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วัตถุประสงค์ : 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

(ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี ้มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
2. เป็นสื่อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า

และน าไปสู่การเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอบเขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ นิติศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2. บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์          
ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

3. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน 
โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็น
บทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

5. ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความวารสารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ จิยะจันทน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

บรรณาธิการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา     ตันเปาว์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี วงษ์วิฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร ์ วรวัฒนะปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        พระนครเหนอื วิทยาเขตระยอง 
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บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) 
เป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในเชิงวิชาการ โดยวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยจ านวน 19 บทความ และบทความวิชาการ จ านวน 4 บทความ 
ซึ่งเป็นบทความจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

บทความวิจัย 1) กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภัยกรณีศึกษา : 
ความรับผิดของผู้ประกอบการที่จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 2) การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร         
3) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 4) แนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดัน
เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 5) ปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 6) การพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 7) การบริหารจัดการคุณภาพการบริการ
โรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 8) ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
10) กรณีศึกษาราคา Bitcoin ที่มีผลกระทบต่อค านวณการเสียภาษีโดยใช้แบบจ าลอง ARIMA ของนักลงทุน
เงินสกุลดิจิทัลในประเทศไทย 11) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้คุณค่าของการ
บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วย“บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)” ในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร   
12) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม 13) ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 14) การก าหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในสินค้าโอทอปไทย     
15) การศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 16) การพัฒนารูปแบบความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 17) การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 18) แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่าน19) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน  
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บทความวิชาการ ดังนี ้1) การบริหารสถานศึกษากับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) กระบวนการพัฒนา
เครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชน 3) แนวทางการจัดการต้นทุนก่อสร้างในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 4) โครงการการ
ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในวารสาร กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในวารสารจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน  

 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
           บรรณาธิการ 
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กฎหมายความรับผดิต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 
กรณศีึกษา : ความรับผิดของผู้ประกอบการที่จ าหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว 
Liability for Damage Arising from Unsafe Products Law 
Case study : Responsibility of Used car entrepreneur 
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บทคัดย่อ 
บทความนี เป็นการศึกษาในเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย กรณีศึกษาความรับผิด   

ของผู้ประกอบการที่จ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการในเรื่องความช้ารุดบกพร่อง     
ของรถยนต์ใช้แล้วตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เ กิดขึ นจากสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551               
2)เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและเพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว 

จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551      
มีข้อกฎหมายที่ก้าหนดความรับผิดของผู้ประกอบการไว้อย่างชัดเจน โดยน้าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือ ความรับผิดเด็ดขาด
มาบังคับใช้ รวมถึงนิยามของ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ไว้ใน พ.ร.บ.ฉบับนี  อีกทั งยังมีการก้าหนดขอบเขตความรับผิดในส่วนค่าเสียหาย     
ในส่วนของจิตใจ และค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษไว้เพื่อปรามผู้ประกอบการด้วย อีกทั งยั งได้มีการบัญญัติเรื่องอายุความ                   
ไว้เป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีความกว้างในการคุ้มครองผู้บริโภค มากกว่ากฎหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่บังคับใช้       
แต่เม่ือผู้เขียนได้ท้าการศึกษาความเป็นมาและเจตนารมณ์ในการร่าง พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ท้าให้พบว่า กฎหมายฉบับนี มุ่งบังคับใช้ กับ ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเป็นจ้านวนมากเท่านั น 
(Mass Production) ไม่ได้รวมไปถึง ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่ผลิตรถยนต์เป็นคันต่อคัน แม้ว่านิยามของค้าว่า “ผลิต” 
ตามพ.ร.บ. ฉบับนี  จะหมายถึงการประกอบ ดัดแปลง ด้วยก็ตาม เน่ืองจากในการซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพรถยนต์ใช้แล้วจะมีหลายส่วน   
ส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์บางชิ นต้องมีการถอดออกมาเพื่อซ่อมแซม จากนั นจึงประกอบเข้าไป รวมถึงหลายกรณีที่มีการดัดแปลง      
เอาอะไหล่รถยนต์รุ่นอ่ืนที่ไม่ตรงรุ่นมาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการขาย สร้างก้าไรได้มากขึ น ให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  
 

ค าส าคัญ: สินค้าที่ไม่ปลอดภัย, กฎหมาย, รถใช้แล้ว 
 

Abstract 
This article is a study of the liability law for damage arising from unsafe products. The case 

study of liability of the used car dealers 1) To study and analyze the liability problems of the operators 
regarding the defects of used cars In accordance with the Liability Act for damage caused by unsafe 
products, 2008. 2) To propose solutions and to propose legal measures to control used car dealers. 

