน ในป´ 2549 ชุมชนวัดปราสาทไดKมี

โครงการพัฒนาทKองถิ่นดKานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม จำนวน 27 โครงการ (องค7การบริหารสOวน

จังหวัดนนทบุร ี 2549 : 16 – 17) ซึ ่งผลสำเร็จของ

โครงการทำให Kค ุณภาพชีวิตและความเปPนอยู Oของ

ประชาชนในช ุมชนท ั ้ งทางด K านส ุขภาพอนามัย 

การศึกษา การรับรูKขOาวสาร นันทนาการและกิจกรรม 

รOวมวางแผน รOวมจัดกิจกรรม สวัสดิการและสังคม

สงเคราะห7ศาสนาและวัฒนธรรมใหKคุณภาพชีวิตและ

สังคมของชุมชนดีขึ ้นในระดับหนึ่ง แตOเพื ่อเปPนการ

สOงเสริมใหKชุมชนมีชีวิตความเปPนอยูOที่ดีขึ้นมากกวOาน้ี 

และการสOงเสริมใหKประชาชนมีสOวนรOวมในการพัฒนา

ชุมชน โดยการใหKความรูK รับฟ�งความคิดเปPน ใหKความ

รOวมมือรOวมปฏิบัติใหKการประสานงานที่ดีจากหนOวยงาน

ภาครัฐ และองค7การปกครองสOวนทKองถิ่น จึงเปPนสOวน

สำคัญในการพัฒนาชีวิตและความเปPนอยูOของคนใน

ชุมชนใหKดียิ ่งขึ้น ดังนั ้น จึงมีความจำเปPนที ่จะตKอง

ศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อใหKไดK

แนวทางในการสOงเสริมการมีสOวนรOวมของประชาชนใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาชุมชน

วัดปราสาท อำเภอเมือง จ ังหวัดนนทบุรี เพ ื ่อใหK

ประชาชนมีโอกาสมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมและใหKชุมชนมีความเขKมแข็งและนOาอยูO

มากขึ้น  
 

วัตถุประสงคpของการวิจัย 

1.  เพ ื ่อศ ึกษาระด ับการมีส Oวนร Oวมของ

ประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและสังคม : 

กรณีศึกษาชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุร ี

2. เพ ื ่อเปร ียบเทียบการมีส Oวนร Oวมของ

ประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและสังคม : 

กรณีศึกษาชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุร ีจำแนกตามป�จจัยสOวนบุคคล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ระดับการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม: กรณีศึกษาชุมชนวัด

ปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีอย ู O ในระดับ 

ปานกลาง  

2. ป�จจัยสOวนบุคคลแตกตOางกัน มีสOวนรOวม

ของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม: 

กรณีศึกษาชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุร ีแตกตOางกัน 
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ประโยชนpท่ีได[รับจากการวิจัย 

 1 .  ทราบระด ับการม ีส O วนร Oวมของ

ประชาชน ดKานการพัฒนาคุณภาพและสังคม ของ

ชุมชนในเขตชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 

 2. ผลการวิจัยสามารถนำไปเปPนแนวทาง

ในการปรับปรุงแกKไขและสOงเสริมการมีสOวนรOวมของ

ประชาชนในเขตชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี  

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

           

           

       

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุqมตัวอยqาง  

ประชาชนชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี กำหนดขนาดกลุOมตัวอยOางโดยใชKสูตร

การคำนวณของทา โรยามาเ น O  (Taro Yamane) 

ไดKขนาดของกลุOมตัวอยOางเปPนเทOากับ 376 คน เพื่อใหK

ไดKกลุOมตัวอยOางที ่เปPนตัวแทนที่ดี มีความครอบคลุม

ลักษณะของประชากร เพื่อที่ผลสรุปการวิจัยจะมีความ

เที่ยงตรง จึงเลือกกลุOมตัวอยOางแบบสุOมจำนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย  

ผูKวิจัยใชKแบบสอบถามเปPนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขKอมูล มีขั้นตอนในการสรKางดังตOอไปน้ี 

1) ศึกษาคKนควKาจากแนวคิด ทฤษฎี ทบทวน

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขKอง  

2) สรKางแบบสอบถามขึ้นตามตัวแปรที่กำหนด 

นำเสนออาจารย7ที่ปรึกษา 

3) นำแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแกKไข แลKว

เสนอตOอผูKเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทOาน เพื่อพิจารณาความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา ดKวยการหาคOา IOC ไดKคOาดัชนีความ

สอดคลKองเทOากับ 0.97 

4) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลKวไปทดลองใชK 

(Try Out) กับประชากรที่ไมOใชOกลุOมตัวอยOาง จำนวน 

30 คน และคำนวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

โดยใชKวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดKคOาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเทOากับ 0.926  

 นำคะแนนที่ไดKมาหาคOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและแปลผล โดยใชKเกณฑ7คะแนนเฉล่ียอันตร

ภาคชั ้น (Class Interval) = .08 โดยใชKสูตรคำนวณ

ตามแนวคิดของเบสท7 (Best, 1977 : 174) 

สถิติท่ีใช[ในการวิเคราะหpข[อมูล 

 สถิติที่ใชKในการวิเคราะห7ขKอมูล คือ คOาความถี่ 

ค Oาร Kอยละ ค Oาเฉล ี ่ย  ค Oาส Oวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 

ป|จจัยสqวนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดKรวมเฉลี่ยตOอเดือน 

6. ระยะเวลาที่อยูOอาศัยในพื้นที ่

7. การเปPนสมาชิกในกลุOมตOางๆ ของทKองถ่ิน 

การมีสqวนรqวมของประชาชนตqอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ของชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
1. ดKานกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ดKานสุขภาพอนามัย 

3. ดKานการรับรูKขKอมูลขOาวสาร 

4. ดKานการแกKไขป�ญหายาเสพติด 

5. ดKานการจัดสวัสดิการ และสงัคมสงเคราะห7 

6. ดKานสาธารณสุขมูลฐาน 

7. ดKานการสOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม 

8. ดKานการศึกษา 
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ค Oาt-test และค Oาแปรปรวนทางเด ียว (One-way 

ANOVA) และ LSD (Least Significant Difference) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม พบวOา 

กลุOมตัวอยOางของประชาชนที่อาศัยอยูOในพื้นที่ในชุมชน 

หมูO 4 บKานวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

สOวนใหญOเปPน เพศหญิง จำนวน  216 คน คิดเปPนรKอย

ละ 54.0 และเปPนเพศชาย จำนวน 184 คน คิดเปPน

รKอยละ 46.0 มีอายุระหวOาง 31 - 40 ป´ จำนวน 128 

คน คิดเปPนรKอยละ 32.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 160 คน คิดเปPนรKอยละ 40.0 มีอาชีพ พนักงาน

เอกชน/เจKาของกิจการ จำนวน 116 คิดเปPนรKอยละ 

29.0 มีรายไดKรวมเฉลี ่ยตOอเดือน 10,000 - 15,000 

บาท จำนวน 137 คน คิดเปPนรKอยละ 34.3 มีระยะเวลา

ที่อยูOอาศัยในพื้นที่ 10-25 ป´ จำนวน159 คน คิดเปPน

รKอยละ 39.8 ไมOไดKเปPนสมาชิกกลุOมตOางๆ ในทKองถิ่น 

จำนวน 352 คน 

 ผลการศึกษา พบวOา ระดับการมีสOวนรOวมตOอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชน

วัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม

อยูOในระดับปานกลาง  (  = 2.75) เม่ือพิจารณาเปPน

รายดKาน พบวOาอยูOในระดับปานกลาง 7 ดKาน คือ ดKาน

การรับรูKขKอมูลขOาวสาร (  = 2.97) รองลงมาคือ ดKาน

การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห7  (  = 2.91) 

ดKานสาธารณสุขมูลฐาน (  = 2.78) ดKานการแกKไข

ป�ญหายาเสพติด คิดเปPนรKอยละ 2.77 ดKานการสOงเสริม

นันทนาการและกิจกรรม (  = 2.77) ดKานกิจกรรม

ทางศาสนาและวัฒนธรรม  (  = 2.71) ดKานสุขภาพ

อนามัย  คิดเปPนรKอยละ 2.69 และอยู OในระดับนKอย 

1 ดKาน คือ ดKานการศึกษา (  = 2.38)  

 เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานการมีสOวนรOวม

ของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใน

ภาพรวม จำแนกตามเพศ พบวOา ประชาชนที ่มีเพศ

ตOางกัน  มีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม  แตกตOางกัน อยOางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดKาน พบวOา ประชาชนที่มี

เพศตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม แตกตOางกันในดKานกิจกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ด Kานการร ับร ู Kข Kอมูลข Oาวสารและด Kาน

สาธารณสุขมูลฐาน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สOวนดKานอ่ืนๆ ไมOพบความแตกตOาง  

 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานการมีสOวนรOวม

ของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใน

ภาพรวม จำแนกตามอายุ พบวOา ประชาชนที ่มีอายุ

ตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แตกตOางกัน อยOางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 

0.05 เมื่อพิจารณารายดKาน พบวOา ประชาชนที่มีอายุ

ตOางกัน จะมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม แตกตOางกัน ด Kานกิจกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ดKานสุขภาพอนามัย ดKานการรับรู KขKอมูล

ขOาวสาร ดKานการแกKไขป�ญหายาเสพติด ดKานการจัด

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห7 ดKานสาธารณสุขมูลฐาน 

ดKานการสOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม และดKาน

การศึกษา อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       การศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานการมี

สOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส ังคมในภาพรวม จำแนกตามการศ ึกษา พบวOา 

ประชาชนที่มีการศึกษาตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนา

คุณภาพชีว ิตและสังคม แตกตOางกันอย Oางมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดKาน 

พบวOา ประชาชนที่มีการศึกษาตOางกันมีสOวนรOวมตOอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แตกตOางกันในด Kาน

กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดKานสุขภาพอนามัย 

ดKานการรับรู Kข Kอมูลข Oาวสาร ดKานการแกKไขป �ญหา       

ยาเสพติด ดKานการสOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม 

และดKานการศึกษาอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สOวนดKานอ่ืนๆ ไมOพบความแตกตOาง  

  อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐานการมีสOวน

รOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ในภาพรวม จำแนกตามอาชีพ พบวOา ประชาชนที่มี

อาชีพตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

C

C

C

C

C

C

C
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สังคม แตกตOางกัน อยOางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดKาน พบวOา ประชาชนที่มี

อาชีพตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม แตกตOางกันในดKานกิจกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ดKานสุขภาพอนามัย ดKานการรับรู KขKอมูล

ขOาวสาร ดKานการแกKไขป�ญหายาเสพติด ดKานการจัด

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห7 ดKานสาธารณสุขมูลฐาน 

ดKานการสOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม และดKาน

การศึกษาอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  รายได[รวมเฉลี ่ยตqอเดือน ผลการทดสอบ

สมมติฐานการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมในภาพรวม จำแนกตามรายไดK

รวมเฉล่ียตOอเดือน พบวOา ประชาชนที่มีรายไดKรวมเฉล่ีย

ตOอเดือนตOางกันมีสOวนรOวมของตOอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม แตกตOางกัน อยOางมีระดับนัยสำคัญทาง

สถิต ิท ี ่ระด ับ 0.05 เม ื ่อพ ิจารณารายด Kาน พบวOา 

ประชาชนที่มีรายไดKรวมเฉล่ียตOอเดือนตOางกันมีสOวนรOวม

ตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แตกตOางกันใน

ดKานกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดKานสุขภาพ

อนามัย ดKานการรับรู Kข KอมูลขOาวสาร ดKานการแกKไข

ป�ญหายาเสพติด ดKานการจัดสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห7 ด Kานสาธารณสุขมูลฐาน และด Kานการ

สOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม อยOางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ 0.05 สOวนดKานการศึกษา ไมOพบความ

แตกตOาง  

        ระยะเวลาที่อยู qอาศัยในพื้นท่ี ผลการทดสอบ

สมมติฐานการมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนา

ค ุณภาพช ีว ิตและส ังคมในภาพรวม จำแนกตาม

ระยะเวลาที ่อยู Oอาศัยในพื ้นที ่ พบวOา ประชาชนที ่มี

ระยะเวลาที่อยูOอาศัยในพื้นที่ ตOางกันมีสOวนรOวมของตOอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ไมOแตกตOางกัน อยOาง

มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา

รายดKาน พบวOา ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยูOอาศัยใน

พื้นที่ ตOางกันมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมไมOแตกตOางกันในดKานกิจกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ดKานสุขภาพอนามัย ดKานการรับรู KขKอมูล

ขOาวสาร ดKานการแกKไขป�ญหายาเสพติด ดKานการจัด

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห7 ดKานสาธารณสุขมูลฐาน 

ดKานการสOงเสริมนันทนาการและกิจกรรม และดKาน

การศึกษา อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

         การเปzนสมาชิกในกลุqมตqางๆ ของท[องถิ่น 

ผลการทดสอบสมมติฐานการมีสOวนรOวมของประชาชน

ตOอการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและสังคมในภาพรวม 

จำแนกตาม การเปPนสมาชิกในกลุOมตOางๆ ของทKองถิ่น 

พบวOา ประชาชนที่เปPนสมาชิกในกลุOมตOางๆ ของทKองถิ่น

ตOางกันมีสOวนรOวมของตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม แตกตOางกัน อยOางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดKาน พบวOา ประชาชนที่

เปPนสมาชิกในกลุ OมตOางๆ ตOางกันมีสOวนรOวมตOอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แตกตOางกันในดKานดKาน

กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดKานสุขภาพอนามัย 

ดKานการรับรูKขKอมูลขOาวสาร ดKานการแกKไขป�ญหายาเสพ

ติด ดKานการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห7 ดKาน

สาธารณสุขมูลฐาน ดKานการสOงเสริมนันทนาการและ

กิจกรรม และดKานการศึกษา อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05         

 

อภิปรายผล  

 การศึกษาครั้งน้ีสามารถนำมาอภิปรายในแตO

ละดKาน ไดKดังน้ี 

      ด[านกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

ของการมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง แสดงใหK

เห็นวOา ประชาชนไดKเขKารOวมกิจกรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน เชOน การทำบุญตักบาตร ฟ�งเทศน7 

ประเพณีสงกรานต7 ประเพณีแหOเทียนพรรษา ประเพณี

ลอยกระทง  ฯลฯ มีสOวนรOวมในการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมตOางๆ ของชุมชน ไดKเผยแพรOและ

ประชาสัมพันธ7กิจกรรมดKานศาสนาและวัฒนธรรมแกO

ประชนชนในชุมชนและองค7กรอื่น และมีสOวนรOวมใน

การเชิญชวนใหKคนในชุมชน เขKารOวมกิจกรรมทาง
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ศาสนาและวัฒนธรรมตOางๆ สอดคลKองกับงานวิจัยของ 

บุญณภัทร7 เดือนกลาง (2552) ศึกษาการมีสOวนรOวม

ของผูKปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบKาน

ลาดใหญO อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบวOา 

ผู KปกครองมีสOวนรOวมในการจัดการศึกษา ดKานการ

บำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม และดKานภูมิป�ญญา

ทKองถิ่นในระดับปานกลาง  

ด[านสุขภาพอนามัย ของการมีสOวนรOวมตOอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชน

วัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีโดยภาพรวม

อยูOในระดับปานกลาง แสดงใหKเห็นวOา ประชาชนใหK

ความรOวมมือในการจัดการขยะใหKถูกสุขลักษณะเพื่อ

ป�องกันการแพรOขยายของแมลงวัน มีสOวนรOวม  ในการ

ชักชวนเพื่อนบKานรOวมทำลายแหลOงเพาะพันธุ7ยุง หรือ

การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เผยแพรOความรูKเก่ียวกับ

โรคพิษสุนัขบKา โรคเอดส7 และโรคไขKเลือกออกแกO

ครอบครัวและเพื ่อนบKาน และมีสOวนรOวมในการจัด

กิจกรรมสOงเสริมสุขภาพ เชOน การจัดการแขOงขันกีฬา

ภายในชุมชน ซึ่งไมOสอดคลKองกับงานวิจัยของ ยุทธนา 

ราชรักษ7 (2551) ศึกษาเรื่อง การมีสOวนรOวมของสมาชิก

องค 7การบร ิหารสOวนตำบลในการสOงเสร ิมส ุขภาพ

ประชาชนตามนโยบาย 6 อ.อำเภอชKางกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวOา การมีสOวนรOวมของ

สมาชิกองค7การบริหารสOวนตำบลในการสOงเสริมสุขภาพ

ประชาชน ตามหลัก 6อ. ในภาพรวม อยูOในระดับนKอย 

ด[านการรับรู[ข[อมูลขqาวสาร ของการมีสOวน

รOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : 

ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวมอย ู O ในระด ับปานกลาง  แสดงให K เห ็นวOา 

ประชาชนไดKร ับขKอมูลขOาวสารตOางๆ จากเพื ่อนบKาน 

กำนัน ผูKใหญOบKาน หรือคณะกรรมการประจำหมูOบKาน 

ผ ู Kนำช ุมชน จากเส ียงตามสาย แผOนพับ วารสาร 

หนังสือพิมพ7ชุมชน บอร7ดประชาสัมพันธ7ประจำชุมชน 

ประชาชนม ี โอกาส เข K าร O วมประช ุม  ฝ ® กอบร ม 

ปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนใน

ชุมชนเพื่อนำขKอมูลขOาวสารตOางๆ จากหนOวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน มาเผยแพรOใหKแกOคนในชุมชน สอดคลKอง

กับงานวิจัยของ วรรณวนัช  วัชรวิศิษฏ7 (2555)  ศึกษา

เรื่อง การมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการบริหารงาน

องค7กรปกครองสOวนทKองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมือง

บางบัวทอง อำเภอบางบ ัวทอง จังหวัดนนทบ ุรี 

ผลการวิจัยพบวOา  การมีสOวนรOวมของประชาชนอยูOใน

ระดับปานกลาง คือ ดKานการรับรูKขKอมูลขOาวสาร 

ด[านการแก[ไขป|ญหายาเสพติด ของการมี

ส Oวนร Oวมต Oอการพ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิตและส ั งคม 

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง แสดงใหK

เห็นวOาประชาชนมีโอกาสเขKารOวมกิจกรรมรณรงค7

ตOอตKานการแกKไขป�ญหายาเสพติดในชุมชน มีสOวนรOวม

ในการประสานงานกับเจKาหนKาที่/แจKงแบะแส/เฝ�าระวัง

ขOาวความเคล่ือนไหวเรื่องยาเสพติดในชุมชน ใหKความรูK

แกOเยาวชนในชุมชนเก่ียวกับยาเสพติด และมีโอกาสเขKา

ประชุมกับคณะกรรมการชุมชนหรือเจKาหนKาที่ของรัฐ 

เพื่อรOวมปรึกษา เสนอแนะหาแนวทางแกKไขป�ญหายา

เสพติดในชุมชน สอดคลKองกับงานวิจัยของ สมบัติ 

เสียมทอง (2554) ศึกษาเรื่อง การมีสOวนรOวมของประชาชน

ในการป�องกันและแกKไขป�ญหายาเสพติด อำเภอโกสัม

พีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  ผลการวิจัยพบวOา ระดับ

การมีสOวนรOวมของประชาชนในการป�องกันและแกKไข

ป�ญหายาเสพติดในเขตอำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด

กำแพงเพชร อยูOในระดับปานกลาง 

      ด[านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหp 

ของการมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง แสดงใหK

เห็นวOา ประชาชนมีสOวนรOวมในการใหKความชOวยเหลือ

ผู Kประสบภัยต Oางๆ ในชุมชน มีโอกาสร Oวมประชุม

วางแผนหาแนวทางในการจัดการสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห7ในชุมชน คนในครอบครัวมีสOวนรOวมในการ

ใหKความชOวยเหลือ สงเคราะห7แกOคนยากจน คนพิการ   

ผูKติดเชื้อ และผูKสูงอายุในชุมชน เชOน การบริจาคเงิน/

การรOวมจัดตั้งศูนย7สงเคราะห7ราษฎร7ประจำชุมชนและ
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จัดสวัสดิการชุมชน เชOน กองทุนฌาปนกิจ กลุOมออม

ทรัพย7  สอดคลKองกับงานวิจัยของ พระมหาเฉลิมชัย  

ฐานสิริ (เล็กจินดา) (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสOวนมี

สOวนรOวมของประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบวOา ระดับการมีสOวนรOวมของ

ประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบล

คลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย

ภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง   

ด[านสาธารณสุขมูลฐาน ของการมีสOวนรOวม

ตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : 

ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวมอย ู O ในระดับปานกลาง  แสดงให K เห ็นวOา 

ประชาชนมีสOวนรOวมในการนัดหมายเพื่อนบKานมารับ

บริการสาธารณสุข/แจKงขOาวสารสาธารณสุข เชOน การ

เกิดโรคต ิดตOอที ่สำคัญ หร ือโรคระบาดในทKองถิ่น 

ตลอดจนขOาวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข 

รOวมมือในกิจกรรมของ อสม.เชOน การออกกำลังกาย 

การตรวจสุขภาพ มีส Oวนร Oวมในการค Kนหาผู Kป � วย

เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง และเผยแพรOความรูK

เก่ียวกับการป�องกันโรคและการสOงเสริมสุขภาพอนามัย

งานอนามัยสิ่งแวดลKอมใหKแกOประชาชนในชุมชนและ

เฝ�าระวังมิใหKมีการกระทำที่กOอใหKเกิดมลภาวะ ซึ่งไมO

สอดคลKองกับงานวิจัยของ สุภางค7  กฤษอัมร7 (2551) 

ศึกษาเรื่อง การมีสOวนรOวมของชุมชนในการปฏิบัติการ

สรKางเสริมสุขภาพบKานทุ Oงพัฒนา อำเภอสบปราบ 

จังหวัดลำปาง ผลการศึกษา พบวOา การมีสOวนรOวมของ

ชุมชนในการปฏิบัติการสรKางเสริมสุขภาพตามนโยบาย 

6 อ. โดยรวมอยูOในระดับมาก 

ด[านการสqงเสริมนันทนาการ และกิจกรรม 

ของการมีสOวนรOวมตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง แสดงใหK

เห็นวOา ประชาชนเขKารOวมกิจกรรมนันทนาการตOางๆ 

ของช ุ มชน  และม ี ส O วนร O วมในการจ ั ดก ิ จกรรม

นันทนาการตOางๆ ใหKกับชุมชน เชOน กิจกรรมวันเด็ก 

สOงเสริมและการจัดการแขOงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ7กีฬา เพื่อใชKในกิจกรรม

นันทนาการในชุมชน ไมOสอดคลKองกับงานวิจัยของ 

วัชรินทร7 เสมามอญ (2556) ศึกษาเรื่อง การมีสOวนรOวม

ในการพัฒนาร ูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

สำหรับผู Kสูงอาย ุในจังหวัดพระนครศรีอย ุธยาและ

จังหวัดอOางทอง ผลการวิจัยพบวOาการศึกษาความ

คิดเห็นของผูKที่มีสOวนเกี่ยวขKอง ผูKที่รับผิดชอบผูKสูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอOางทองใน

ภาพรวมอยูOในระดับมาก 

     ด[านการศึกษา ของการมีสOวนรOวมตOอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชนวัด

ปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูO

ในระด ับนKอย แสดงให Kเห็นวOา ประชาชนให Kความ

ร Oวมม ือก ับโรงเร ียนในการจ ัดก ิจกรรมทางด Kาน

การศึกษาของโรงเรียนอยูOบKาง และเขKารOวมประชุมกับ

โรงเรียนเพื่อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน เขKา

รOวมกิจกรรมตOางๆ ของโรงเรียน เชOน กิจกรรมวันเด็ก 

งานกีฬาของโรงเรียน และมีโอกาสบริจาคอุปกรณ7การ

เรียนการสอนใหKแกOโรงเรียนบKาง สอดคลKองกับงานวิจัย

ของ สุร ัตน7 กKอนนาค (2554) ศึกษาเรื ่อง แนวทาง

สOงเสร ิมการม ีส Oวนร Oวมของชุมชนในการบร ิหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานสOงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดช ัยนาท 

ผลการวิจ ัยพบวOา ดKานการมีส OวนรOวมกำหนดแผน 

นโยบายและยุทธศาสตร7 มีสOวนรOวมนKอยสุดในการ

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบ ัต ิงาน

ประจำป´ของสถานศึกษา ดKานการมีสOวนรOวมเกี่ยวกับ

หลักสูตรสถานศึกษา มีสOวนรOวมนKอยสุดในการเปPน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

 

ข[อเสนอแนะท่ีได[จากผลการวิจัย 

             จากการคKนพบที ่ไดKจากการศึกษาวิ จัย 

เรื่อง การมีสOวนรOวมของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูOในระดับปาน
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กลาง ผูKวิจัยเห็นวOา เพื่อใหKประชาชนไดKมีสOวนรOวมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพิ ่มมากขึ ้น และ

เพื่อใหKประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผูKวิจัย

จึงมีขKอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ด[านกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

หนOวยงานที่เกี่ยวขKองควรสOงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนเสมอ อนุรักษ7และสืบ

ทอดวัฒนธรรม เชOน งานทำบุญตักบาตร วันสงกรานต7 

วันลอยกระทง วันเขKาพรรษา วันออกพรรษา และวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา เปPนตKน และใหKประชาชนใน

ชุมชนได Kม ีส Oวนร Oวมในการจัดกิจกรรม ชาวพุทธจัด

ประเพณีทำบุญที่วัด คนนับถือคริสต7เขKาพิธีที่โบสถ7ทุกวัน

อาทิตย7  

 2. ด [านส ุขภาพอนาม ัย หนOวยงานที่

เก่ียวขKองควรประชาสัมพันธ7 อบรมใหKความรูK และการ

ป�องกันโรคติดตOอตOางๆ ใหKกับ อสม. หมู OบKาน และ

ประชาชนในช ุมชนท ุกป ´  เช Oน โรคพ ิษส ุน ั ขบK า 

โรคไขKเลือดออก โรคเอดส7และยาเสพติด เปPนตKน และ

ประชาชนมีสOวนรOวมในการเฝ�าระวังโรค การป�องกัน 

ช ุมชนควรรณรงค 7 ให Kประชาชนท ุกหม ู Oบ K านเห็น

ความสำคัญของการออกกำลังกาย และรOวมออกกำลัง

เพื่อสุขภาพแข็งแรง 

 3. ด[านการรับรู[ข[อมูลขqาวสาร หนOวยงาน

ที่เกี่ยวขKองควรสOงเสริมการจัดตั้งบอร7ดประชาสัมพนัธ7 

หอกระจายขOาวทั้งในหมูOบKาน และเสียงตามสายประจำ

หมูOบKาน เพื่อประชาสัมพันธ7ขOาวสารใหKกับประชาชนใน

หมูOบKานไดKอยOางทั่วถึงและสOงเสริมใหKประชาชนมีสOวน

ร Oวมในการจัดทำวิทย ุช ุมชนในการร ับทราบและ

กระจายขKอมูลขOาวสารตOางๆ 

 4 .  ด [ านการแก [ ไขป |ญหายาเสพ ติด 

หนOวยงานที่เก่ียวขKองควรใหKความรูKเก่ียวกับโทษของยา

เสพติดแกOเยาวชนและประชาชนในชุมชน สOงเสริมใหK

ผูKนำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมีสOวนรOวมในการ

ป�องกัน แกKไขป�ญหายาเสพติดอยOางจริงจัง ชุมชนควร

ตั้งกฎกติการะเบียบในหมูOบKานและใหKประชาชนมีสOวน

รOวมในการเสนอความคิดเปPนในกฎระเบียบของ 

 5. ด [านการจ ัดสว ัสด ิการและส ังคม

สงเคราะหp หนOวยงานที่เกี่ยวขKองและผูKนำชุมชนควร

ดำเนินการสงเคราะห7เร ื่องเบี ้ยยังชีพของผู Kสูงอายุที่

ยากจน และการรักษาพยาบาล สOงเสริมใหKทุกหมูOบKาน 

มีคณะกรรมการหรือผูKนำเพื่อดำเนินการดKานสวัสดิการ/

สังคมสงเคราะห7 ดูแลประชาชนในหมูOบKานใหKทั่วถึง 

 6. ด[านสาธารณสุขมูลฐาน หนOวยงานที่

เกี่ยวขKองควรสOงเสริมการใหKความรูKและพัฒนาทักษะ

ความรูKผOานเครือขOายแกนนำตOาง ๆ ในระดับชุมชน เชOน 

ความรูKเรื่องสุขภาพ เอดส7 ยาเสพติด เปPนตKน เผยแพรO

ความร ู K แก O ช ุ ม ชน ส O ง เ สร ิ ม ให Kท ุ กหม ู O บ K า น จั ด

สาธารณูปโภคที่ถูกตKอง เชOน ประปาหมูOบKาน ทOอระบาย

น้ำใหKถูกหลักมาตรฐาน การจัดการขยะ การป�องกัน

โรคภ ัยต Oาง ๆ พัฒนาถนน ตรอก ซอยในหมู Oบ Kาน 

หKองน้ำ หKองสKวม หKองครัว ใหKถูกสุขลักษณะ 

  7. ด[านการสqงเสร ิมนันทนาการและ

กิจกรรม หนOวยงานที ่เก่ียวขKองและผู Kนำชุมชนควร

สOงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ7 เชOน กลุOม

เย็บผKา กลุOมจัดทำดอกไมK ของกลุOมแมOบKานในชุมชน 

เปPนตKน และจัดกิจกรรมนันทนาการอยOางตOอเนื่องเพื่อ

สรKางความสามัคคีในชุมชน 

 8. ด[านการศึกษา หนOวยงานที่เกี่ยวขKอง

ควรสOงเสริมใหKมีหKองสมุดประจำหมูOบKานเพื่อเปPนแหลOง

การเรียนรูKชุมชน ควรใหKประชาชนในชุมชนมีสOวนรOวม

ในการสOงเสริมการศึกษาใหKแกOเด็กและเยาวชนในชุมชน 

เชOน ใหKความรOวมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษาของ

โรงเรียน จัดหางบประมาณเพื่ออุดหนุนในพื้นที่ของ

ตำบล จัดซ้ือ อุปกรณ7 และชุดนักเรียน และอุปกรณ7ใน   

การเรียน เปPนตKน 

  

ข[อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตqอไป 

จากการศ ึกษา เร ื ่อง การมีส Oวนร Oวมของ

ประชาชนตOอการพ ัฒนาคุณภาพช ีว ิตและส ั งคม

กรณีศึกษา : ชุมชนวัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี ทั้ง 8 ดKาน พบวOา ประชาชนมีสOวนรOวมตOอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดKานการศึกษามีคOาเฉล่ีย
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นKอยที ่ส ุด ด ังนั ้น สถานศึกษาควรเป �ดโอกาสใหK

ผูKปกครองและชุมชนมีสOวนรOวมในการจัดสรKางหลักสูตร

สถานศึกษา และกำกับ ต ิดตามการใช Kหล ักส ูตร

สถานศึกษา สรKางความรOวมมือระหวOางสถานศึกษากับ

ผู Kปกครองและชุมชน การมีสOวนรOวมในการจัดและ

สOงเสริมกระบวนการเรียนรู Kของเด็กทั ้งที่บKานและที่

สถานศึกษา และใหKความสำคัญตOอการเขKารOวมกิจกรรม

ตOางๆ ของสถานศึกษา โดยในการศึกษาครั้งตOอไป ควร

ศึกษาเฉพาะสOวนของดKานการศึกษาของการมีสOวนรOวม

ของประชาชนตOอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของ
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ประสิทธิภาพการให[บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี

 
     สำราญ  ตาดสุวรรณp* 

 

บทคัดยqอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียน

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใหKบริการจำแนกตามสถานภาพสOวน

บุคคล กลุOมประชากรที่ใชKในการศึกษา  ไดKแกO  ประชาชนที่มีช่ืออยูOในทะเบียนบKานในทKองที่อำเภอบางกรวย  ที่อยูOใน

เขตการใหKบริการของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย  โดยใชKกลุOมตัวอยOางจำนวน  266  คน  เครื่องมือที่ใชKในการ

วิจัยเปPนแบบสอบถาม การวิเคราะห7ขKอมูลทางสถิติที่ใชKคือ  คOาเฉล่ีย  คOารKอยละ สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความมีนัยสำคญัทางสถิติดKวยคOา t-test  One-way Anova  และทดสอบรายคูOโดยวิธีการของ Scheffe 

 ผลของการวิจัย พบวOา  ประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรีโดยภาพรวมอยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปPนรายดKานไดKแกOดKาน กระบวนการขั้นตอนการใหKบริการ ดKาน

บุคลากรเจKาหนKาที ่ผู KใหKบริการ และดKานสิ ่งอำนวยความสะดวก มีประสิทธิภาพอยูOในระดับมากทุกดKาน เม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม

สถานภาพสOวนบุคคล  ดKาน เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  รายไดK และอาชีพ พบวOา สถานภาพสOวนบุคคลดKาน อายุและ

อาชีพ ที่แตกตOางกัน ไดKรับการใหKบริการแตกตOางกัน และพบวOาสถานภาพสOวนบุคคลดKานเพศ วุฒิการศึกษา และ

รายไดK ที่แตกตOางกัน  ไดKรับการใหKบริการไมOแตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และขKอเสนอแนะเชิง

นโยบาย เจKาหนKาที่ควรมีจิตสำนึก จิตบริการ การประชาสัมพันธ7ถึงความสำคัญของทะเบียนและบัตรประจำตัว

ประชาชน  มีการตรวจสอบกำกับจากผูKบริหารระดับสูง เพื่อประเมินผลการใหKบริการของสำนักงานทะเบียนและบัตร  

เพื่อปรับปรุงใหKมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

คำสำคัญ :  ประสิทธิภาพ การใหKบริการ บัตรประจำตัวประชาชน 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study and compare the level of the service efficiency 

of Identification Card Section at Bang Kruai Register Office in Nonthaburi, divided by the personal 

status, and proposed the policy-oriented recommendations for the service improvement.  The 

samples used 266 whose names were in the household registration in the services of Bang Kruai 

Register Office. By using questionnaires, the statistical analysis used were the average, percentage, 

T-test, One-way Anova, and examined the different of pairs by Scheffe. 

 Research result: The service efficiency, which was included by the process, the staff and 

the facilitators, was in the high level. The hypothesis test has shown that the samples with the 

different gender, age, educational level, and income had the same level of efficiency. The samples 

with the different occupation and age had the different level of efficiency. The policy-oriented 

recommendations proposed were as follow; the staff should have the service mind. The 

information about the importance of the registration and identification card should be distributed 

to the people. The service efficiency should be monitored by the head officers so that they could 

use the evaluated result to improve their service efficiency. 

  

 

Keywords:  Efficiency, Service, Registration and Identification Card Section, Identification Card 
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ความเปzนมาและความสำคัญของการวิจัย 

การพัฒนาระบบราชการไทยมีจุดมุOงหมายที่

สำคัญ  คือ  การพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการ

ใหKบริการประชาชน  ซ่ึงทางรัฐบาลจะตKองดูแลควบคุม

ใหKมีการจัดการภายในหนOวยงานภาครัฐ  ดำเนินงานไป

อยOางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองตOอความตKองการของ

ประชาชน  ขKาราชการเปPนกลไกสำคัญเพื่อดำเนินการ

ในเรื ่องตOาง ๆ ใหKเปPนตามที ่กฎหมายกำหนด เปPน

ประโยชน7ตOอสOวนรวม เกิดความสะดวกแกOประชาชน  

การบริการที่ตKองมีการวางแผนการดำเนินการใหKเกิด

การบริการที ่ตอบสนองตOอความตKองการของผู Kที ่มา

ขอรับบริการ  และความสัมพันธ7ที่ดีในกระบวนการ

จัดการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานรOวมกัน  สภาพแวดลKอม

และสิ่งอำนวยความสะดวก  เปPนเครื่องชี้วัดคุณภาพ

ความสำเร็จหรือความลKมเหลวของการบริการดังน้ัน

การบริการจึงหมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการ

ดำเนินการอยOางใดอยOางหนึ่งของบุคคลหรือองค7การ  

ในอันที ่จะตอบสนองความตKองการของ ผู Kมาขอรับ

บริการเพื่อใหKเกิดความพึงพอใจ  

ตามพระราชบัญญัต ิปร ับปร ุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  พุทธศักราช 2545  กำหนดใหKกรมการ

ปกครองมีฐานะเปPนกรม และสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

โดยใหKมีหนKาที่บำบัดทุกข7  บำรุงสุขใหKกับประชาชน  

ซึ ่งภารกิจหนKาที ่ด ังกลOาว  พระราชกฤษฎีแบOงสOวน

ราชการ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2536  ไดKกำหนดใหKกรมการปกครองมีภารกิจที่สำคัญ

ประการหน่ึง  คือ  กฎหมายวOาดKวยการทะเบียนราษฎร  

บัตรประจำตัวประชาชน  และการทะเบียนอ่ืนที่อยูOใน

ความรับผิดชอบ (กรมการปกครอง, 2540 : 24-26) 

การที่กรมการปกครองเปPนหนOวยงานหน่ึงของ

รัฐบาลที่มีนโยบายหลัก  คือ  “บำบัดทุกข7  บำรุงสุข” 

ใหKแกOประชาชน มีหนKาที่ในการใหKบริการประชาชนทุก

คน  ตั้งแตOแรกเกิดจนตายโดยมีงานบริการที่สำคัญเปPน

จำนวนมาก  โดยเฉพาะอยOางยิ่งดKานการทะเบียนตOาง ๆ  

โดยมีการจัดองค7การและบุคลากรการใหKบริการทั้งใน

สOวนกลาง  สOวนภูมิภาค  ครอบคลุมทั่วประเทศ  แตOใน

ระดับที่มีความสำคัญมาก  คือ  สำนักทะเบียนอำเภอซ่ึง

จะเปPนผูKใหKบริการประชาชนในดKานงานทะเบียนตOาง ๆ 

โดยตรง  จึงจำเปPนตKองให Kมีบร ิการที ่ดี  มีคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  เปPนธรรมและคำนึงถึงประโยชน7

สุขของประชาชนเปPนเป�าหมายสูงสุด 

งานทะเบียนราษฎรเปPนงานที่มีความสำคัญ

เกี่ยวขKองกับประชาชนทุกคนตั ้งแตOเกิดจนตาย  เชOน  

การแจKงเกิด  การแจKงตาย  การแจKงยKายที่อยูO  การ

แกKไขเปลี่ยนแปลงรายการ  การขอรหัสเลขบKาน และ

การใหKบริการขKอมูลประวัติทะเบียนราษฎร  ถือวOามี

ความสำคัญหลายดKาน ไดKแกO ดKานกฎหมาย  ใชKเปPน

เอกสารทางกฎหมายที่มีอำนาจใชKบังคับใหKตKองปฏบิตัิ  

หรือละเวKนการปฏิบัติ  หากผูKใดฝ�าฝ นจะมีความผิดและ

จะตKองถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  ดKานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของชาต ิ  งานทะเบียนหลายประการมี