From the research, the writer found that the Liability for Damages Arising from Unsafe Products 
Act of 2008 (B.E.2551) has marked the provision that specify the liability of the owner that apply strict 
liability or absolute liability and includes the definition of the “Unsafe Product” within this Act. 
Moreover, this Act specify the border of metal damages and penalty damages to dissuade the business 
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owner. Also, the prescription is specifically issued, which broaden the protection for the customers 
superior to the provision written in Civil and Commercial Code. However, after researched through the 
history and the purpose of the Liability for Damages Arising from Unsafe Products Act of 2008 
(B.E.2551), the writer has learned that this Act merely intent to govern the business owner who engage 
in the mass production of goods which not include the used car business owner which produce the 
used car on one by one basis. Regardless the definition of “produce” marked in this Act is referred to 
the assemble and alter, since the repairing of the used car that has many processes, some parts must 
be removed in order to repair and reassemble, which in many cases the parts of the other brand may 
be altered and applied with used car in order to decrease the cost and generate more profit to the 
used car business owner.  

 

Keywords: unsafe products, Law, Used car 
 

บทน า 
เมื่อระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมเปลีย่นแปลงไป โดยได้มีการน้าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

มาใช้ในการผลิตสินค้าจ้านวนมาก (Mass production) และมีการบริโภคจ้านวนมาก (Mass consumption)       
การไต่ระดับของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อมีการผลิตสินค้าจ้านวนมากโอกาสที่จะมีความผิดพลาดในการผลิต
และส่งผลให้สินค้าบางชิ นในจ้านวนที่ผลิตทั งหมดเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ 
จึงหาทางเยียวยาโดยการสร้างหลักกฎหมายความรับผิดโดยเคร่งครัดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย (Strict liability) โดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้าหลักกฎหมายจากค้าพิพากษาคดี        
มีความเสียหายหายจากสนิค้าไม่ปลอดภัยเกิดขึ น มาจัดท้าเป็น Section 402 A ของ The Restatement (Second) 
of Torts ในปี ค.ศ. 1964 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายและเป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้า      
ไม่ปลอดภัย (Product Liability) (Roger Leroy Miller and Gaylord A. Jentz, 2005) ส่วนประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
ได้เรียกร้องให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ผลิตสินค้าออกมาบังคับใช้เพื่อจะได้
สามารถเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาได้คล้ายกับ The Restatement (Second) of 
Torts ของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้น้าไปสู่การตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ นจากสินค้าอย่างเคร่งครัด เรียกว่า The Council Directive of 25 July 1985 on Approximation of the 
Member States Concerning Liability for Defective Products (Luke Nottage, 2004) และต่อมาในปี ค.ศ. 1993 
คณะกรรมการสวัสดิการสังคมได้ศึกษาและจดัท้ารายงานโดยมีสรุปแนะน้าว่าประเทศญี่ปุน่ควรตรากฎหมาย 
Product Liability ออกมาบังคับใช้เพื่อให้มีระบบการเยียวยาผู้เสียหายที่พอเพียงและเป็นธรรมซึง่จะน้าไปสู่
การพัฒนาของเศรษฐกิจที่มั่นคง (Kobayashi Hideyuki, 1998) ต่อมาได้น้าไปสู่การตรากฎหมาย Product Liability    
ในปี ค.ศ. 1994  

รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นของการตรากฎหมาย Product Liability ขึ นมาโดยได้มอบหมาย      
ให้ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้อุดหนุนให้นักกฎหมายประจ้าส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท้าการวิจัยเปรียบเทียบกฎหมาย Product Liability ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2543 และส้านักนายกรัฐมนตรีได้การประกาศใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยมีผลบังคับใช้   
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ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฉบับนี คือ โดยที่สินค้าในปัจจุบนัไม่ว่าจะผลติ
ภายในประเทศหรือน้าเข้า มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ นเป็นล้าดับ      
การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระท้าได้ยาก เมื่อผู้บริโภคน้าสินค้าไม่ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือยุ่งยาก โดยน้าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้        
อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม  
แต่เมื่อศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ.2551 ยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งผู้ศึกษาแยกเป็นประเด็นปัญหาได้ดังนี   

ประเด็นแรก  ปัญหาการตีความขอบเขต ค้าว่า “สินค้า” ประเภทรถยนต์ใช้แล้วตามพระราชบัญญัติ    
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551  