สOวนสำคัญในการรักษาความม่ันคงของชาติ  เชOน  งาน

ทะเบียนราษฎร  ใชKเปPนหลักฐานในการแยกตัวบุคคลที่

เปPนคนตOางดKาว  ออกจากคนสัญชาติไทย  การพิสูจน7

ต ัวบ ุคคลสัญชาต ิ ไทยในการจ ัดทำทะเบ ียนบ ัตร

ประจำตัวประชาชน  ดKานการเมือง  ใชKเปPนหลักฐานใน

ดKานกำหนดหนOวยเลือกตั้ง  จำนวนสมาชิกสภาผูKแทน

ราษฎรและสิทธิทางการเมืองของพลเมืองในการ

เลือกตั้งทุกระดับ ดKานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เกี ่ยวขKองกับงานสถิติ  ใชKเปPนหลักในการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศรวมทั้งการวางแผน

พัฒนาธุรกิจ  อุตสาหกรรมตOาง ๆ ของเอกชน ดKาน

การศ ึกษา  ใช Kเป Pนข Kอมูลท ี ่สำค ัญในการวางแผน

การศ ึกษาของชาติ  การจัดสรรงบประมาณ  การ

จัดสรKางโรงเรียนเพิ่มเติม  การจัดสรKางอาคารเรียน 

ดKานสาธารณสุข  การจดทะเบียนในสOวนที่เก่ียวกับการ

เกิด  การตาย  นับวOาเปPนขKอมูลในดKานสถิติช ีพที่

นำไปใชKในการวางแผนพัฒนาอนามัยและการวางแผน

ครอบครัว  ดKานการปกครอง  ไดKแกO  การจัดตั้งจังหวัด  

อำเภอ  ตำบล  หมูOบKาน  และหนOวยงานการปกครอง

สOวนทKองถิ่น  การสOงเสริมอาชีพราษฎร  การเคล่ือนยKาย

ประชากร  การแรงงาน  รวมทั้งการจัดตั้งหนOวยงาน
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การปกครองสOวนทKองถิ่น  การสOงเสริมอาชีพราษฎร  

รวมท ั ้ งการจ ัดต ั ้งหน Oวยงานราชการอ ัตรากำลัง

เจKาหนKาที ่ใหKเหมาะสมกับทKองที ่และสัดสOวนความ

ต Kองการของประชาชน ด Kานส ิทธ ิของประชาชน  

เอกสารการทะเบียนหลายประเภทกOอใหKเกิดสิทธิแกO

ประชาชนหลายประกากร  เชOน  แสดงฐานะ  สัญชาติ  

สถานะครอบครัว  การไดKมาซึ่งกรรมสิทธิ์จากการจัด

ทะเบียนนิติกรรม  หรือพินัยกรรม   

สOวนดKานงานทะเบียนราษฎร  มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ตKองใชKความละเอียด

รอบคอบในการดำเนินการเพื่อใหKเกิดความสมบูรณ7ของ

เอกสาร  อันจะเปPนประโยชน7แกOประชาชนนำไปใชKเปPน

หลักฐานแสดงสิทธิและขอรับบริการในดKานตOาง ๆ  ทั้ง

หนOวยงานของร ัฐและเอกชน ซึ ่งในสOวนภ ูม ิภาคมี

สำนักงานทะเบียนทุกอำเภอเพื่อบริการประชาชนใหK

ทั่วถึง 

สำนักทะเบ ียนอำเภอบางกรวย  จ ังหวัด

นนทบุรี  เปPนหนOวยงานบริการราชการสOวนภูม ิภาค  

สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  มีหนKาที่

ใหKบริการประชาชนในการจัดทำทะเบียนและบัตร

ประจำตัวประชาชน  ซึ ่งเปPนการบริการสาธารณะ  

ภายใตKกรอบแนวคิด  การบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหมOที่มุOงใหKทุกหนOวยงานสามารถนำการบริการที่ด ี มี

คุณภาพไปสูOประชาชน  มีเจKาหนKาที่และมีระบบการ

ทำงานที ่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงเทOาเทียม

มาตรฐานสากล  การใหKบริการทำใหKเปPนที ่เชื ่ อถือ  

ศรัทธาของประชาชน (สำนักงานพัฒนาขKาราชการพล

เรือน, 2547: 54-59) 

สำนักงานทะเบียนอำเภอบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี ไดKมีนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพของ

การใหKบริการงานทะเบียนราษฎร  บัตรประจำตัว

ประชาชน  ใหKประชาชนไดKรับความสะดวก  รวดเร็ว  

ถูกตKองและตอบสนองความตKองการประชาชน โดยการ

ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน  การศึกษาและนำเอาขKอ

กฎหมาย  ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่เก่ียวขKอง  เชOน   

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (รวม

แกKไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร7 ฉบับที่ 

4  พ.ศ. 2545:20) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีความยืดหยุOน

และเอื ้ออำนวยตOอการใหKบริการประชาชนที ่มารับ

บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรตOาง ๆ ตลอดจน

การนำเอาเทคโนโลย ีท ี ่ท ันสม ัย  เช Oน  เคร ื ่อง

คอมพิวเตอร7  ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปตOาง ๆ เขKามา

ใชKในการปฏิบัติงานของเจKาหนKาที่  อยOางไรก็ตาม

ปรากฏวOาในการปฏิบัติ  การให Kบริการของสำนัก

ทะเบียน อำเภอบางกรวยยังมีป�ญหาเกี ่ยวกับระบบ

กระบวนการและตัวบุคคลผูKใหKบริการอยูO  เปPนผลใหKมี

การรKองเรียน  รKองทุกข7  และวิพากษ7วิจารณ7งานบริการ

ตOาง ๆ เหลOานั ้นอยู Oเสมอ ผู Kวิจัยปฏิบัติงานที ่สำนัก

ทะเบ ียนอำเภอบางกราย  ทำหน Kาท ี ่ ให Kบร ิการ

ประชาชน ที่มีโอกาสที่จะรับบริการจากสำนักทะเบียน

อำเภอบางกรวย  

ดKวยเหตุนี้ผูKวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศ ึกษา

ประส ิทธ ิภาพการให Kบร ิการประชาชนงานบ ัตร

ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย  

ตามความคิดเห ็นของประชาชนในการให Kบร ิการ  

เพื่อใหKเปPนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหKบริ

การประชาชนงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนัก

ทะเบียนอำเภอบางกรวยใหKมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตOอไป  

 

วัตถุประสงคpของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหKบริการ

งานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ

บางกรวย 

2. เพ ื ่อเปร ียบเท ียบประส ิทธ ิภาพการ

ให Kบร ิการงานบัตรประจำต ัวประชาชนของสำนัก

ทะเบียนอำเภอบางกรวย จำแนกตามสภาพสOวนบุคคล

ไดKแกO เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดKตOอ

เดือน 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ระดับประสิทธิภาพการใหKบริการงานบัตร

ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย

อยูOในระดับมาก 

2. ประสิทธิภาพการให Kบร ิการงานบ ัตร

ประจำตัวประชาชนของสำนักงานทะเบียนอำเภอบาง

กรวย  ตามความคิดเห็นจากผูKรับบริการที่มีสถานภาพ

สOวนบุคคลตOางกันไดKรับระดับการใหKบริการประสิทธิภาพ

แตกตOางกัน 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประสิทธิภาพการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวยมาจากความคิดเห็น

ของประชาชนที่มารับบริการตามสถานภาพของบุคคลจะเปPนผลใหKประสิทธิภาพการบริการขึ้นอยูOกับการแสดง

ความเห็น 3 ประการ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการใหKบริการเจKาหนKาที่หรือบุคคลผูKใหKบริการและส่ิงอำนวยความ

สะดวกตOางๆ ดังแผนภูมิที่เสนอ 

 
ประโยชนpท่ีได[รับจากการวิจัย 

1. ทำให Kทราบระด ับประส ิทธ ิภาพการ

ให Kบร ิการงานบัตรประจำต ัวประชาชนของสำนัก

ทะเบียน อำเภอบางกรวย  

2. ทำใหKทราบประสิทธิภาพการใหKบริการงาน

บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบาง

กรวย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตOางของสถานภาพ

บุคคลวOามีความแตกตOางกันอยOางไร 

3. ทำใหKทราบขKอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

ใชKเปPนแนวทางพัฒนาการบริการงานบัตรประจำตัว

ประชาชนของสำนักทะเบ ียนอำเภอบางกรวยให K มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดKแกOประชาชนที่

มีชื่อในทะเบียนบKานรวมเด็กแรกเกิด  ในทKองที่อำเภอบาง

กรวย  จังหวัดนนทบุร ี  ท ี ่ เข Kามาใช Kบร ิการ จำนวน  

27,931 คน  เปPนชายจำนวน 12,874 คน หญิงจำนวน 

15,057 คน (รายงานขKอมูลสถิติประชากร อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556) 

กลุOมตัวอยOางที่ใชKในการวิจัยโดยใชKสูตรของ 

Krejcie  and  Morgan (1970: 607-610) จะไดKกลุOม

ตัวอยOางประมาณ 277 คน  เนื่องจากความกKาวหนKา

ทางเทคโนโลยีมีการบริการเกี่ยวกับทะเบียนและบัตร

ทางออนไลน7และประชาชนที่มีทะเบียนบKานในทKองที่

อำเภอบางกรวยสามารถไปใชKบริการที่สำนักทะเบียนที่

อื่นไดK  และในทำนองเดียวกันประชาชนที่ไมOมีช ื่อใน

ทะเบียนบKานในสำนักงานทะเบียนอำเภอบางกรวยก็

สามารถมาใชKบริการที่สำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย

           ตัวแปรต[น                                                                    ตัวแปรตาม 

 
สถานภาพสqวนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  วุฒิการศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายไดKตOอเดือน 

ประสิทธิภาพการให[บริการ 

1.  กระบวนการ/ขั้นตอนการใหKบริการ 

2.  บุคลากร/เจKาหนKาที่ผูKใหKบริการ 

3.  ส่ิงอำนวยความสะดวก 
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ไดKเชOนกัน  ดังน้ันผูKวิจัยจึงใชKกลุOมตัวอยOางจากประชาชน

ที ่อยู Oในพื ้นที ่อำเภอบางกรวยที ่เขKามารับบริการงาน

ทะเบียนและบัตรจะไมOเก็บขKอมูลจากผู Kที ่ไมOมีชื่อใน

ทะเบียนบKานของสำนักงานทะเบียนบางกรวย   

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชKในการวิจัยเปPนแบบสอบถาม 

เพื ่อรวบรวมขKอมูลจากประชาชนที ่เขKารับบริการที่

ส ำน ั กงานทะ เบ ี ย นอำ เภ อบางกร วย เ ก ี ่ ย ว กับ

ประสิทธิภาพการให Kบร ิการประชาชน  โดยแบOง

ออกเปPน 2 สOวน  คือ 

 ส Oวนท ี ่  1  เป Pนแบบสอบถามเก ี ่ ย ว กับ

สถานภาพสOวนบุคคลของผูKตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปPนการถามเกี่ยวกับขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม  

ไดKแกO  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อาชีพ  และรายไดKตOอ

เดือน จำนวน 5 ขKอ 

 สOวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การใหKบริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียน

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ีน ี ้  3 ห ัวข Kอ  คือ  

กระบวนการและขั ้นตอนการใหKบริการ  บุคลากรผูK

ใหKบริการ และส่ิงอำนวยความสะดวก  ซ่ึงถือวOาเปPนตัว

แปรตามและไดKกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปPนเครื่องมือในเก็บ

รวบรวมขKอมูล จำนวน 26 ขKอ เปPนแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณคOา (rating scale) โดยแบOงความสำคัญ

เปPน 5 ระดับ  

จากการรวบรวมขKอมูลไดKแบบสอบถามที่

สมบูรณ7 266 ชุด คิดเปPนรKอยละ 96.08  จึงวิเคราะห7

ขKอมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 266 ชุด 
 

การวิเคราะหpข[อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา เพื ่ออธิบายลักษณะ

ขKอมูลสOวนบุคคลของกลุOมตัวอยOาง และขKอมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการใหKบริการงานทะเบียนและบัตรของ

สำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีไดKแกO 

คOาความถี่ คOารKอยละ คOาเฉลี ่ย และ สOวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน  

2. สถ ิต ิ เช ิ งอ K างอ ิ ง ได KแกO  การทดสอบ

สมมติฐานโดยนำขKอมูลที ่ไดKมาทำการเปรียบเทียบ

คOาเฉลี่ยของป�จจัยสOวนบุคคลที่สOงผลตOอประสิทธิภาพ

การใหKบริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียน

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

ดKวยวิธีการทดสอบคOาที (t-test) กับตัวแปรที่

จำแนกเปPน 2 กลุOม การทดสอบคOาเอฟ (F-test) กับตัว

แปรที่มากกวOา 2  กลุOม ถKาพบความแตกตOางก็ทดสอบ

ความแตกตOางเปPนรายคู OโดยวิธีเปรียบเทียบคOาเฉล่ีย

แบบ LSD และนำเสนอขKอมูลในรูปแบบตารางประกอบ

คำอธิบาย 

 3. การวิเคราะห7ขKอมูลเกี่ยวกับขKอเสนอแนะ

ของกลุOมตัวอยOาง ซึ่งเปPนคำถามปลายเป�ด ผูKวิจัยนำมา

เรียบเรียงและจัดหมวดหมู Oตามวัตถ ุประสงค7 แลKว

นำ เสนอในร ูปพรรณนาว ิ เ คราะห7  (description 

analysis) โดยใช Kการว ิ เคราะห 7 เน ื ้อหา (content 

analysis) 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห7ป�จจัยสOวนบุคคลของผู Kตอบ

แบบสอบถาม พบวOา ประชากรในทะเบ ียนราษฎร 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สOวนใหญOที่มาขอรับ

บริการเปPนเพศหญิง คิดเปPนจำนวนรKอยละ 55.10  มี

อายุ 21-30 ป´  เปPนจำนวนรKอยละ 30.70  มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปPนจำนวนรKอยละ 

29.40  มีอาชีพ รับจKาง คิดเปPนจำนวนรKอยละ 39.50  

มีรายไดK ระหวOาง 5,001-10,000 บาท คิดเปPนจำนวน

รKอยละ 41.30 สOวนระดับประสิทธิภาพการใหKบริการ

งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี  สร ุปไดK 3 ด Kาน ค ือ ด Kาน

กระบวนการใหKบริการ / ขั้นตอนการใหKบริการ  ดKาน 

เจKาหนKาที่ / บุคลากรผูKใหKบริการ และดKานสิ่งอำนวย

ความสะดวก  พบวOา  ผูKมารับบริการมีความพึงพอใจตOอ

การใหKบริการของงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนัก

ทะเบียนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม

ระด ับมาก ม ีค O าเฉล ี ่ ยที่  3.81 ภาพรวมของด K าน

กระบวนการใหKบริการ / ขั ้นตอนการใหKบริการ  มี

ประสิทธิภาพในระดับ มาก มีคOาเฉลี ่ยที่ 3.84  ดKาน 

เจKาหนKาที่ / บุคลากรผูKใหKบริการในงานบัตรประจำตัว
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ประชาชน ผลการวิเคราะห7 พบวOามีประสิทธิภาพใน

ระดับมาก มีคOาเฉลี ่ยที่ 3.87   ดKานสิ ่งอำนวยความ

สะดวก ในการใหKบริการในงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ผลการวิเคราะห7 พบวOา  มีประสิทธิภาพ ในระดับมาก 

มีคOาเฉล่ียที่ 3.72  
 

การอภิปรายผล  

การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใหKบริการ

งานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุร ี มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมา

อภิปรายดังน้ี 

1. ประส ิทธ ิภ าพการ ให Kบร ิ การ งานบ ัตร

ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุร ีมีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

    1.1 ในส O วนของ เจ K าหน K าที่  /บ ุ คลากร 

ผูKใหKบริการในงานบัตรประจำตัวประชาชน ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดKอยOางมีประสิทธิภาพในระดับมาก มี

คOาเฉล่ียที่ 3.87 ซ่ึงสูงกวOาดKานอ่ืนๆน้ัน  หนOวยงานใดที่

มีการสรKางบรรยากาศที่อบอุOน สรKางภาพความสงOางาม

ขององค7กร ดKวยการแตOงกายของเจKาหนKาที่ / บุคลากรผูK

ใหKบริการ ใหKเหมาะสมดูแลKวสบายตา  ประกอบกับการ

แสดงกิริยาตKอนรับ ยิ้มแยKม ใชKวาจาที่ไพเราะ คนที่เขKา

มาใชKบริการในองค7กรนั้น จะเกิดความประทับใจ รูKสึก

อบอุOน มีความม่ันใจที่จะติดตOอ สอบถามไดKอยOางสบาย

ใจซึ่งบรรยากาศขององค7กร เปPนดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งของ

ความมีมาตรฐานขององค7กร ดังที่ ปลายฝ�น  สุขารมย7 

(2545:69) ไดKกลOาวถึงคำจำกัดความของการบริการวOา 

เปPนการกระทำที่เป´ÇยมไปดKวยความชOวยเหลือ การใหK

ความชOวยเหลือ การดำเนินการที่เปPนประโยชน7ตOอผูKอ่ืน 

และยังไดKนำเสนอถึงคุณลักษณะที่ดีในการใหKบริการไวK 

7 ประการ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวOา service ที่ใชKเปPน

หลักการปฏิบัติไดK ดังน้ี   

S = Smiling & Sympathy (ยิ้มแยKมและเอาใจเขา

มาใสOใจเรา เห็นอกเห็นใจตOอความลำบากยุOงยากของผูKมา

รับบริการ) 

E = Early Response (ตอบสนองต O อความ

ประสงค7จากผูKมารับบริการอยOางรวดเร็วทันใจโดยไมOตKอง

ใหKเอOยปากเรียกรKอง) 

R =  Respectful  (แสดงออกถึงความนับถือใหK

เกียรติผูKมารับบริการ) 

V = Voluntariness manner (การใหKบริการที่ทำ

อยOางสมัครใจเต็มใจทำ ไมOใชOทำงานอยOางเสียไมOไดK) 

I = Image Enhancing (การรักษาภาพลักษณ7ของ

ผูKใหKบริการและภาพลักษณ7ขององค7การดKวย) 

C = Courtesy (ความอOอนนKอม อOอนโยน สุภาพ 

มีมารยาทดี) 

E = Enthusiasm ( ค ว า ม ก ร ะ ฉ ั บ กร ะ เ ฉ ง 

กระต ือร ือร Kนขณะบร ิการและให Kบร ิการมากกว Oาที่

ผูKรับบริการคาดหวังเอาไวK) 

1.2 ในสOวนของกระบวนการ / ขั้นตอนการ

ใหKบริการ ในงานบริการบัตรประจำตัวประชาชนสำนัก

ทะ เบ ี ยนอำเภอบางกรวย  จ ั งหว ั ดนนทบ ุ ร ี  มี

ประสิทธิภาพระดับมากเชOนกัน มีคOาเฉลี ่ยที ่ 3.84 

โดยเฉพาะในเรื่องการใหKมีความเปPนธรรมของขั้นตอน

วิธีการใหKบริการ (เรียงลำดับกOอนหลังมีความเสมอภาค

เทOาเทียมกัน) และมีอุปกรณ7และเครื่องมือที่ทันสมัยใน

การใหKบริการ สิ ่งเหลOานี ้เปPนธรรมชาติของบุคคลใน

สังคมที่ทุกคนตKองการไดKรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

ไดKรับการใหKเกียรติ์  การปฏิบัติทางสังคมที่ดี ไดKรับสิทธิ

ที่พึงมีพึงไดKเทOาเทียมบุคคลอ่ืน  ทำใหKบุคคลที่เขKามารับ

บริการรูKสึกเปPนสOวนหนึ่งขององค7กร รูKสึกไมOไดKรับการ

ต Kอนร ับแบบคนแปลกหน Kา อันจะนำมาซ ึ ่งความ

ประทับใจตOอผู KเขKามาใชKบริการ อีกทั ้งเปPนการสรKาง

ความสัมพันธ7กับชุมชน ซ่ึงจะเปPนแนวทางใหKไดKรับความ

รOวมมือที ่ดีจากชุมชนในอนาคตตOอไปอยOางยั ่งยืน ซ่ึง

สอดคลKองกับ กรมการปกครอง ( 2548: 26 -27 ) ไดK

รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการใหKบริการและ

ใหKความหมายของการพัฒนาคุณภาพการใหKบริการไวK

วOา การพัฒนาคุณภาพการใหKบริการเปPนการระดม

ทรัพยากรทั้งหมดมารวมกันปรับปรุงระบบหรือกรรมวิธี

การทำงานเพื่อตอบสนองความตKองการของผูKรับบริการ
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หรือผูKรับผลงาน  โดยมีการเรียนรูKปรับปรุงอยOางเปPน

ระบบและตOอเนื ่อง นอกจากนี ้ย ังกลOาวถึงหลักการ

สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการใหKบริการมี  ประกอบ

ไปดKวย  

1. ลูกคKาสำคัญที่สุด (customer focus) เพราะ

ลูกคKาหรือผูKรับผลงานเปPนเป�าหมายหรือเหตุผลที่ตKองมี

หน O ว ย ง านของ เ ร า   ร ะ ด ั บ ของค ุณภาพอย ู O ที่

ความสามารถในการตอบสนองความตKองการของผูKรับ

ผลงานหนKาที ่ของเราคือ  การคKนหาและตอบสนอง

ความตKองการของผูKรับผลงาน 

2.  จ ุดความฝ�นร Oวมกัน (common vision) 

เปPนการรวมพลังเพื่อการสรKางสรรค7  สมาชิกมีสOวนใน

การกำหนดเป �าหมายร Oวมก ันและม ี ส Oวนในการ

ปรับเปล่ียนไปสูOเป�าหมายดังกลOาว 

3. ทีมงานสัมพันธ7 (teamwork+ empowerment) 

ทุกคนตOางพึ่งพิงกันในการทำงานคุณภาพไมOไดKเกิดจาก

ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง แตOเกิดจากการประสาน

ความพยายามของผูKที่เก่ียวขKองผูKปฏิบัติงานจะตKองไดKรับ

การเสริมพลังดKวยการฝ®กอบรม ขKอมูล และโอกาส 

เพื่อใหKนำศักยภาพของตนมาใชKอยOางเต็มที่ 

4.  มุOงม่ันกระบวนการ (process  focus) เปPน

การมองวOาป�ญหาสOวนใหญOเกิดจากระบบงานที่ไมOรัดกุม

การพัฒนาคุณภาพคือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ใหKมีความรัดกุมงOายในการปฏิบัติเปPนการสรKางระบบ

เพื่อปกป�องคุKมครองใหKผูKปฏิบัติงานทำงานไดKดีที่สุด 

5.  สานด Kวยอร ิยส ัจส ี ่  (problem soloing  

process) เปPนการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร7

หรืออริยสัจ 4  มาใชKปรับปรุงกระบวนการ  เริ่มดKวย

การวิเคราะห7สภาพป�ญหา  วิเคราะห7สาเหตุ  การ

ว ิ เคราะห 7หนทางในการแก Kป �ญหา  การทดสอบ

ทางเลือก  และนำมาปฏิบัติเปPนมาตรฐาน 

6.  ด ีท ี ่ ผ ู Kนำ ( leadership support)  ผ ู Kนำ มี

บทบาทสำคัญในการกOอใหKเกิดการเปล่ียนแปลงเปPนการ

นำโดยใชKอุดมการณ7ร Oวมกัน ผู Kนำทุกระดับเปล ี ่ยน

บทบาทจากผูKควบคุมและส่ังการเปPนโคKช 

7. ทำด ี ไม Oหย ุดย ั ้ ง  (continuous improve 

ment) มองหาโอกาสพัฒนาอยOางตOอเนื่องไมOพอใจกับ

ระดับคุณภาพที่เปPนอยูO 

1.3 ในสOวนของสิ ่งอำนวยความสะดวก ใน

งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบ ียน

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพระดับ

มากเช Oนกัน มีค Oาเฉลี ่ยท ี ่  3.72 โดยเฉพาะในด Kาน 

ป�ายขKอความบอกจุดบริการป�ายประชาสัมพันธ7มีความ

ชัดเจนเขKาใจงOาย ที่เปPนเชOนน้ี นOาจะมีผลมาจาก บุคคล

ที่มาติดตOองานราชการหรือองค7กรใดๆ ก็ตาม แตOละ

องค7กรไมOไดKมีการใหKบริการเฉพาะทางอยOางเดียว ดัง

ธนาคาร หร ือสำนักงานขนาดเล ็กๆ แต OหนOวยงาน

ราชการเปPนองค7กรที่มีภาระงานหลายประเภทรวมอยูO

ในอาคารนั้นๆ  การมีป�ายบอกขKอความบอกจุดบริการ

ตOางๆ จึงเปPนเรื่องที่อำนวยความสะดวกใหKประชาชน

ที่มาใชKบริการ  โดยไมOจำเปPนตKองสอบถามดKวยวาจา

เสมอไป  ทำใหKเกิดการประหยัดในเรื่องเวลา ขั้นตอน 

ตลอดทั้งลดความผิดพลาดในเรื่องเอกสารตOางๆ ไดK อีก

ทั ้งยังชOวยเปPนขKอมูลใหKผู KมาใชKบริการสามารถนำไป

แนะนำ ให Kความร ู Kบ ุคคลอ ื ่น ซ ึ ่ งน ับว Oาเป Pนการ

ประชาสัมพันธ7ใหKกับองค7กรอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคลKอง

กับแนวคิดของ ธีรวรรษ รุ Oงเร ือง (2556 :7) ในการ

บริการสาธารณะและการพัฒนางานบริการไวKวOาการที่

บุคคลมีหัวใจบริการจะชOวยใหKเกิดผลดีตOอคนอื ่นตOอ

ตนเอง และตOองานที่ทำสOงผลใหKเกิดผลดีตOอตนเองใน

เรื่อง ความสำเร็จของงาน เกิดภาพสะทKอนที่ดีตOอบุคคล

และองค7การ มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน  มีขวัญและ

กำลังใจดี  ทำงานไดKมากและมีคุณภาพ  ผลตอบแทน

จะไดKมากตามไปดKวยทำใหKเกิดความคิดสรKางสรรค7  คิด

สรKางงานตOอไป  ซ่ึงจะเกิดผลดีตOอตนเอง ตลอดทั้งผลที่

เกิดตOองานจะไดKรับงานเปPนที่พึงพอใจ  งานเกิดการ

พัฒนาตOอ  งานชOวยใหKองค7การประสบความสำเร็จ

นอกจากที่กลOาวมาแลKว ยังมีการสนับสนุนจากแนวคิด

ของ เทพศ ักด ิ ์   บ ุณยร ัตพ ันธุ7  (2547:46)  ได K ใหK

ความเห็นวOา  องค7ประกอบสำคัญในการใหKบร ิการ

สาธารณะที ่สำคัญจะตKองประกอบไปดKวยทรัพยากร
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บุคคล  คOาใชKจOาย  วัสดุอุปกรณ7  และสิ่งอำนวยความ

สะดวกตOาง ๆ ซึ ่งหากขาดทร ัพยากรเหล Oานี ้การ

ใหKบริการสาธารณะก็ไมOอาจประสบผลสำเร็จไดK 

  

ข[อเสนอแนะ 

ข[อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

1) มีการกำหนดวัตถุประสงค7และมาตรฐาน

ของภารกิจเอาไวK และวัตถุประสงค7ของภารกิจงาน

ใหKบริการบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออOานแลKวเขKาใจ

งOาย สามารถนำไปสูOความสำเร็จไดKจริงและมาตรฐาน

ของภารกิจตKองเปPนสิ่งที่บุคลากรในหนOวยงานทุกคน

สามารถปฏิบัติไดK 

2) ควรมีการป�ดประกาศขOาวสาร และมี

หนังสือมาถึงหนOวยงานที่ใกลKชิดประชาชน หรือมีการ

แจKงขKอมูลขOาวสารในชOองทางอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ7

งานองค7กร และแจKงผลความสำเร็จขององค7กรตนใหK

ประชาชนไดKทราบ 

3) ควรยึดหลักงานบริการที่สามารถยืดหยุOน

แตOไมOเสียหายตOอองค7กร และใหKผูKมารับบริการไดKรับการ

บริการที่พึงพอใจกลับไป ควรมีการเสนอทางออกใหKกับ

ผูKมาขอใชKบริการที่เกิดอุปสรรค พบความขัดขKองบาง

ประการ โดยมีการประกันคุณภาพที่ผูKรับผลการบริการ

กลับไปภายในเวลาประกัน 

4) ควรใหKความสำคัญในเรื่องการแตOงกายที่

แสดงออกถึงความเปPนเอกภาพในองค7กร และสามารถ

สรKางความประทับใจใหKกับผูKพบเห็น 

5) ควรใหKความสำคัญในเรื ่องสถานที ่ มุม

พักผOอนที่ใชKในการรอเวลาการติดตOอราชการ ใหKเปPน

บรรยากาศที่สบายๆ  

 6) ควรเพ ิ ่มเจ Kาหน Kาท ี ่ผ ู K ให Kบร ิการ เพิ่ม

อัตรากำลังใหKเพียงพอตOอการใหKบริการ โดยคำนึงถึง

จำนวนผูKรับบริการ 

ข[อเสนอแนะการวิจัยในคร้ังตqอไป 

 1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจ

ในการได Kร ับประโยชน7จากการใช Kระบบทะเบ ียน

อิเลคทรอนิกส7  จากประชาชน  หนOวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และหนOวยงานอ่ืน ๆ 

 2)  ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงาน

ของเจKาหนKาที่ดKานการแกKไขป�ญหาการทุจริตทางการ

ทะเบียนเพื่อเปPนแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหKมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตOอไป 

3)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการ 

บริการของรัฐในดKานอื ่น ๆ เพื ่อเปรียบเทียบกับการ

บริการดKานงานบัตรประจำตัวประชาชน 
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Abstract 

 

The purposes of this research were 1 )  to study the problems and learning lessons of 

promoting and cultivating the morality in the past, 2)  to find out the factors and conditions 

affecting the conduction of the national morality promotion, 3) to analyze the ways of promoting 

and cultivating the morality, and 4)  to create the patterns of the national morality promotion. 

The samples were 2,000 people from all walks of life. The research tools were questionnaires, 

in-depth interview, and note paper. The obtained data were analyzed by using percentage, 

mean, and standard deviation. The contents were also analyzed. 

Having considered the state and problems of the morality in Thai society, it indicated that 

seven respective aspects of the morality in Thai society were found at the lowest level i.e., 

dedication, honesty, emotion control, endurance, diligence, responsibility, discipline, sufficiency, 

and mindfulness. Out of these, the primary desirable morality was honesty.  

Having studied the factors and conditions affecting the conduction of the national morality 

promotion, it revealed that the primary successful factor was family. The secondary factors were 

from government and private sectors. However, the unsuccessful factors and conditions included 

unstable family, discontinuous and frivolous conduction, no follow-up, and ignorance of the 

morality importance. 

 The patterns of the national morality promotion comprised the following components: 

principles and morality of religions, philosophy of self-sufficiency economy, principles and aims 

of educational management, national policy on morality promotion, organization participation, 

and methods of conducting the morality promotion. 

 

 

Keywords:  problems and learning lessons of promoting the morality, the patterns of the national 

morality promotion 
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ความเปzนมาและความสำคัญของป|ญหา 

ป�จจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยOาง

รวดเร็วทั้งทางดKานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปPน

ผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน7ทำใหKสังคมไทยได Kรับ

กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมตOางชาติที ่ผOานเขKามา

ทางสื่อมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ

ตOางๆ  ผลที ่ตามมาคนไทยได Kนำวิทยาการและ

เทคโนโลยีมาใชKในการผลิต และดำรงชีวิตกOอใหKเกิด

ระบบการแขOงขันทางการตลาดและการผลิต เกิดการ

เลียนแบบ ทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมสังคมทาง

ตะวันตก วิถีชีวิตความเปPนอยูOเปลี ่ยนไปมีคOานิยม

ฟุ�มเฟ อย ไมOประหยัด ยึดถือและใหKความสำคัญกับ

วัตถุนิยมและบริโภคนิยม  เกิดการแขOงขันเอารัดเอา

เปรียบเพื่อการเปPนผูKชนะไดKมาในส่ิงที่ตKองการอยOางไรK

ศ ีลธรรม เกิดป �ญหาความขัดแย Kง ป �ญหาทุจริต

คอรัปชั่นและป�ญหาอาชญากรรม เปPนภัยคุกคามตOอ

สวัสดิภาพทั ้งร Oางกาย  จิตใจ และทรัพย7สินของ

ประชาชน  ซ่ึงภัยตOางๆ เหลOาน้ีไดKทวีความรุนแรงมาก

ขึ ้นในสังคมไทยสิ ่งที ่เกิดขึ ้นทั้งหลายเหลOานี ้  เปPน

เครื่องบOงชี้วOา สังคมไทยจำเปPนตKองไดKรับการแกKไข

อยOางเรOงดOวน โดยมุ OงเนKนพัฒนาคนดKานคุณธรรม

จริยธรรมอยOางจริงจัง เพื่อใหKสังคมเกิดความอยูOเย็น

เปPนสุข  ทั้งน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ

ฉบ ับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) ได Kกำหนดให K มี

ยุทธศาสตร7การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูO

สังคมแหOงภูมิป�ญญาและการเรียนรูK  ที่มุOงเนKนพัฒนา

คนให Kม ีค ุณธรรมนำความร ู K เก ิดภ ูม ิค ุ Kมกัน และ

เสริมสรKางคนไทยอยูOรOวมกันในสังคมไดKอยOางสันติสุข  

การศ ึกษาว ิ จ ั ย  ร ูปแบบการส O ง เ สริ ม

คุณธรรมแหOงชาติ เปPนการศึกษาเพื่อใหKไดKแนวทาง

ดำเน ินการในคณะกรรมการส Oง เสร ิมค ุณธรรม

แหOงชาติ และรูปแบบการสOงเสริมคุณธรรมอยOางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับคนในสังคมไทย ทุก

กลุOมเป�าหมาย ทุกภาคสOวน สามารถนำรูปแบบการ

สOงเสริมคุณธรรมไปปรับใชKในการพัฒนาตน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อสรKางสังคมไทยใหKเปPน

สังคมที ่ ใช Kค ุณธรรมนำการพัฒนา อันจะนำมาซ่ึง

ความสุขความเจริญในการพัฒนาประเทศอยOางยั่งยืน

ตลอดไป  
 

วัตถุประสงคpการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการสOงเสริมคุณธรรม

แหOงชาติ มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) ศึกษาป�ญหาและ

บทเรียนในการสOงเสริมและปลูกฝ�งคุณธรรมในอดีต  

2) ศึกษาป�จจัยและเงื่อนไขที่สOงผลตOอการดำเนินงาน

สOงเสริมคุณธรรมแหOงชาติ 3) วิเคราะห7หาแนวทางใน

การสOงเสริมและปลูกฝ�งคุณธรรม  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

          ประชากรและกลุqมตัวอยqาง 

ประชากร ในการศึกษาครั้งน้ีคอื ประชาชน

ทุกกลุOมอาชีพในประเทศไทย  

กลุ Oมต ัวอย Oาง ในการศ ึกษาคร ั ้งนี ้  คือ

ประชาชนทุกกลุOมอาชีพ จำแนกเปPน 10 กลุOม ไดKแกO 

1) ผูKทรงคุณวุฒิที่ทำงานดKานสOงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

2) ผูKแทนองค7การศาสนา 3) ผูKแทนสำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัด 4) ศิลป�นแหOงชาติ 5) ผู KแทนหนOวยงาน

เครือขOายคุณธรรม 6) สื่อมวลชนผูKแทนหนOวยงาน

ภ า ค ร ั ฐ  เ ฉ พ า ะ ข K า ร า ช ก า ร พ ล เ ร ื อ น 

7) ผูKแทนภาคเอกชน (สถานประกอบการ) 8) ผูKแทน

ภาคประชาชน  9) ผูKแทนเด็กและเยาวชน (6-27 ป´)  

และ 10) สื่อมวลชนจำนวนทั้งหมด 2,000 คน โดย

การเลือกกลุOมตัวอยOางแบบหลายขั้นตอน  

เคร่ืองมือท่ีใช[ในการวิจัย   

เครื ่องมือที ่ใชKในการวิจัย ประกอบดKวย 

1) แบบสอบถามวัดสภาพคุณธรรมในสังคมไทยที่

เปPนอยูO สภาพที่ควรจะเปPนและป�จจัย/เง่ือนไขที่สOงผล

ตOอการดำเนินงานสOงเสริมคุณธรรม 2)แบบสัมภาษณ7

แบบเจาะลึกผูKทรงคุณวุฒิที่มีความรูKความชำนาญดKาน

คุณธรรม 10 กลุOม 3) แบบบันทึกการอภิปรายกลุOม

สนทนา และ 4) แบบสอบถามเพื ่อประเมินรูปแบบ

การสOงเสริมคุณธรรมแหOงชาติ นำไปเก็บรวบรวม

ขKอมูลในป ́พ.ศ. 2551 



108 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                      Vol.7 No.1 April 2015 - September 2015  

 
 

 

 

การวิเคราะหpข[อมูล   

ขKอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห7โดยคำนวณคOา

รKอยละ คOาเฉลี ่ย และสOวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ขKอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเป�ด การ

สัมภาษณ7 และการอภิปรายกลุOมสนทนา วิเคราะห7

ดKวยการวิเคราะห7เน้ือหา 

 

ผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยมีดังน้ี    

 1.  ผลการศึกษาป�ญหาและบทเรียนในการ

สOงเสริมและปลูกฝ�งคุณธรรม พบวOา 

 1.1 สภาพป�ญหาคุณธรรมในสังคมไทยที่

เปPนอยูO คุณธรรมในสังคมไทยที่มีการประพฤติปฏิบัติ

อยูOในระดับต่ำสุด 7 ลำดับ คือ ความเสียสละ ความ

ซ่ือสัตย7 ความขOมใจ ความอดทน  ความขยัน หม่ันเพียร 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความพอเพียง การมีสติ 

สัมปชัญญะ ตามลำดับ เมื่อจำแนกเปPนรายกลุOมทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเยาวชนและภาคประชาชน