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 ได้บัญญัติ
ค้านิยามของ “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน้าเข้าเพื่อขาย รวมทั งผลิตผลเกษตร        
และให้หมายความถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง และค้านิยามของ “ผลิต” หมายความว่า 
ท้า ผสม ปรุงแต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี 
รวมถึงการกระท้าใด ๆ ในลักษณะท้านองเดียวกัน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ น
จากสินค้าไม่ปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ให้นิยามของ “สินค้า”ไว้ในมาตรา 19 สินค้าบัญญัติไว้ว่า  
เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ ซึ่งได้ถูกจ้าหน่ายในทางพาณิชย์เพื่อใช้หรือบริโภค ส่วนทรัพย์สินประเภทอื่น 
เช่น อสังหาริมทรัพย์ และกระแสไฟฟ้า จะเป็นสินค้าก็ต่อเมื่อการใช้งานและการจ้าหน่ายเทียบเคียงได้กับทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลที่จับต้องได้   

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของสภาพยุโรป         
ได้บัญญัติความหมายหมายของ “สินค้า” ไว้ใน Article 2 ของ  Pl Directive ว่า สินค้าที่ตกอยู่ในบังคับของ            
PL Directive ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ทั งหลายทั งปวงรวมถึงที่ติดรวมเข้าไปในสังหาริมทรัพย์อื่นหรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นด้วย และให้รวมถึงกระแสไฟฟ้าด้วย และได้บัญญัติใน Article 6 “สินค้าไม่ปลอดภัย” 
หมายถึง สินค้าที่ขาดความปลอดภัยซึ่งบุคคลทั่วไปคาดหวังว่ามีอยู่ โดยในการพิจารณานั นให้น้าปัจจัยทั งปวง       
รวมถึงปัจจัยข้าง ก) ลักษณะที่สินค้านั นถูกน้าเสนอ ข) ลักษณะของการถูกใช้งานซึ่งสินค้านั นถูกคาดหวังไว้ 
ค) เวลาที่สินค้าถูกน้าเข้าสู่ระบบการจัดจ้าหน่ายมารวมพิจารณาด้วย ส่วนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความหมายของขอบเขตของค้าว่า “สินค้า” ไว้ในมาตรา 2 
วรรคแรก โดยบัญญัติไว้ว่า “สินค้า” เป็นสังหาริมทรัพย์ใด ๆ  ซึ่งถูกผลิตหรือถูกแปรสภาพ สินค้าที่อยู่ในขอบเขต
ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม,สินค้าหัตถกรรม,สินค้าเกษตรแปรรูป,เนื อเยื่อมนุษย์และผลิตภัณฑ์ท้าจากเลือดมนุษย์วัคซีน  

ประเด็นที่สอง ปัญหาการความรับผิดของผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้วในเรื่องความช้ารุดบกพร่องของรถยนต์ใช้แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งปัญหาเกิดจากการตีความค้าว่า 
“ผู้ผลิต” เนื่องจากตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551     
บทนิยามค้าว่า “ผู้ประกอบการ” ตามมาตรา 4 นั น ไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจจ้าหน่าย
รถยนต์ใช้แล้ว กล่าวคือไม่เป็น (1) ผู้ผลิต (2) ผู้น้าเข้า (3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างในการผลิต
หรือผู้น้าเข้าและ (4) ผู้ซึ่งใช้ช่ือ ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ        
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ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตการบังคับใช้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากสินค้ารถยนต์ใช้แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองพ้นจากความรับผิดผู้บริโภคจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเยียวยา      
ความเสียหายเนื่องมาจากค้าว่า “สินค้าไม่ปลอดภัย” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ น      
จากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 นั นหมายถึงรถยนต์มือหนึ่งเท่านั นไม่รวมรถยนต์มือสองด้วย เมื่อเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคจึงไม่ได้รับการเยียวยาในเรื่องค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมอีกทั งไม่มีบทกฎหมายใด
ที่จะลงโทษบังคับเอาผิดกับผู้ประกอบการรถยนต์มือสองได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาจากหลักค้าพิพากษา        
ที่ก้าหนดให้ผู้ขายสินค้าใช้แล้วต้องรับผิดตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดจากตามหลักค้าพิพากษาคดี 
Jordan v Sunnyslope Appliance Propane & Plumbling Supplies Company ซึ่งเป็นหลักค้าพิพากษา           
ที่มีการน้าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาปรับใช้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐแอริโซนา และกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป นั นผู้ผลิตจะต้องรับผิดเมื่อความไม่ปลอดภัยของสินค้าที่อยู่ก่อนส่งมอบถือว่าสินค้าวางตลาด
เมื่อสินค้านั นได้พ้นจากกระบวนการผลิตแล้วและเข้าสู่ขั นตอนทางการตลาดใหม่ในสภาพที่เสนอต่อสาธารณชน    
เพื่อใช้หรือบริโภคได้ สินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วก็เช่นเดียวกัน เมื่อรถยนต์ใช้แล้วพ้นจากกระบวนการอันอาจถือได้ว่า
เป็นการผลิตแล้วไปสู่บริโภคแล้ว และกลับมาสู่กระบวนการวางสู่ตลาดใหม่ก็ถือว่าเป็นการเสนอต่อสาธารณชน    
เพื่อใช้หรือบริโภคได้ โดยจากการกลับมาสู่กระบวนการเสนอต่อสาธารณชนอีกครั งนั น อาจมีการดัดแปลงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ จึงถือได้ว่าสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่มีความไม่ปลอดภัย    
ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าสู่ขั นตอนทางการตลาดในภาพที่เสนอต่อสาธารณชนเพื่อใช้หรือบริโภคนั นต้องรับผิด
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัยเช่นกัน ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้ศึกษาจาก
การวิเคราะห์ของนักวิชาการญี่ปุ่น ที่มีความเห็นว่าไว้ชัดเจนว่า หากมีบัญญัติก้าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าใช้แล้วต้องรับผิด
โดยเคร่งครัดในสินค้าใช้แล้วที่มีการโอนถ่ายเปลี่ยนมือ และระหว่างระยะเวลาดังกล่าวสินค้าได้ถูกซ่อมแซม 
ดัดแปลงไปแล้ว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสินค้า  