พบวOาคุณธรรมที่พึงประสงค7  อันดับแรกของทุกกลุOม 

คือ ความซ่ือสัตย7 สOวนอันดับ 2 แตกตOางกันออกไปใน

แตOละกลุOม  

 1 .2  บทเร ียนในการส Oง เสร ิมและ

ปลูกฝ�งคุณธรรมในอดีต  บทเรียนในการสOงเสริมและ

ปลูกฝ�งคุณธรรมของภาครัฐ  ประกอบดKวยโครงการที่

ภาครัฐนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูOการปฏิบัติ 

การจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดู

ร Kอน โครงการอบรมฝ®กปฏิบัติธรรมของขKาราชการ 

โครงการวิถีพุทธ การนำเยาวชนไปเรียนรูK ปฏิบัติธรรมที่

วัด การจัดตั ้งศูนย7สายใยชุมชน โครงการเขKาค Oาย

คุณธรรมโดยใชKพระวิทยากรของกรมการศาสนา  

สOวนการสOงเสริมและปลูกฝ�งคุณธรรมของภาคเอกชน 

เชOน โครงการตาวิเศษ โครงการที่นำศิลป�นเขKามามี

สOวนรOวมสอนคนในชุมชน ศูนย7สายใยชุมชน  เปPนตKน 

2.  ผลการศึกษาป�จจัยและเง่ือนไขที่สOงผล

ตOอการดำเนินงานสOงเสริมคุณธรรมแหOงชาต ิพบวOา

ป�จจัยและเง่ือนไขที่สOงผลตOอการดำเนินงานสOงเสริม

คุณธรรมใหKประสบความสำเร็จ เปPนอันดับแรก คือ 

ป�จจัยดKานครอบครัว รองลงมา คือ ป�จจัยจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ป�จจัยดKานองค7กรทางศาสนา ป�จจัย

ด Kานช ุมชนและส ิ ่ งแวดล Kอม ป �จจ ัยจากบทบาท

ส่ือมวลชน ป�จจัยจากบทบาท สถาบันการศึกษา ป�จจัย

จากบริบทและสิ ่งแวดลKอม ภูมิศาสตร7 ป�จจัยจาก

องค7กรที่มีสOวนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สังคม 

ตามลำดับ สOวนป�จจัย/เงื ่อนไขที ่ทำใหKการสOงเสริม

ค ุณธรรมไม Oประสบความสำเร ็จ ประกอบด Kวย

ครอบครัวไมOเขKมแข็ง การดำเนินการไมOตOอเนื่องและ

ไมOจริงจัง ขาดการติดตามและการไมOเห็นความสำคัญ

ของคุณธรรม   

3.  ผลการวิเคราะห7เพื่อหาแนวทางในการ

สOงเสริมและปลูกฝ�งคุณธรรม พบวOา  

 3.1  แนวทางการสOงเสริมคุณธรรมที่

เหมาะสมกับกลุ OมตOางๆ  ดังนี้  1) กลุOมภาครัฐ คือ 

การจ ั ดโครงการค ุณธรรมในภาคร ั ฐ  การออก

กฎระเบียบขKอบังคับ การยกยOองสOงเสริมใหKรางวัล  

การสOงเสริมการมีสOวนรOวมและการปลูกฝ�งและเปPน

แบบอยOางที่ดีของสังคม  2) ภาคเอกชน  คือ การจัด

โครงการคุณธรรมในภาคเอกชน การสOงเสริมการมี

สOวนรOวมการยกยOองสOงเสริมใหKรางวัล การอาสาสมัคร

ชOวยเหลือสังคมและการรOวมงานประเพณีในชุมชน  

3) ภาคเยาวชน  คือ การจัดโครงการคุณธรรมใน

สถานศึกษา สัจจะอธิษฐานความด ี  การจัดโครงการ

โดยองค 7 กรทางศาสนา  การรณรงค 7 เผยแพรO

ประชาสัมพันธ7ปลูกฝ�งจิตสำนึกและการบูรณาการใน

การเรียนรูK  

 3.2  ผู Kที ่ควรเขKามามีสOวนรOวมในการ

สOงเสริมคุณธรรม ไดKแกO สถาบันครอบครัว สถาบัน

ศาสนาทุกศาสนา  สถาบันการศึกษา หนOวยงาน

ราชการและองค7กรปกครองสOวนทKองถิ่น หนOวยงาน/

องค7กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และ ทุกภาคสOวนใน

สังคม  

 3.3  กิจกรรมที ่ควรใชKในการสOงเสริม

ปลูกฝ�งคุณธรรม ควรเปPนกิจกรรมที่ตKองรOวมมือ จาก
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หลายฝ�าย การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  กิจกรรมที่

เนKนการปฏิบัติหรือการมีสOวนรOวม  กิจกรรมเก่ียวกับ

การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมใหKนักเรียนมีสOวนรOวม

ในการพัฒนาคุณธรรม  

 3.4  ทรัพยากรและงบประมาณในการ

สOงเสริมคุณธรรม ควรมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    

เงินบริจาคและระดมจากทุกภาคสOวน 

 3.5  วิธีการที่ควรนำมาใชKในการสOงเสริม

ค ุณธรรม มีด ังนี ้  1) การกำหนดใหKการสร Kางเสริม 

คุณธรรมเปPนวาระแหOงชาติ  2) การคKนคิดวิธีการใหมO

ที่มีพลังและมีประสิทธิภาพสูงในการปลูกฝ�งคุณธรรม 

3) การปลูกฝ�งเสริมสรKางคุณธรรมเนKนตั้งแตOวัยเยาว7  

4) การใชKสื่อและเทคโนโลยีเปPนเครื่องมือสำคัญใน

การสOงเสร ิมค ุณธรรม 5) การใช Kประโยชน 7 จาก

เครือขOายตOางๆ ในสังคม 6)  การกำหนดนโยบายใหK

องค7กรปกครองสOวนทKองถิ่นทุกแหOงรOวมกันจัดกิจกรรม

สรKางเสริมคุณธรรม 7) การยกยOองคนดีมีคุณธรรมใหK

เปPนตKนแบบแกOคนในสังคม 8)  การสOงเสริมและใหK

กำลังใจแกOคนดมีีคุณธรรม 9) ใชKการลงโทษทางสังคม

เปPนเครื่องมือป�องปราม   

 3.6 ด ั ชน ีบ O งช ี ้ ความสำเร ็ จ ในการ

สOงเสริมคุณธรรม การประเมินดัชนีบOงช้ีความสำเร็จ

ในการสOงเสริมคุณธรรม ควรพิจารณาจากการศึกษา

จากพฤติกรรม ป�ญหาสังคมหรือคอร7ร ัปชันนKอยลง 

บุคคลมีความรOวมมือกันมากขึ้นและสังคมสงบสุขขึ้น 
 

อภิปรายผล 

 1.  สภาพป�ญหาคุณธรรมในสังคมไทยจาก

การวิจัยครั้งนี้  พบวOาคุณธรรมในสังคมไทยที่มีการ

ประพฤติปฏิบัติอยูOในระดับต่ำสุด  คือ การเสียสละ 

ซึ ่งเป Pนค ุณลักษณะที ่แสดงถ ึงความเต ็มใจที ่จะ

ชOวยเหลืองานสOวนรวมหรือผูKอื่น  โดยการสละทรัพย7  

เวลา กำลังกาย กำลังสติป�ญญาของตนเพื่อประโยชน7

ของสOวนรวมโดยไมOหวังผลตอบแทน  ซึ่งสอดคลKอง

กับโครงการคนดีศรีสังคมของมูลนิธิหมูOบKาน (2550) 

ที่ตั้งเกณฑ7สำหรับใชKในการสรรหาคัดเลือกคนดีศรี

สังคม  ในดKานความเปPนคนดี เสียสละทำงานเพื่อ

สOวนรวม  เปPนแบบอยOางที่ดีของชาวบKานทั่วไป  และ

อาจเปPนเพราะความเจริญทางดKานเทคโนโลยีและวัตถทุี่

ทำใหKเกิดการเปลี ่ยนแปลง บุคคลตKองไขวOขวKาดKาน

เทคโนโลยีและวัตถุที่ทันสมัย จึงเห็นประโยชน7ของ

ตนเองมากกวOาสOวนรวม  ไมOเกิดคOานิยมดKานเสียสละ

ตOอสังคม 

 2.  คุณธรรมที ่พึงประสงค7ของบุคลากร

ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน พบวOา

คุณธรรมที ่พึงประสงค7ของทั ้ง 4 กลุ Oมที ่มีคุณธรรม

รOวมกันในอันดับแรก  คือ ความซื่อสัตย7  ในภาครัฐ  

คุณธรรมเปPนคุณลักษณะที ่แสดงถึงการยึดมั ่นกับ

ขKอมูลความจริง  ความถูกตKอง ดีงามอันเปPนหลักใน

การดำเนินชีวิตทั้งกาย วาจา และใจ ดKวยความจริงใจ 

มีความละอายเกรงกลัวที่จะปกป�ดบิดเบือนความจริง  

และการแสวงหาผลประโยชน 7 ในทางม ิชอบ  ซ่ึง

สอดคลKองกับเดือน ดำดี (2541) กลOาวถึงหลักธรรม

ทางศาสนาพุทธ คือ กุศลกรรมบท 10  ไดKแกO  กาย

สุจริต 3 ประการ วจีสุจริต 4 ประการ  และมโน

สุจริต 3 ประการ  ไมOคิดเอาเปรียบเพOงเล็งอยากไดK

ของเขามาเปPนของตน ไมOคิดพยาบาทปองรKายผูKอ่ืน

และมีความเห็นถูกตKองตามสภาวะตามความเปPนจริง  

เชOนเดียวกับผลการวิจัยของนฤมล  โอสถานุเคราะห7 

(2549)  ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนิส ิตนักศ ึกษาในสถาบัน อุดมศ ึกษา พบวOา

คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝ�งใหKแกOนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา คือความซ่ือสัตย7  

 สOวนคุณธรรมอ่ืนๆ ที่พึงประสงค7ใน 4 กลุOม

ที่เหมือนกัน คือ ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย   การ

เส ียสละ  ความขย ันหมั ่นเพ ียร ความอดทนซ่ึง

สอดคลKองกับผลการวิจัยของนงลักษณ7  วิรัชชัย  และ

คณะ (2550)  ไดKศึกษาเรื่องตัวบOงช้ีคุณธรรมจริยธรรม : 

การพัฒนาและพัฒนาการ พบวOาคุณธรรม จริยธรรมไทย

ที่ควรเฝ�าระวัง 7 ตัว ไดKแกO ความซ่ือสัตย7สุจริต ความมี

สติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความ

ขยันหม่ันเพียร ความมีวินัย  และความอดทน 
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 3.  ป�จจัยและเง ื ่อนไขท ี ่ส O งผลต O อการ

ดำเนินงานสOงเสริมคุณธรรมที ่มีความสำคัญเปPน

อันดับแรก  คือ  ป�จจัยดKานครอบครัว สอดคลKองกับ

สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรสสุคนธ7  มกรมณี  (2549)  

เจือจันทร7  จงสถิตย7อยู Oและรุ Oงเร ือง  สุขาภิรมย7 

(2550)  ที่ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในตOางประเทศ  

พบวOาประเทศเกาหลีมีการอบรมเลี ้ยงดูสมาชิกใน

ครอบครัวเปPนลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปPนอัตลักษณ7

ของเกาหลี แมKโครงสรKางทางสังคมของ เกาหลีจะ

เปลี ่ยนแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจที ่ทำใหKสตร ีชาว

เกาหลีที่แตOงงานแลKวและมีบุตรตKองออกไปทำงาน

นอกบKาน ยังคงใหKความสำคัญในการเลี้ยงลูกอยOาง

ใกลKชิด  เชOนเดียวกับประเทศสวิสเซอร7แลนด7ที่เช่ือวOา

พOอแมOมีสOวนสำคัญที่สุดในการในการอบรมเลี ้ยงดู

บุตรที่ไมOมีใครทดแทน ไดK  ความรูKสึกดKานคุณธรรมจะ

กOอขึ้นในตัวเด็ก  ถKาไดKรับความรักความอบอุOนจากผูK

เปPนแมOรวมถึงบรรยากาศที่รู KสึกไดKถึงความปลอดภัย  

เปPนการปลูกฝ�งใหKกับเด็กดKวยวิถี  ชีวิตความเปPนอยูOใน

ป�จจุบัน  ประเทศฟ�นแลนด7  การเรียนรู Kค ุณธรรม

จริยธรรมเกิดจากครอบครัว  สถาบันครอบครัวมีสOวน

ชOวยฝ®กสอนบุตรธิดาใหKเปPนคนซื ่อสัตย7  มีวินัยใน

ตนเองและร ับผ ิ ดชอบต Oอการกระทำของตน 

ผูKปกครองเครOงครัดที่พาไปทำกิจกรรมดKานกีฬาหรือ

ดนตรี  ใหKบุตรหลานทำบัตรหKองสมุดสาธารณะเม่ือ

พอจะอOานหนังสือพิมพ7ไดK   และสOงเสริมใหKเด็กใชK

ห Kองสมุดสาธารณะที ่ม ีอย ู Oทุกมุมเมือง ประเทศ

แคนาดาใหKความสำคัญกับเยาวชนดังที่มีคำขวัญวOา  

“ our  children  are our future”  แสดงใหKเห็นวOา  

เด็กเปPนบุคคลมีความสำคัญ และมีคOาที่จะตKองมีสOวน

รOวมในการพัฒนาประเทศในอนาคต    

 4.  แนวทางการสOงเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม

กับกลุOมเป�าหมายทั ้งกลุOมภาครัฐ และเอกชน พบวOา

แนวทางการสOงเสร ิมค ุณธรรม 5 อันด ับแรกที ่ มี

แนวทางเหมือนกัน  คือ การจัดโครงการคุณธรรมใน

องค7กรนั้นๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และในสถาน 

ศึกษา  เชOน  การยกยOองสOงเสริมใหKรางวัล  การ

สOงเสร ิมการมีส Oวนร Oวมและการปลูกฝ�งและเปPน

แบบอยOางที ่ด ีของสังคม แนวทางที ่แตกตOางกันจะ

ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของกลุOมน้ัน ไดKแกO กลุOมภาครัฐ 

คือ การออกกฎระเบียบขKอบังคับ กลุOมภาคเอกชน 

คอื การอาสาสมัครชOวยเหลือสังคม กลุOมเยาวชน คือ 

สัจจะอธิษฐานความดี การจัดโครงการโดยองค7กร

ทางศาสนา การรณรงค 7เผยแพร Oประชาสัมพันธ7

ปลูกฝ�งจิตสำนึกและการบูรณาการในการเร ียนรูK   

กลุOมประชาชน คือ การปลูกฝ�งและเปPนแบบอยOางที่ดี

ของครอบครัวและของชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญตนในทาง

ศาสนา การสอดแทรกคุณธรรมเมื ่อช ุมชนเขKาร Oวม

กิจกรรมทางศาสนา  ตามลำดับ   

 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรภาครัฐมีภารกิจคือ

การใหKบริการและทำงานอยู OภายใตKกฎ ระเบียบ

ข Kอบ ังค ับราชการแผ Oนด ิน ด ั งน ั ้นค ุณธรรมที่

จำเปPนตKองมีและเปPนประการสำคัญ   คือการปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบอยOางเครOงครัด  การปฏิบัติดังกลOาว

เปPนการกระทำตามคุณธรรมที่สำคัญคือความซ่ือสัตย7 

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความอดทน สOวน

แนวทางพัฒนาภาคเอกชนมีภารกิจคือการดำเนินการ

เพื่อแสวงหากำไรและรายไดK  ดังน้ันกิจกรรมที่แสดง

ถึงคุณธรรมที่เดOนชัดพึงกระทำตOอสังคม คือ  การ

อาสาสมัครชOวยเหลือสังคม  สOวนกลุOมเยาวชนไดKรับ

การพัฒนาคุณธรรมที่เห็นชัดเจนผOานกิจกรรมของ

สถานศึกษาและการเรียนการสอน คือ สัจจะอธิษฐาน

ความด ี การจัดโครงการโดยองค7กรทางศาสนา  การ

รณรงค7เผยแพรOประชาสัมพันธ7ปลูกฝ�งจิตสำนึกและ

การบูรณาการในการเรียนรูK  สำหรับกลุOมประชาชนมี

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที ่อย ู O ในบร ิบทของ

ครอบครัวและชุมชน  ไดKแกO  การปลูกฝ�งโดยการเปPน

แบบอยOางที่ดีของครอบครัวและของชุมชน กิจกรรม

บำเพ็ญตนทางศาสนา การสอดแทรกคุณธรรมเม่ือ

ชุมชนเขKารOวมกิจกรรมทางศาสนา  ตามลำดับ   

   สำหรับการสรKางเสริมคุณธรรมเปPนวาระ

แหOงชาติ เปPนวิธีการที ่ควรนำมาใชKในการสOงเสริม

ค ุณธรรม ร ัฐอาจกำหนดเป Pนนโยบายและออก
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พระราชบัญญัติ เพื่อใหKหนOวยงาน สถาบันหรือองค7กร

ไดKดำเนินการสOงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม

ของสมาชิกในองค 7กร สถาบันและชุมชน  โดยมี

โอกาสไดKผนึกความรOวมมือกันในทุกภาคสOวนตั้งแตO

ระดับนโยบายจนถึงระดับการปฏิบัติ (กิจกรรมและ

โครงการ)  และเปPนพลังขับเคลื ่อนไปในทิศทาง

เดียวกัน     
 

ข[อเสนอแนะ 

 ข[อเสนอแนะในระดับนโยบาย    

1.  รัฐควรกำหนดนโยบายแหOงชาติในการ

สOงเสริมคุณธรรมของขKาราชการ  เอกชน เยาวชน

และประชาชนใหKชัดเจน เพื่อใหKหนOวยงานที่เก่ียวขKอง

กับขKาราชการ เอกชน เยาวชนและประชาชนนำไป

กำหนดนโยบาย  เป�าหมาย  การสOงเสริมคุณธรรม

ของบุคลากร  เพื่อใหKหนOวยงานที่เก่ียวขKองรับผิดชอบ  

เชOน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย7  กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ  

2.  รัฐควรเรOงดำเนินการสOงเสริมคุณธรรม

แหOงชาติทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชนและประชาชน มี

สOวนรOวมในการวางระบบการบริหารจัดการสOงเสริม

ค ุณธรรม ประสานเช ื ่อมโยงและมุ Oงท ี ่ เป�าหมาย

เดียวกัน  มีแนวทางชัดเจนในการวางแผนการจัด

องค7กร การจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณ  การ

ประสานงาน  การมีสOวนรOวม  และการติดตามกำกับ

ประเมินผล  เพื่อนำนโยบายแหOงชาติในการสOงเสริม

คุณธรรมไปสูOการปฏิบัติ  

3.  รัฐควรใชKกฎหมายที ่เกี ่ยวข Kองอย Oาง

จริงจัง  เพื ่อเปPนมาตรการสำหร ับบุคคลที ่ฝ � าฝ น

กฎหมาย  โดยเฉพาะในภาคร ัฐและภาคเอกชน 

บุคคลที่ฝ�าฝ นกฎหมายตKองถูกปรับหรือลงโทษเปPน

ตัวอยOาง บุคคลหรือองค7กรที่มีการสOงเสริมทางดKาน

ค ุณธรรมได Kร ับการลดภาษี  อีกทั ้งต Kองกำหนด

มาตรฐานคุณธรรมของภาครัฐ  ภาคเอกชนให K มี

มาตรฐานคุณธรรม  (Moral Quotient) เหมือนการ

กำหนดมาตรฐานเพื ่อรับรองระบบการบริหารการ

ดำเนินงานขององค7กรที ่ใช Kกันในหลาย ๆ วงการ

อุตสาหกรรม เชOน ISO 9000  

4.  ร ัฐควรรณรงค7ให Kประชาชนมีสถาบัน

ครอบครัวที ่เขKมแข็งเพราะพOอแมO ผู Kปกครองและ

บุคคลในครอบครัว เปPนสถาบันแรกที่ชOวยปลูกฝ�ง

คุณธรรมใหKกับสมาชิกของครอบครัวตั ้งแตOวัยเยาว7

และสถาบันครอบครัวเปPนสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ตKอง

ประพฤติปฏิบัติเปPนแบบอยOางที่ดีใหKเยาวชน ชOวยใหK

สังคมมีคุณธรรมที ่พึงประสงค7ไดK แนวทางที ่ร ัฐควร

สOงเสริม ไดKแกO การใหKทุกหนOวยงานหลักที่รับผิดชอบ

เร ื ่องค ุณธรรมถ ือเป Pนภารก ิจหน ึ ่ งในการสร K าง

ครอบครัวเขKมแข็ง หลักการจัดทำหลักสูตรฝ®กอบรม

แกOพOอแมOกOอนมีบุตร การลดภาษีเพื่อเลี้ยงดูลูก การ

จัดตั้งกองทุนสนับสนุนครอบครัว  

 ข[อเสนอแนะในระดับการปฏิบัติ 

 1. สถ าบ ั นค ร อบคร ั วค วร ส ร K า ง

บรรยากาศของบKานที่อบอุOน มีความเอ้ืออาทร ความไวK 

วางใจ การยอมรับ ตลอดจนการชOวยเหลือเก้ือกูลกัน 

เปPนการฝ®กใหKบุตรหลานมีความรับผิดชอบ มีวินัย 

ดูแลตนเอง บKาน และบุคคลในครอบครัว ไดKแกO พOอ 

แมO ผูKปกครอง ประพฤติตนเปPนแบบ อยOางที่ดีมีความ

ซ่ือสัตย7 ขยัน อดทน ฯลฯ ประพฤติตนตามหลักคำสอน

ของศาสนา และรOวมกิจกรรมของสถาบันทางศาสนา

และสถาบันการศึกษาของบุตรหลานเพื ่อรOวมกัน

ปลูกฝ�งคุณธรรมใหKเกิดขึ้นกับบุตรหลานและเยาวชน 

 2.  ส ื ่อมวลชนมีบทบาทมากในการ

ถOายทอดคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับความ คิด

และการปฏิบัติ โดยเฉพาะโทรทัศน7 การจัดรายการ

ตOางๆ  มีสOวนชOวยในการสOงเสริมคุณธรรมดKวยการ

สอดแทรกและคำนึงถึงคุณธรรมในบทละคร เพลง 

ภาพยนตร7 เกมตOางๆ รวมทั้งเกมออนไลน7 และการ

โฆษณาสินคKา  ควรจะตKองคำนึงถึงคุณธรรมอยOาง

จริงจังและตOอเน่ือง 

 3. สถาบัน/องค7กรทางศาสนา  ควรจัด

บรรยากาศแวดลKอมที ่สOงเสริมคุณธรรมใหKเยาวชน 

ประชาชน เขKามามีสOวนรOวมในกิจกรรมทางศาสนา 
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ชOวยย้ำเตือน เพิ่มพูนความรูKทั้งทางโลกและทางธรรม 

ดKวยการประพฤติเปPนแบบอยOางที่ดี มีความสัมพันธ7ที่

ดกัีบบKาน สถาบันการศึกษาและชุมชน 

 4. บุคคลสำคัญ และกลุOมผูKนำชุมชนและ

สังคม มีสOวนเกี่ยวขKองกับการสOงเสริมคุณธรรมควรเปPน

แบบอยOางที่ดีในการดำรงชีวิตและประพฤติปฏิบัติใน

การทำงาน อุทิศตน มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และจิต

อาสาบริการสังคม นักการเมืองควรเปPนแบบอยOางที่ดี

ในการมีค ุณธรรมโดยเฉพาะ ด Kานความซื ่อส ัตย7  

เสียสละ  
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การยกระดับคุณภาพศูนยpพัฒนาเด็กในมาตรฐาน ด[านการบริหารจัดการศึกษา 
 

ดร.นุพรรณ จาริยพานิช* 

บทคัดยqอ 

 
 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา  ศูนย7พัฒนาเด็กที่กระจายอยูOตามสังกัดหนOวยงานตOางๆ         

ซ่ึงภาระหลักของหนOวยงานน้ันๆ มีทั้งเก่ียวขKองและไมOเก่ียวขKองกับการศึกษา  ซ่ึงมิใชOการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขKอเสนอแนะนี้เปPนการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย7พัฒนาเด็กรอบ

แรก บทความน้ีจะกลOาวเฉพาะ  มาตรฐานที่วOาดKวยการบริหารจัดการศึกษามาตรฐานเดียวซ่ึงเก่ียวขKองโดยตรง

กับการบริหารงาน  

 มาตรฐานที่วOาดKวยการบริหารจัดการศึกษาที่มีจำนวน 2 ตัวบOงช้ี คือ ตัวบOงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและ ตัวบOงช้ีที่ 12. ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหKมีคุณภาพตามนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ขKอเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย7พัฒนาเด็กในมาตรฐานที่วOาดKวย

การบริหารจัดการศึกษา จะกลOาวถึงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพที่ศูนย7พัฒนาเด็กควรมี และบทบาทหนKาที่ของ

หนOวยงานตKนสังกัด/กำกับดูแลศูนย7พัฒนาเด็ก 

 

 

คำสำคัญ : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ศูนย7พัฒนาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผูKอำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  



114 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                      Vol.7 No.1 April 2015 - September 2015  

 
 

 

 

 

Abstract 

 

Upgrading quality of education based on management standards of the child 

development center, distributed by various organizations. The main burden of the organizations 

is both relevant and unrelated to education. This is not a pre-school in compulsory schools. This 

suggestion is the first implementation of external quality assessment results. The article is 

discussed only one standard.  The standard of educational management, that directly relates to 

administration. 

The standard of education management is two indicators: Indicator 7: the management efficiency 

and the development of educational institutions and Indicator 12: the quality of developing 

educational in stitution in accordance with educational reform policy. 

Suggestions for improving the quality of the child development center in the standard 

of educational management. It discusses the role that developing quality of the child 

development center should have and the role of the organizations / supervising the child 

development center. 

 

 

Keywords: Upgrading quality of education, management standards, the child development center  
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บทนำ 

การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย7พัฒนาเด็กรอบแรก 

เพื ่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงาน ใน

บทความนี ้จะกลOาวเฉพาะ  มาตรฐานที ่ว OาดKวยการ

บริหารจัดการศึกษามาตรฐานเดียวซึ่งเกี่ยวขKองโดยตรง

กับการบริหารงาน ซ่ึงจะเปPนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ของศูนย7พัฒนาเด็กตOอไป 

 

1. การจัดการศึกษาศูนยpพัฒนาเด็ก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหOงชาติ พ.ศ. 2542 แกKไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เห็นความสำคัญของการ

จัดใหKมีการศึกษาสำหรับเด็กวัยกOอนเรียนอายุตั้งแตO 5 ป´

ลงมา  โดยมาตรา 18 กำหนดวOาการจัดการศึกษาเด็ก

กOอนเกณฑ7จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดKแกO ศูนย7เด็ก

เล็ก  ศูนย7พัฒนาเด็ก  ศูนย7พัฒนาเด็กเล็กกOอนเกณฑ7ของ

สถาบันศาสนา  ศูนย7บริการชOวยเหลือระยะแรกเริ่มของ

เด็กพิการและเด็กซึ ่งมีความตKองการพิเศษ หรือสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยOางอ่ืน และกำหนดเปPน

นโยบายเร Oงขยายบร ิการทางการศ ึกษาระด ับนี ้ ใหK

กว Kางขวางครอบคล ุมท ั ้ ง ในเม ืองและชนบท  ใน

กลุOมเป�าหมายที่ดKอยโอกาส ผูKปกครองรายไดKนKอย เพื่อ

พัฒนาคนใหKมีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  เปPนแรงผลักดันที่สำคัญตOอการพัฒนาประเทศ

ใหKเจริญรุOงเรืองในอนาคต เปPนการดำเนินการศูนย7พัฒนา

เด็กเล็กในป�จจุบันหนOวยงานหลายแหOงทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน วัตถุประสงค7ในการใหKบริการที่หลากหลาย   

และบางแหOงมีการใชKทฤษฎีองค7ความรูKด Kานการศึกษา

ตามความเชื่อของผู KจัดมาใชKจัดการศึกษา และรับเด็ก

อายุแตกตOางกันตั้งแตOแรกเกิดถึง 5 ป´สรุปไดKตOอไปน้ี   

1) กระทรวงศึกษาธิการ เปPนหนOวยงานที ่มีหนKาที่

เก่ียวขKองการศึกษาโดยตรง มีการปฏิบัติงานที่เก่ียวขKอง

ก ั บ เ ด ็ ก เ ล ็ กแ ร ก เ ก ิ ด ถ ึ ง  5 ป´  ร วมถ ึ ง ส ถ า บั น

ระดับอุดมศึกษาหลายแหOงจัดตั ้งสถานรับเลี ้ยงเด็ก

ภายในมหาวิทยาลัย โดยบริหารงานจัดการสถานรับ

เล้ียงเด็กดKวย 

2) กระทรวงมหาดไทย หนOวยงานที ่จัดศูนย7

พ ัฒนาเด ็ก ได KแกO กรมสOงเสร ิมการปกครองทKองถิ่น 

(องค7การบริหารสOวนจังหวัดองค7การบริหารสOวนตำบล

เทศบาล พัทยาและกรุงเทพมหานคร) เปPนผูKรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดต ั ้งศ ูนย7พ ัฒนาเด ็กเล็กและสOงเสร ิมใหK

ประชาชนไดKเขKามามีสOวนรOวมในการดำเนินงาน รวมถึง

การเผยแพร Oว ิทยาการแผนใหม O ไปส ู Oบ ิดา มารดา 

ผูKปกครองเด็กและชุมชนโดยมีกรมสOงเสริมการปกครอง

ทKองถิ่นใหKการสนับสนุน   

3) กระทรวงสาธารณสุข ที่มีกรมอนามัยและ

กรมการแพทย7ดำเนินการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับ

กรมอนามัย วัตถุประสงค7ในการจัดตั้งศูนย7โภชนาการ

ของกรมอนามัย มุOงหมายใหKเด็กในทKองถิ่นที่อยูOในวัยเด็ก

ไดKรับการเลี้ยงดูอยOางถูกวิธี รวมถึงเผยแพรOความรูKทาง

โภชนาการแกOพ OอแมOของเด ็ก   ตลอดจนชOวยเหลือ

ครอบครัวที่ยากจน  

4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคง

ของมนุษยp หนOวยงานที่มีหนKาที ่เกี่ยวขKองกับสถานรับ

เลี้ยงเด็กหรือศูนย7เด็กเล็ก ไดKแกO กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ และกรมกิจการเด็กและเยาวชนการจัดสถาน

รับเล้ียงเด็ก มีวัตถุประสงค7เพื่อใหKการสนับสนุน สOงเสริม

และควบคุมสถานสงเคราะห7เด็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก

ของเอกชน ใหKดำเนินงานดKวยดีมีประสิทธิภาพและถูก

กฎหมาย และไดKจัดสถานรับเล้ียงเด็กขึ้นเพื่อเปPนตัวอยOาง

แกOสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และชOวยเหลือประชาชนใน

การจัดบริการรับเลี ้ยงเด็กที ่มีคOาบริการถูกกวOาเอกชน

สถานสงเคราะห7เด็กเอกชนรับอุปการะเด็กกำพรKา  เด็ก

ครอบครัวยากจน   

สOวนสถานรับเลี้ยงเด็กขององคpการเอกชนท่ี

ทำงานในสqวนของการจัดการศึกษา และใหKบริการแกO

เด็กและเยาวชน 50 องค7กร เชOน มูลนิธิเด็กอOอนในสลัมฯ 

มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ เปPนตKน โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติใหKจัดตั้งสภาองค7การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะที่อยูOในภาวะเสี่ยง

ทั้งเด็กดKอยโอกาส เด็กพิการ เด็กเรOรOอน เด็กถูกทารุณ

กรรมถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ใหKไดKรKบการดูแลสุขภาพอนามัย 
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โภชนาการ และการพัฒนาทางดKานสติป�ญญา ตลอดจน

การเปPนพลเมืองที่ดีในอนาคต 

5) เขตพื ้นที ่ปกครองพิเศษ (กรุงเทพฯและ

เมืองพัทยา) สำหรับกรุงเทพมหานคร มีหนOวยงานที่

ดูแลศูนย7เด็กเล็ก ไดKแกO สำนักอนามัย และสำนักพัฒนา

สังคม โดยสำนักอนามัยจะดูแลศูนย7เด็กเล็กที่ตั้งอยูOใน

ศูนย7บริการสาธารณสุขที ่มีอยู O 58 แหOงทั่วกรุงเทพฯ 

สำหรับหนOวยงานสำนักพัฒนาสังคม จะเปPนเด็กที่อยูOใน

ชุมชนแออัด มีศูนย7เด็กเล็กสถานกOอสรKางขนาดใหญOที่มี

คนงานจำนวนมาก ให Kการสนับสนุนโดยนำเด ็กมา

รวมกลุOมและจัดใหKมีครูพี ่เลี ้ยงเข Kาไป โดยสนับสนุน

งบประมาณ ซึ่งอัตราจะถูกวOาทางทKองถิ่นจKางเอง มีการ

ใหKนมและอาหารกับเด็กดKวย สOวนเมืองพัทยามีจำนวนไมO

มาก   

6) กระทรวงแรงงานกรมสว ัสด ิการและ

คุ[มครองแรงงาน เปPนหนOวยงานหลักสนับสนุนใหKนายจKาง

ที ่มีลูกจKางตั ้งแตO 100 คนขึ ้นไป เป�ดศูนย7เด็กเล็กเปPน

สวัสดิการใหKเจKาหนKาที่คนงานหญิง ซ่ึงเปPนศูนย7เด็กเล็กที่มี

เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป 

7) กระทรวงกลาโหม จัดในรูปของสถานรับ

เล ี ้ยงเด ็กท ี ่ร ับเด ็กอาย ุต ั ้งแตOแรกเกิดถ ึง 5 ป ´โดยมี

หนOวยงานคือ กรมสวัสดิการกองทัพบก กรมสวัสดิการ

กองทัพเรือ และกรมยุทธศึกษากองทัพอากาศ การจัด

สถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อชOวยเหลือขKาราชการทหารในการ

เลี ้ยงดูบุตรหลาน และแบOงเบาภาระขKาราชการและ

บุคคลภายนอกในการดูแลเด็ก 

 

2. การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย pพ ัฒนาเ ด็ก

สถานศ ึกษา ในระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐานและ

ระด ับอุดมศ ึกษาได Kร ับการตรวจประเมินค ุณภาพ

ภายนอกรอบแรกตั้งแตO พ.ศ. ป´ 2544 –2548  โดยไมOมี

การตัดสินผลการประเมิน แตOเปPนการประเมินเพื่อยืนยัน

สภาพจริงของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สถานศึกษาไดKนำผลมาปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน รอบที่สอง 

พ.ศ. ป ´ 2549 –2553  เป Pนการประเมินที ่นำผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใชKในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบที่สาม พ.ศ.2554 – 2558 ซึ่งเปPน

การประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศ ึกษา

โดยเปPนพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ7และผลกระทบ

มากกวOากระบวนการและประเม ินเพ ื ่อสร Kางความ

แตกตOางของแตOละสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย7พัฒนาเด็ก   

รอบแรก (พ.ศ.2554-2558) สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค7กรมหาชน) ทำ

การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติในเรื่องตOอไปน้ีคือ   

1) มาตรฐานที่วOาดKวยผลการจัดการศึกษา 

2) มาตรฐานที่วOาดKวยการบริหารจัดการศึกษา 

3) มาตรฐานที่วOาดKวยการจัดการเรียนการสอน

ที่เนKนผูKเรียนเปPนสำคัญ 

4) มาตรฐานที่ว Oาด Kวยการประกันค ุณภาพ

ภายใน   

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ทั้ง 4 มาตรฐาน มี

จำนวนตัวบOงช้ีและสัดสOวนของคะแนนดังน้ี 

ตารางท ี ่  2  จำนวนตัวบ Oงช ี ้และคะแนนเต ็มของ

มาตรฐานการประเมินตามกฏกระทรวงฯ   
 

มาตรฐานการประเมินตาม     

กฏกระทรวงฯ 

จำนวน 

ตัวบqงชี้ 

คะแนน

เต็ม 

1. ดKานผลการจัดการศึกษา      

(ตัวบOงชี้ 1-5, 9-11) 
8 42.5 

2. ดKานการเรียนการสอนท ี่ เนKน

ผูKเรียนเปPนสำคัญ (ตัวบOงชี้ 6) 
1 35.0 

3. ด[านการบริหารจัดการศึกษา 

(ตัวบqงชี้7,12) 
2 17.5 

4. ดKานการประกันคุณภาพ

ภายใน  (ตวับOงชี้8) 
1 5.0 

ภาพรวม 12 100 

  สำหรับมาตรฐานที ่วOาดKวยการบริหารจัด

การศึกษา ปPนการดำเนินงานพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหOงชาติ พ.ศ. 2542 แกKไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

มาตรา 39 ระบุวOา “ใหKกระทรวงกระจายอำนาจการ

บร ิหารและการจ ั ดการศ ึกษาท ั ้ งด Kานว ิ ชาการ

งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 

ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

บทความน้ีจะกลOาวเฉพาะการยกระดับคุณภาพ

ในมาตรฐานที ่ว OาดKวยการบริหารจัดการศ ึกษาที ่มี

จำนวน 2 ตัวบOงชี้ คือ ตัวบOงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและ ตัว

บOงชี้ที่ 12 ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหKมีคุณภาพตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีสัดสOวนของคะแนนรKอย

ละ  17.5  

สOวนรายละเอียดทั้ง 12 ตัวบOงช้ีและคะแนนเต็ม

ในการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย7พัฒนาเด็ก

รอบแรก มีดังน้ี   

 

3. การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา                     

ศูนยpพัฒนาเด็ก 

จากการสังเคราะห7ข Kอมูลจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกเฉาพาะในมาตรฐานที ่วOา

ดKวยการบริหารจัดการศึกษาของศูนย7พัฒนาเด็ก  ที่

ไดKรับการประเมินคุณภาพภาคนอกรอบแรกระหวOางป´

พ ุทธศ ั กราช  2554 -2558  ได K กล O า งถ ึ ง ผ ลก าร

สังเคราะห7เน้ือหาจากรายงานการประเมินที่นOาสนใจที่

จะนำกลOาวถึงป�ญหาของศ ูนย7พ ัฒนาเด็กและแนว

ทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประเมินที่วOา

ดKวยการบริหารจัดการศึกษาศูนย7พัฒนาเด็ก  ดังน้ี 

ป�ญหาของศูนย7พัฒนาเด็กจากการสังเคราะห7

ขKอมูลเชิงคุณภาพจากรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกในมาตรฐานนี้มีหลายประการ เชOน  