ประเด็นที่สาม ปัญหายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจ
ขายรถยนต์ใช้แล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้ารถยนต์           
ใช้แล้วโดยตรงแต่สามารถบังคับใช้ได้ตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541     
ซึ่งได้น้ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ด้านการฉลาก และด้านสัญญา โดยมีคณะกรรมการในแต่ละด้าน
เป็นองค์กรที่ใช้อ้านาจ เมื่อพิจารณาโดยยึดความเสียหาย อันเกิดจากรถยนต์ใช้แล้วช้ารุดบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยเพื่อจะน้ามาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาปรับใช้ ส้าหรับความรับผิด     
ของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีกฎหมายโดยเฉพาะในการบังคับใช้ เรียกว่า              
“A Dealer’s Guide to the Used Car Rule” หรือ “ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว”
ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วทุกรายต้องปฏิบัติตาม นับเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภค 
ไม่ให้ถูกผู้ขายเอารัดเอาเปรียบก่อนท้าการตัดสินใจซื อรถยนต์ใช้แล้ว ถ้าหากผู้ซื อได้ศึกษาหรืออ่านข้อความให้ละเอียด 
จะเห็นว่าผู้ซื อจะได้รับการคุ้มครองที่ดีปัญหาจะไม่เกิดขึ นในภายหลังสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นนั น    
ไม่ได้มีกฎหมายที่บังคับให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะ จึงต้องพิจารณาโดยใช้หลักประมาทเลินเล่อ     
มาบังคับใช้สินค้าใช้แล้ว โดยผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่า ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของเจ้าของสินค้าก่อนหน้าที่จะมีการโอนเปลี่ยนมือหรือผู้ซ่อมแซมหรือผู้ขายสินค้าแล้ว   
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยจากสินค้ารถยนต์ใช้แล้ว         
เป็นปัญหามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความค้าว่า “สินค้า” ในสินค้ารถยนต์ใช้แล้วว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือไม่ 
ปัญหาการความรับผิดของผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้วในเรื่องความช้ารุดบกพร่องของรถยนต์ใช้แล้ว         
และปัญหาที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจ     
ขายรถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะ โดยผู้เขียนได้ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้ารถยนต์ใช้แล้วใน 3 กลุ่มประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายที่เป็นตัวแทนของแต่กลุ่มระบบกฎหมาย 
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศระบบกฎหมายลายอักษร ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น    
และกฎหมายความรับผิดอย่างเคร่งครัดอันเป็นกฎหมายกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยศึกษาเปรียบเทียบ 
เพื่อให้น้ามาเพิ่มเติมกฎหมายในประเทศไทยให้สามารถครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้บริโภคเสียเปรียบ      
ให้ได้รับการคุ้มครองและเยียวยาเสียหายแก่ผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการในเรื่องความช้ารุดบกพร่องของรถยนต์ใช้แล้ว   