ขาดแผนปฏิบัติการประจำป´ ขาดการนิเทศภายใน จัด

สภาพแวดลKอมไมOเอื้อตOอการเรียนรูK  แผนบริหารไมO

ชัดเจน  ขาดการสOงเสริมใหKคณะกรรมการเขKามามีสOวน

รOวม  คณะกรรมการศูนย7ขาดผูKทรงคุณวุฒิ  หKองเรียน

แสงสวOางไมOเพียงพอ ดKานสุขาภิบาลไมOถูกสุขลักษณะ  

ไมOมีการจัดมุมการเรียนรู Kสำหรับผู Kปกครอง  ขาดการ

ประสานงานกับหนOวยงานอื ่นและการมีสOวนรOวมของ

ชุมชน ขาดการสรุปผลการดำเนินงาน  ไมOมีการกำหนด

เอกลักษณ7ของศูนย7 เปPนตKน   

สำหรับแนวทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การประเมินที่วOาดKวยการบริหารจัดการศึกษาศูนย7

พัฒนาเด็กประกอบดKวยตัวบOงชี ้ที่ 7  และ 12 ศูนย7

พัฒนาเด็กควรดำเนินการ ที ่ผู KประเมินภายนอกไดK

กลOาวไวK ดังน้ี 

 “ผูKบริหารสถานศึกษาควรจัดโครงสรKางใหK

ชัดเจน บริหารงบประมาณใหKมีความคลOองตัว โปรOงใส 

ตรวจสอบไดKประสานความร Oวมม ือ สนับสน ุนใหK

ผูKเก่ียวขKองมีสOวนรOวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และระบบการบริหารงานอยOางมีคุณภาพ (PDCA)  

“ผู1บริหารสถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล  

การใช1หลักสูตร และให1ชุมชนเข1ามามีสQวนรQวมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

“ผู 1บร ิหารสถานศึกษาประเมินผลการ

ปฏิบ ัต ิงานอย Qางเป ZนระบบตQอเนื ่องด 1วยวิธ ีการที่

หลากหลาย นำผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางาน”  

“ผู1บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล1อม

ภายนอกอาคาร ให1เอ้ือตQอการเรียนรู1 ปลอดภัย และถูก

สุขลักษณะ ระเบียบเรียบร1อย สะอาด ปลอดภัย รQมรื่น 

สวยงาม   มีพื้นที่สำหรับจัดเปZนแหลQงเรียนรู1ภายนอก

ห1องเรียนให1แกQเด็ก มีพื้นที่สนามเด็กเลQนและมีเครื่อง

เลQนที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอสำหรับเด็ก จัด

สถานที่พักรอและมุมการเรียนรู1สำหรับผู1ปกครอง”   

“ผู1บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงความ

ปลอดภัยเบื้องต1นหากเกิดอัคคีภัยฉุกเฉิน ศูนยbพัฒนา

เด็กควรมีแผนเฝdาระวังและวิเคราะหbความเส่ียง   ควรมี

ระบบและการปdองกันเพื่อความปลอดภัย ติดตั้งปล๊ักไฟ

สูงจากพื้นอยQางน1อย 1.5 เมตรและมีฝาปgดปdองกันเด็ก

เลQน นอกจากนั ้นควรมีแผนฝhกซ1อมการปdองกันภัย 
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รวมถึง เรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็ก รวมถึงการ

เพิ่มพูนความรู1และทักษะในการจัดการความปลอดภัย

ในเด็ก การเฝdาระวังการบาดเจ็บในเด็ก เปZนต1น”   

“ศ ูนย bพ ัฒนาเด ็กควรม ีผ ู 1บร ิหารหรือ

ร ักษาการณbท ี ่ ได 1ร ับการแต Qงต ั ้ ง เป Zนทางการ มี

ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอยQาง

เป Zนระบบครบวงจรค ุณภาพ (PDCA) และควรมี

คณะกรรมการศูนยbอยQางถูกต1องเพื่อมีสQวนรQวมในการ

บริหารงานด1านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงาน

งบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป” 

 “ศูนยbพัฒนาเด็กควรจัดให1มีจำนวนครู

หรือผู1เลี้ยงเด็กเปZนไปตามเกณฑbและมีจำนวนเพียงพอ

กับจำนวนเด็ก   โดยการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผู1

เลี ้ยงดูเด็กให1มีความรู 1ความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ” 

“ศูนยbพัฒนาเด็กควรจัดให1มีข1อตกลงระหวQาง

ศูนยbพัฒนาเด็กกับหนQวยงานที่กำกับดูแลหรือหนQวย

สนับสนุน เพื่อให1การดำเนินการพัฒนาศูนยbพัฒนาเด็ก

มีประสิทธิภาพ สอดคล1องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) คือ การ

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมQ การพัฒนาคุณภาพครูยุค

ใหมQ การพัฒนาสถานศึกษาและแหลQงเรียนรู1ย ุคใหมQ 

และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหมQ” 

“ศูนยbพัฒนาเด็กควรรQวมกับองคbกรสQวน

ท1องถิ่น เชQน โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตำบลจัดให1

ความรู 1แกQผู 1ปกครองในการสQงเสริมพัฒนาการและ

สุขภาพอนามัยของเด็ก การดูแลปdองกันโรคภัยตQางๆ” 

 “ผ ู 1 บ ร ิ ห ารสถานศ ึกษาควรจ ัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการจัดประสบการณbการ

เรียนรู1ที่เปZนของตนเอง ที่สอดคล1องกับความพร1อมของ

เด็ก ชุมชนและสังคมที ่เปZนลายลักษณbอักษร ให1ครู

นำไปใช1วางแผน การจัดประสบการณbการเรียนรู1อยQาง

เปZนระบบ และสQงเสริมให1มีการนิเทศโดยประสานขอ

ความรQวมมือจากผู1ทรงวุฒิหรือผู1เช่ียวชาญด1านปฐมวัย” 

 “ศ ูนย b อบรมเด ็ กก Q อนเ กณฑ b ค วร มี

แผนพัฒนาคุณภาพและแผนประจำปpที่เปZนลายลักษณb

อักษรเปZนแนวปฏิบัติและกำหนดมาตรการรวมทั้งนำ

ข1อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั ้งภายในและ

ภายนอกไปดำเนินการตามระบบ ดำเนินงานอยQางเปZน

ระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ให1มีผลกระทบตQอ

คุณภาพของศูนยbพัฒนาเด็กตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)” 

“ศูนย bอบรมเด ็กกQอนเกณฑbควรสร 1 าง

เครือขQายการพัฒนาเด็กอยQางมีประสิทธิภาพ เชQน 

เครือขQายผู 1ปกครอง ผู 1ทรงวุฒิหรือผู 1เชี ่ยวชาญด1าน

ปฐมวัย ภูมิปwญญาท1องถิ่นอยQางหลากหลาย ควรมุQงม่ัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให1บรรลุเปdาหมาย” 

เม ื ่อสร ุปเป Pนข Kอเสนอแนะในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่วOาดKวยการบริหารจัด

การศึกษา ศูนย7พัฒนาเด็กควรมีบทบาทในการพัฒนา

คุณภาพ  ดังตOอไปน้ี 

1. จัดตั ้งคณะกรรมการสถานศึกษาและใหKมี

สOวนรOวมในการบริหารงานของศูนย7  

2. จ ัดโครงสร Kางและระบบบร ิหารค ุณภาพ 

PDCA เปPนเครื่องมือการบริหารจัดการอยOางเปPนระบบ  

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป´ที่มีโครงการ

และกิจกรรมการพัฒนาตามขKอเสนอแนะจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  

4. บริหารจัดการใหKมีจำนวนครูหรือผูKเล้ียงดูเด็ก

ตามเกณฑ7ที่กำหนด 

5. สOงเสริมพัฒนาครูหรือผูKเลี้ยงดูเด็กใหKเขKารับ

การอบรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอยOางนKอย 20 ช่ัวโมงตOอป ́

6. ประสานความร O วมม ื อจากหน O วยงาน

ภายนอกเพื ่อป�องกัน ดKานความปลอดภัยและการ

บาดเจ็บในเด็ก 

7. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที ่ มี

การกำหนดสาระการเรียนรูKไวKอยOางชัดเจน 

8. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ใชKหลักสูตร และใหKชุมชนเขKามามีสOวนร Oวมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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9. ควรจัดทำรายงานการประเมินตนเองโดยใชK

มาตรฐานและตัวบOงช้ีของหนOวยงานตKนสังกัด 

10. จัดสภาพแวดลKอมทั้งภายในและภายนอก

ใหKสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย มี โตºะ 

เกKาอ้ีที่เอื้อตOอการเรียนรู Kของเด็กและการทำกิจกรรม 

จัดสถานที่น่ังรอสำหรับผูKปกครองและจัดมุมการเรียนรูK 

11. จ ัดให Kม ีมาตรการด Kานความปลอดภัย 

มีการวิเคราะห7ความเส่ียงตามจุดตOางๆ จัดกิจกรรมเพื่อ

แกKป�ญหาและป�องกันความปลอดภัย 

12. ควรจัดทำบันทึกขKอตกลงความรOวมมือกับ

หนOวยงานตKนสังกัดในการรOวมมือกันพัฒนาคุณภาพตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ข[อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1. ควรบริหารจัดการใหKมีจำนวนครูหรือผูKเล้ียงดู

เด็กตามเกณฑ7ที่กำหนดทั้งปริมาณและคุณภาพ   

2. ควรพัฒนาศักยภาพของผูKบริหารศูนย7พัฒนา

เด็กอยOางสม่ำเสมอ ใหKมีความรูKและทักษะในมาตรฐาน

วOาดKวยการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการ

เชิงกลยุทธ7 พัฒนาการของเด็กและการดูแลเด ็กใหK

เปPนไปตามมาตรฐาน 

3. ควรสนับสนุนสOงเสริมศูนย7พัฒนาเด็กที ่ มี

ขนาดเล ็กจำนวนมากไมOม ีตำแหนOงผ ู Kบร ิหารศ ูนย7  

หนOวยงานที่เปPนตKนสังกัด/กำกับดูแลศูนย7พัฒนาเด็ก 

อาจแกKป�ญหาด KวยการกำหนดตำแหนOงหรือจัดสรร

ผูKบริหารประจำศูนย7 1 คนมีหนKาที่บริหารจัดการศูนย7

พัฒนาเด็กได Kหลายศ ูนย7 ประสานความรOวมมือกับ

หนOวยงานในทKองถิ่น 

4. ควรประสานความรOวมมือกับหนOวยงานใน

ทKองถิ ่นที ่มีความรู Kและประสบการณ7เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาระดับเด็กเล็กมาเปPนโรงเรียนพี่เลี้ยง ในการ

สรKางความรู KความเขKาใจใหKบุคลากรที ่เกี ่ยวข Kองกับ

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนร ู K การประเมิน

พัฒนาการของเด็ก เปPนตKน  

5. ควรด ูแลให Kม ีการแต Oงต ั ้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในที่มีผูKทรงคุณวุฒิเปPนประธาน 

และผูKบริหารระดับทKองถิ่นเปPนเลขานุการ คณะกรรมการ 

ประกอบดKวย ผูKแทนจากหนOวยงานที่เปPนผูKเชี่ยวชาญ

ดKานตOาง ๆ เชOน ดKานสุขภาพ อนามัยและโภชนาการ 

ดKานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลKอม ผูKแทนจาก

ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก ผูKแทนจากตOอไป  

สรุปไดKวOา แมKวOาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกในรอบสองอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 

ตัวบOงช้ีหรือเกณฑ7การพิจารณา แตOผลการประเมินที่ไดK

จากการสังเคราะห7เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ

รอบแรกของ ศูนย7พัฒนาเด็ก  ก็จะมีประโยชน7ในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ ในดKานการ

บริหารจัดการสถานศีกษาของศูนย7พัฒนาเด็ก
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การวิจัยเชิงประเมินกับการประเมินโครงการ 
 

ดร. รุจา  รอดเข็ม* 

 

บทคัดยqอ 

 

การวิจัยเชิงประเมิน หมายถึง การใชKกระบวนการวิจัยอยOางเปPนระบบในการตรวจสอบ  ตัดสินในส่ิงที่มุOง

ประเมินเทียบกับเกณฑ7 การวิจัยเชิงประเมินหากจำแนกตามสิ่งที่มุOงการประเมินแบOงไดKเปPน 9 ประเภท  การวิจัย

ประเมินความตKองการจำเปPน การวิจัยเชิงประเมินนโยบาย/แผน  การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร  การวิจัยเชิงประเมิน

ผลิตภัณฑ7  การติดตามและประเมินโครงการ  การวิจัยเชิงประเมินการปฏิบัติงาน  การวิจัยเชิงประเมินบุคลากร  

การวิจัยเชิงประเมินองค7กร   การพัฒนาระบบ/รูปแบบการประเมิน  

การประเมินโครงการที่จะจัดวOาเปPนการวิจัยเชิงประเมินไดK  จะตKองนำระเบียบวิธีวิจัยมาใชKในการประเมิน 

เชOน  มีการออกแบบการประเมินที่มีหลักเกณฑ7 จัดทำกรอบการประเมินที่มีสOวนประกอบที่สำคัญคือ  ส่ิงที่ไดKจากการ

ออกแบบการวัด  คือ  ตัวบOงช้ี   วิธีการประเมิน  แหลOงขKอมูลเครื่องมือที่ใชKในการประเมิน  การวิเคราะห7ขKอมูล  และ

เกณฑ7ในการตัดสิน  เครื่องมือและวิธีการที่ใชKตKองเปPนไปตามหลักวิชาการ มีคุณภาพการวิเคราะห7  เขียนรายงาน

ครบตามขั้นตอนการวิจัย อยOางไรก็ตามการวิจัยเชิงประเมินมีขั้นตอนวิธีดำเนินการเฉพาะตัวที่แตกตOางจากการวิจัย

ทั่วไป โดยเฉพาะตKองมีการกำหนดเกณฑ7และการตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ7   

 

 

คำสำคัญ:  การประเมินโครงการ   การวิจัยเชิงประเมิน  กรอบการประเมิน 
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Abstract 

 

 Evaluation research refers to the use of systematic research processes and to determine 

what to evaluate against the criteria. Evaluative research, if classified by purpose, is divided into 9 

categories. policy / plan evaluation research, course evaluation research, product evaluation, 

project evaluation research, performance evaluation research, personnel evaluation research, 

organizational evaluation research and developing of assessment systems / models 

 Evaluation of the project can be assessed as an evaluation research. If using the research 

methodology for assessment such as setting design assessment to develop an evaluation 

framework that includes a critical component, research tools and methods used must be in 

accordance with academic principles, resource, assessment tool, data analysis and criteria for 

judging, and write a full report of the research steps.  However, evaluation research has its own 

unique algorithm that is different from conventional research. Specific criteria must be set and 

judging results based on criteria. 

 

 

 

Keywords: evaluation research, project evaluation, evaluation framework 
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บทนำ 

การวิจัยเชิงประเมินมีความหมาย ประเภท 

และขั้นตอนมีลักษณะเฉพาะตOางจากงานวิจัยทั่วไป  การ

ประเมินโครงการที่เรามักกระทำทุกครั้งที่ดำเนินงาน

โครงการ  ดเปPนการวิจัยเชิงประเมินหรือไมO บทความน้ี

จะนำเสนอรายละเอียดดังกลOาว  โดยตั ้งเปPนคำถาม

ดังตOอไปน้ี 

 

1. ความหมาย ประเภท และขั้นตอนของการวิจัยเชิง

ประเมินอยqางไร   

การว ิ จ ั ย เช ิ งประ เม ินหมายถ ึ ง  การ ใชK

กระบวนการวิจ ัยอย Oางเป Pนระบบในการตรวจสอบ  

ตัดสินในสิ ่งที ่มุOงประเมินเทียบกับเกณฑ7 การวิจัยเชิง

ประเมินที่มีลักษณะเดOนที่ตOางจากการวิจัยทั่วไป ดังน้ี 

1) คำถามของวิจัยเชิงประเมิน (Research 

Problem) มาจากความตKองการขKอมูลสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจ หรือจากเป�าหมายของกิจกรรม/โครงการที่

กำหนดไวKลOวงหนKา แตOคำถามการวิจัยทั่วไปมาจากความ

ตKองการหรือป�ญหาของผู Kวิจัยที ่ประมวลจากแนวคิด 

ทฤษฎีใน ตำรา  บทความ ตลอดจนผลงานวิจัยตOางๆ ที่

เก่ียวขKอง 

2) จุดมุOงหมายของวิจัยเชิงประเมิน  มุOงเนKนผล

ทางด Kานการปฏ ิบ ัต ิมากกว Oาทางด Kานทฤษฎ ี  แตO

จุดมุOงหมายสำคัญของการวิจัยทั่วไปเพื่อสรKางองค7ความรูK

และทดสอบทฤษฎีที่กำลังศึกษา มุOงนำผลไปแกKป�ญหา

โดยเนKนระเบียบวิธีวิจัยที ่สามารถสรุปไปยังประชากร

อ่ืนๆ ไดK    

3)  แบบแผนการว ิ จ ั ย เช ิ งประเม ิน เปPน

การศึกษาจากสถานการณ7จริงของโครงการ/สิ ่งที ่มุOง

ประเมิน ไมOม ีการควบคุมตัวแปรแทรกซKอน   การ

ออกแบบการประเมินได Kจากการวิเคราะห7ส ิ ่งท ี ่ มุOง

ประเมิน และโมเดลการประเมิน  

4) ใหKความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ7ตัดสิน

ความสำเร็จที่กำหนดไวKลOวงหนKาอยOางชัดเจนและเปPนที่

ยอมรับ  เชOน  ผูKเขKารับการอบรมรKอยละ 80 ขึ้นไปมี

ผลสัมฤทธิ์ผOานการอบรม ผูKเขKารับการอบรมมีความพึง

พอใจตOอการจัดอบรมในระดับมาก เปPนตKน  ตOางจากการ

วิจัยทั่วไปที่ไมOตKองมีการกำหนดเกณฑ7ความสำเร็จ   

5) ชOวงเวลาการเก็บรวบรวมขKอมูลของการ

วิจัยเชิงประเมินขึ้นกับการดำเนินงานโครงการ และ ผูKใหK

ขKอมูลเปPนกลุ Oมเฉพาะที่เกี ่ยวขKองกับสิ ่งที ่มุ Oงประเมิน  

เนื่องจากสิ่งที่มุOงประเมินเชOนโครงการ แตOละโครงการมี

ลักษณะดำเนินการเฉพาะแตกตOางกัน  จึงไมOมีการอKางอิง

ไปยังโครงการอ่ืนๆ   

6) รายงานผลการประเมินตKองครอบคลุม

ประเด ็น และต Kองเสร ็จให Kท ันเวลาใช Kงานเพื ่อเปPน

สารสนเทศในการปรับปรุงดำเนินงาน  และเมื่อสิ้นสุด

การดำเนินงาน  จึงจะจัดทำรายงานวิจัยสรุปสำหรับ

ผูKบริหาร  นอกจากน้ันอาจมีการนำเสนอผลการประเมิน

ภาพรวมเบื้องตKนในการประชุมผูKดำเนินการโครงการ  

ผูKบริหารที่มีหนKาที่ตัดสินใจและผูKทรงคุณวุฒิเพื่อรOวมกัน

พิจารณาสารสนเทศและใหKขKอเสนอแนะเพิ่มเติม เชOน 

การปร ับปร ุงการดำเนินการโครงการแลKวจ ึงจ ัดทำ

รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ7  และเผยแพรOใน

กลุOมบุคคลที่เก่ียวขKอง   

 

2. การประเมินโครงการเปzนงานวิจัยเชิงประเมิน

หรือไมq  

การประเมินโครงการ (Project Evaluation) มีผูKใหK

ความหมายหลายความหมาย ในที่นี้ใหKความหมาย  วOาการ

ต ัดส ินค ุณค Oาของโครงการเท ียบก ับเกณฑ 7  เปPน

กระบวนการทำใหKไดKสารสนเทศในการตัดสินใจ  ดังน้ัน 

การประเมินโครงการจึงตKองมีการแจKงเกณฑ7ที่ใชKประเมิน

ใหKผู Kเกี ่ยวขKองทราบอยOางชัดเจน ปกติบุคลากรของ

โครงการจะเปPนผู Kประเมินโครงการ  เนื ่องจากการ

ประเมินเปPนเงื่อนไขสำคัญที่ตKองกระทำตามขั้นตอนที่

ระบุไวKในโครงการ  ผูKประเมินภายใน มีขKอดีคือผูKประเมิน

รูKจักและเขKาใจโครงการเปPนอยOางด ี แตOบางครั้งมีจุดอOอน

ที ่ผู KประเมินไมOม ีความร ู Kในเรื ่องของวิธีการประเ มิน         

ผูKประเมินภายในจึงมีภารกิจในการศึกษาวิธีการประเมิน 

การวิเคราะห7และรายงานผลการประเมิน   เพื่อใหKผล

การประเมินที่เช่ือถือไดKเปPนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
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สำหร ับโครงการขนาดใหญOท ี ่ม ีกระทบตOอสOวนรวม  

ต Kองการให KผลการประเมินเปPนที ่ยอมรับของสังคม   

เลี่ยงคำครหาวOาทำเองประเมินเอง  หลายหนOวยงานจึง

จKางบุคคลภายนอกมาประเมิน ที่เรียกวOา  ผูKประเมิน

ภายนอกที ่เปPนผู Kเชี ่ยวชาญ  ผู KประเมินภายนอกตKอง

สื ่อสารถึงเป�าหมายและวิธีการประเมินโครงการใหK

บุคลากรของโครงการเกิดความเขKาใจที่ถูกตKองใหKขKอมูล

ครอบคลุมทุกประเด็นตามความเปPนจริง 

 

3. การประเมินโครงการจะเปzนงานวิจัยเชิงประเมินได[

อยqางไร  

   ผลประเมินหรือสารสนเทศจากการประเมินที่

เขKาถึงความจริงแหOงคุณคOา  จะตKองอธิบายถึงสาเหตุแหOง

ความสำเร็จของโครงการวOาสำเร็จหรือไมOสำเร็จ   ตKองมี

การแจKงเกณฑ7ที่ใชKประเมินอยOางชัดเจน  การประเมิน

โครงการที่จะไดKรับวOาเปPนงานวิจัยไดKขึ้นกับระดับความรูK

และความถูกตKองเช ื ่อถือได K  รวมทั ้งประโยชน 7ของ

สารสนเทศและองค7ความรู KใหมOที่ไดKจากการประเมิน

โครงการ  อีกทั้งการประเมินโครงการนั้นๆ มีระบบคิด

และวิธ ีการที ่แยบยลลึกซึ ้ง ครบถKวนสมบูรณ7ของ

กระบวนการ (เรียบเรียงจาก สมหวัง  พิธิยานุวัฒน7, 

2553) 

ดังน้ันการประเมินโครงการที่จะจัดวOาเปPนการ

วิจัยเชิงประเมินไดK  จะตKองนำระเบียบวิธีวิจัยมาใชKใน

การประเมิน เช Oน  ม ีการออกแบบการประเมินที ่มี

หลักเกณฑ7  เครื่องมือและวิธีการที ่ใชKตKองเปPนไปตาม

หลักวิชาการ มีคุณภาพการวิเคราะห7  เขียนรายงานครบ

ตามขั้นตอนการวิจัย อยOางไรก็ตามการวิจัยเชิงประเมินมี

ขั้นตอนวิธีดำเนินการเฉพาะตัวที่แตกตOางจากการวิจัย

ทั่วไป โดยเฉพาะตKองมีการกำหนดเกณฑ7และการตัดสิน

ผลการประเมินตามเกณฑ7  ซึ ่งมีขั ้นตอนการวิจัยเชิง

ประเมินดังรายละเอียดตOอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหpส่ิงท่ีมุqงประเมิน 

 เปPนขั ้นตอนที ่ตอบคำถามวOาประเมินอะไร 

ทำไมตKองทำวิจัยเชิงประเมิน  ภาพความสำเร็จของงาน/

โครงการคืออะไร  เกี่ยวขKองกับใคร ที่ไหน  ผูKประเมิน

จำเปPนตKองมีความรอบรูKในส่ิงที่มุOงประเมิน โดยเฉพาะถKา

ผูKประเมินภายนอกยิ่งจำเปPนตKองทำความรูKจักดKวยการ

วิเคราะห7ส่ิงที่มุOงประเมิน ถKาส่ิงที่มุOงประเมินเปPนโครงการ  

โครงการน้ีตอบสนองนโยบายระดับใด มุOงแกKป�ญหาใด มี

ความเร Oงด OวนในการแกKป �ญหาหร ือไม O  ตลอดจน

ความสัมพันธ7และความเชื่อมโยงระหวOางโครงการกับ

ยุทธศาสตร7ขององค7กร  ตัวอยOาง (สมถวิล  วิจิตรวรรณา

, 2554) ที่สำคัญ ไดKแกO  

1.1  ทำไมจึงเกิดโครงการ  คำตอบไดKจาก

การวิเคราะห7สOวนที่เปPนหัวขKอ  หลักการและเหตุผล  จะ

ทำใหKทราบความเปPนมาของโครงการ  

1.2  ภาพความสำเร็จของโครงการคืออะไร 

(what)  เป Pนการวิเคราะห7ผลผลิต (product) ของ

โครงการ วัตถ ุประสงค 7ของโครงการเป PนสOวนท ี ่ ช้ี

เป �าประสงค 7 (goals) ของโครงการ  ว ิธ ีดำเนินการ

โครงการไปไมOถึง  ผูKประเมินจำเปPนตKองศึกษาจากสOวน

อ่ืนๆ ของโครงการ   

1.3 โครงการดำเนินการอยqางไร (how)  ท่ี

ไหน  (where) เมื ่อไร (when) กับใคร ไดKจากการ

วิเคราะห7สOวนที่เปPนหัวขKอ  วิธีดำเนินการ จะทำใหKทราบ

วOา  โครงการมีขั้นตอนการทำงานอยOางไร  ทำอะไรบKาง 

ทำมากนKอยเพียงใด โครงการดำเนินการ ที่ไหน  ทำใหK

ทราบวิธีการและขอบเขตของโครงการ  สOวนระยะเวลา

ดำเนินการวิเคราะห7ไดKจากแผนภูมิหรือตารางเวลา

ดำเน ินงาน (Gantt chart)  การว ิ เคราะห 7ผ ู Kม ีส O วน

เกี ่ยวข Kองกับโครงการ ควรเร ิ ่มต Kนจากการระบุถึง 

หนOวยงาน กลุOมบุคคล และบุคคลที่มีสOวนเกี่ยวขKองกับ

โครงการ  

1.4 การวิเคราะหpความเชื ่อมโยงระหวqาง

โครงการก ับย ุทธศาสตร pหร ื อก ับ โคร งก ารอื่ น 

การวิเคราะห7ความเช่ือมโยงระหวOางโครงการที่คิดขึ้นมา

กับยุทธศาสตร7ตOางๆ   

 ข้ันตอนท่ี 2  กำหนดวัตถุประสงคpของการ

วิจัยเชิงประเมิน   

จุดมุ Oงหมายของการวิจัยเชิงประเมิน ที ่เปPน

กรอบหร ือท ิศทางการประเม ิน การกำหนดภาพ
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ความสำเร ็จของสิ ่งท ี ่ม ุ Oงประเมินจะทำให Kกำหนด

วัตถุประสงค7ที่ดีตKองมีความเฉพาะเจาะจง วัดไดK เปPนที่

ยอมรับ  จุดมุOงหมายหลักของการประเมิน ไดKแกO เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนา  เพื่อใหKความดีความชอบ  เพื่อทราบถึง

ความสำเร็จของงาน  เพื ่อเปPนขKอมูลในการกำหนด

นโยบาย  เปPนตKน  การกำหนดจุดมุOงหมายหลักของการ

ประเมินรOวมกันระหวOางบุคคลฝ�ายตOางๆ  จะทำใหKผลที่

ไดKจากการประเมินเกิดประโยชน7สูงสุด ขั ้นตอนท่ี 3  

ออกแบบการวิจัยเชิงประเมิน 

 การออกแบบการวิจัยเชิงประเมินเปPนขั้นตอน

ที่ตอบคำถามวOา  ประเมินอยOางไร  การออกแบบการ

ประเมินเปPนการวางแผนและเตรียมการประเมิน  นิยม

กำหนดเป Pน“กรอบการประเมิน”  ผ ู Kประเมินเล ือก

รูปแบบการประเมินในขั้นตอนนี้  มีการกำหนดเกณฑ7

การประเมินลOวงหนKา ซึ่งทำใหKการวิจัยเชิงประเมินตOาง

จากการวิจัยอ่ืนๆ  

กรอบการประเมินมีสOวนประกอบที่สำคัญคือ 

สิ่งที่ไดKจากการออกแบบการวัด  คือ  ตัวบOงชี้   วิธีการ

ประเมิน  แหลOงขKอมูลเครื่องมือที่ใชKในการประเมิน  การ

วิเคราะห7ขKอมูล  และเกณฑ7ในการตัดสิน  

 อน่ึง ตัวบOงช้ีเปPนขKอความที่สะทKอนถึงลักษณะ

สิ่งที่มุOงประเมิน เปPนพฤติกรรมที่สังเกตไดKหรือเปPนคำ

นิยามปฏิบัติการที่สามารถวัดไดKตรวจสอบไดK  

 

ตัวอยqาง   กรอบการประเมินโครงการสOงเสริมการรักการอOาน   
 

วัตถุประสงคpของ

การประเมิน 

ตัวบqงช้ี/ 

ประเด็นที่ศึกษา 

แหลqง 

ข[อมูล 

วิธีการ/

เครื่องมือ 

การวิเคราะหp

ข[อมูล 

เกณฑpการ

ประเมิน 

1.ประเมินความ

พรKอมของป�จจัย

เบ้ืองตKนในการ

ดำเนินงาน 

ความพรKอมดKานป�จจัยเบ้ืองตKน 

1. ความเพียงพอ ความรูKของครู 

2. ความเพียงพองบประมาณ 

3. วัสดุอุปกรณ7เพียงพอ มีคุณภาพ 

4. สถานท่ี (เหมาะสม สะอาด 

เพียงพอ ปลอดภัย)  

5. ระยะเวลา (ความเพียงพอ) 

6. การสนับสนุนของฝ�ายบริหาร 

1. ผูKบริหาร 

2. ครู 

แบบสอบถาม

ผูKบริหารและ

ครู 

แบบมาตร

ประมาณคOา  

5 ระดับ 

1. คOาเฉลี่ย 

2. สOวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คOาเฉลี่ยต้ังแตO 

3.51 ข้ึนไป 

2.เพ่ือประเมิน

กระบวนการ

ดำเนินงาน 

 

ความเหมาะสมของกระบวนการ 

1. เปPนไปตามแผนทีท่ีกำหนด 

-การประสานงาน 

2.การมีสOวนรOวมของครู 

3. การนิเทศติดตาม 

1. ผูKบริหาร 

2. ครู 

1. คOาเฉลี่ย 

2. สOวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คOาเฉลี่ยต้ังแตO 

3.51 ข้ึนไป 

3.เพ่ือประเมิน

ผลผลิตของการ

ดำเนินโครงการ 

ผลผลิตของการดำเนินโครงการ 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนตOอ

การดำเนินโครงการ 

2. การมีนิสัยรักการอOานของ

นักเรียน 

 

 

นักเรียน 

ครูวัดผล 

แบบสอบถาม

นักเรียน 

ครูวัดผล 

แบบมาตร

ประมาณคOา  

5 ระดับ 

 

1. คOาเฉลี่ย 

2. สOวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

รKอยละ 

คOาเฉลี่ยต้ังแตO 

3.51 ข้ึนไป 

 

ผลการ

ประเมิน

ระดับดีข้ึนไป 

(75 %ข้ึนไป) 
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ขั้นตอนที่ 4 สร[างเครื่องมือในการวิจัยเชิง

ประเมิน  เครื่องมือประเมินที่สรKางขึ้นตKองสอดคลKอง

ครอบคลุมกับลักษณะของส่ิงที่จะวัดและมีคุณภาพ ดKวย

การใหKผูKเช่ียวชาญพิจารณาความตรงของเครื่องมือจะทำ

ใหKมั่นใจไดKวOา  สอดคลKองและครอบคลุมกับสิ่งที่จะวัด 

และจัดทำฉบับสมบูรณ7รวมถึงคูOมือการใชK 

ข้ันตอนท่ี 5  การเก็บรวบรวมข[อมูล 

การเก็บรวบรวมขKอมูลกับแหลOงขKอมูลหรือผูKที่

จะใหKขKอมูลสำคัญ (key informant person)  โดยทั่วไป

ควรใชKแหลOงขKอมูลหลายแหลOง แหลOงขKอมูลที ่ควรเก็บ

ขKอมูลควรประกอบดKวยบุคคล 3 ฝ�าย คือ 1) กลุ OมผูK

ใหKบริการ ไดKแกO ผูKปฏิบัติงานโครงการ  2) ผูKรับบริการ  

ได KแกO ผ ู Kร ับการอบรม  และ 3) กลุ Oมผ ู Kท ี ่ เก ี ่ยวข Kอง 

(stakeholders)   ไดKแกO ประชาชนที่ไดKรับผลกระทบจาก

การดำเนินการหรือจากผลผลิตของโครงการ  เปPนตKน  

การประเมินโครงการที่มีผลประโยชน7เขKามาเก่ียวขKองพึง

ระวัง  การเมืองในการประเมิน  ที่มาจากกลุOมบุคคลที่มี

สOวนไดKเสียอาจสรKางอิทธิพล  เพื่อใหKไดKผลการประเมิน

ตามที ่ตนตKองการ ผู KประเมินควรใชKวิธีการที ่ย ืดหยุOน

สอดคลKองกับสถานการณ7   พยายามเก็บขKอมูลจากแตO

ละฝ�ายเสมอภาคเทOาเทียมกัน   

 

ข้ันตอนท่ี 6  การวิเคราะหpข[อมูล 

การวิเคราะห7ขKอมูลเปPนการจัดกระทำขKอมูลที่

ไดKจากการเก็บรวบรวมไดK  สรุปไดKดังน้ี 

6.1 วิเคราะห7ขKอมูลเชิงปริมาณ  การเลือกใชK

สถิติเพื่อการวิเคราะห7ขKอมูลเชิงปริมาณตKองตอบสนอง

วัตถุประสงค7ของการประเมิน  ตัวบOงช้ีและลักษณะของ

ขKอมูล  การเลือกใชKสถิติเชิงพรรณนาประเภทรKอยละ 

คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใหKเห็นภาพรวม

ของขKอมูล  สOวนสถิติเชิงสรุปอKางอิง เลือกใชKเมื่อขKอมูล

จากกลุ OมตัวอยOางเทOานั ้น  เพื ่อการสรุปอKางอิงไปยัง

ประชากร   

6.2 วิเคราะห7ข Kอมูลเช ิงค ุณภาพ  มีการ

วิเคราะห7ไดKหลายวิธี เชOน 1) การวิเคราะห7ขKอมูลเอกสาร 

เปPนการนำเอกสารหรือหลักฐานตOางๆ มาวิเคราะห7ที่มุOง

พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ7ที ่เกิดขึ ้น 2) การ

วิเคราะห7สร ุปอุปนัย  เป PนการนำขKอมูลท ี ่ ได Kจาก

เหตุการณ7ตOางๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห7เพื่อหาบทสรุป

รOวมกันของเรื่องน้ัน 3) การเปรียบเทียบเหตุการณ7 เปPน

การนำขKอมูลที่ไดKมาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับ

เหตุการณ7อ่ืน เพื่อหาความเหมือนและความแตกตOางกัน

ที ่เกิดขึ ้น 4) การวิเคราะห7สOวนประกอบ เปPนการนำ

ขKอมูลที่ไดKมาทำการวิเคราะห7ออกใหKเห็นเปPนสOวนๆ   

 

ข้ันตอนท่ี  7  ตัดสินผลประเมิน   

การต ัดสินผลประเมินเป Pนข ั ้นตอนที ่ตอบ

คำถามวOา ตัดสินผลอยOางไร การตัดสินผลประเมินโดยนำ

ผลจากการวิเคราะห7มาเทียบกับเกณฑ7ที่กำหนด  เกณฑ7

ที่นำใชKพิจารณาจึงตKองมีความเหมาะสม และมีมาตรฐาน  

อาจจะไดKจากวัตถุประสงค7 มาตรฐานของงาน  หรือ

เงื่อนไขของความสำเร็จ หรือการเทียบกับสิ่งที่เปPนเลิศ 

(best  practice)  เป Pนต Kน จะทำให Kการต ัดส ิ นผล

สามารถทำไดKอยOาตรงไปตรงมา หากผลการเปรียบเทียบ

เท ียบไม Oช ัด เจน ควรพ ิจารณาสภาพแวดล Kอมอ่ืน

ประกอบดKวย   

 

ข้ันตอนท่ี 8   นำผลการประเมินไปใช[     

การนำผลการประเมินไปใชK    เปPนขั้นตอนที่

ตอบคำถามวOา   จะสื่อสารผลการประเมินอยOางไรและ

นำไปใช Kอย Oางไร ข ั ้นตอนนี ้ เป Pนการนำเสนอผลการ

ประเมินและการจัดทำรายงานวิจัยเชิงประเมิน    การ

ประเมินจะมีประโยชน7สูงสุดเมื่อผลการประเมินเสร็จ

รวดเร็วทันตOอการใชKงานและตอบสนองความตKองการ

ของผูKใชK   การจัดทำรายงานใหKผูKบริหารตKองทำเปPนแบบ

สรุปภาพรวม  กะทัดรัด  ชัดเจน  เขKาใจงOาย    ตOางจาก

การรายงานฉบับเต็มที่จะเสนอตOอผูKเกี่ยวขKองอื่น ๆ  ที่

ประกอบดKวยสOวนที่สำคัญ  ไดKแกO  ความเปPนมาของการ

ประเมิน  วัตถุประสงค7  หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวขKอง  

กรอบการประเมิน   การดำเนินการประเมิน  ผลการ

ประเมินและขKอเสนอแนะ  เช Oน  ปร ับการจัดการ

โครงการที่เหลือ/ในอนาคตใหKบรรลุวัตถุประสงค7อยOางมี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ปรับปรุงคุณภาพของ

โครงการใหKไดKมาตรฐานทางวิชาการ หรือใชKพิจารณาวOา

สมควรดำเนินโครงการตOอไปหรือไมO เปPนตKน  

สรุปไดKวOา การประเมินโครงการจะจัดเปPนการ

วิจัยเชิงประเมินไดK  เม่ือมีระบบคิดและวิธีการที่แยบยล

ลึกซ้ึง ครบถKวนสมบูรณ7ของกระบวนการวิจัยที่เปPนระบบ

เชื่อถือไดK ใชKเครื่องมือที่มีคุณภาพ มีการแจKงเกณฑ7ที่ใชK

ประเมินอยOางชัดเจน รวมทั้งประโยชน7ของสารสนเทศ

และองค7ความรูKใหมOที่ไดKจากการประเมินโครงการ อีกทั้ง

การประเมินโครงการน้ัน ๆ 
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