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 
2. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและเพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขาย

รถยนต์ใช้แล้ว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยฉบับนี  ใช้การศึกษาด้วยวิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะของการวิจัยเอกสาร 

(Documents Research) โดยจะศึกษาทฤษฎี แนวความคิดเห็นจากหนังสือ บทความ วารสาร รายงานการประชุม
ในร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ ทั งภาษาไทยและต่างประเทศ  
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการตีความขอบเขต ค าว่า “สินค้า” ประเภทรถยนต์ใช้แล้วตามพระราชบัญญัติความรับผิด       
ต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  

องค์ประกอบส้าคัญประการแรก จากค้านิยามพบว่า รถยนต์จัดเป็นทรัพย์ได้ตามหมายของสังหาริมทรัพย์ 
แต่ถ้าเป็นรถยนต์ใช้แล้วนั น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทรถยนต์มือสองเข้า ค้านิยามของค้าว่าสินค้า   
ตามพระราชบัญญัตินี ก็ตาม แต่เมื่อในชั นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อเสนอและได้มีมติเกี่ยวกับ
นิยามค้าว่า “สินค้า” ในหลักการของกฎหมายฉบับนี มุ่งหมายถึงสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคเป็นจ้านวนมาก ๆ 
(Mass Production) เท่านั น จึงไม่ครอบคลุมถึงสินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่เป็นการผลิตคันต่อคัน  

องค์ประกอบสา้คัญประการที่สอง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี มุ่งหมายถึงสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภค
เป็นจ้านวนมาก ๆ  (Mass Production) เท่านั น การประกอบ หรือ ดัดแปลงของสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วนั น   
เป็นการประกอบ หรือ ดัดแปลงรถยนต์ทีละคัน และลักษณะการประกอบ หรือดัดแปลงก็ขึ นอยู่กับสภาพรถยนต์     
แต่ละคันว่าจะซ่อมแซมส่วนไหนบ้างเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ ดังนั นการตีความตามค้านิยาม      
ของสินค้าจึงไม่คลอบคลุมถึงสินค้ารถยนต์ใช้แล้ว    
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องค์ประกอบของสินค้าประการที่สาม  ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิด     
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 นิยามค้าว่า “ขาย” ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี        
การขายต้องเป็นการจ้าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่าซื อ จัดหาเสนอชักชวน หรือน้าออกแสดง  
หรือการขายต้องเป็นการกระท้าเพื่อประโยชน์ทางการค้า แต่ก็ไม่เข้าตามค้านิยามของพระราชบัญญัตินี  
เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายไม่คลอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว โดยมุ่งหมายถึงสินค้าที่ผลิต
เพื่อบริโภคเป็นจ้านวนมาก ๆ  เพื่อใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยในการผลติที่ต้่ากว่าเทา่นั น 
(Mass Production) ซึ่งสินค้าที่ขายจะเน้นขายเป็นจ้านวนมาก ไม่เน้นก้าไรต่อหน่วย แต่การขายของผู้ประกอบการ
รถยนต์ใช้แล้วจะเป็นการขายประเภทหาก้าไรต่อหน่วย 

2. ปัญหาการความรับผิดของผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้วในเรื่องความช ารุดบกพร่องของรถยนต์ใช้แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

ซึ่งปัญหาที่ผู้บริโภคประสบจากผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว คือ รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้มาเพื่อจะน้าเข้าไปวางขายในการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย      
สะดุดตาลูกค้าหรือพร้อมซื อขายเท่าใดนัก เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้รถยนต์มาแล้วจากแหล่งต่าง ๆ     
น้ามาดัดแปลง และผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วจะมีช่างหรืออู่ซ่อมประจ้าหรือมีช่างประจ้าของตนเอง  
ช่างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ประกอบไปด้วย ช่างสี ช่างเคาะ ปะผุ และช่างเครื่องยนต์ที่อยู่ในขั นฝีมือดี อุปกรณ์ใดที่เก่า
ทรุดโทรมก็จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้ดูสวยงามจนดูเหมือนเป็นรถยนต์ใหม่รวมทั งการปรับเข็มไมล์น้อยลง 
ซึ่งไม่ตรงกบัความเปน็จรงิ และเมื่อเรยีกร้องให้ผูป้ระกอบการที่จ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วรับผิดชอบแต่ไม่ได้รับการเยียวยา
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีและเสียเวลาในการขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ดังกล่าวอีกด้วย  

3. ปัญหายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขาย
รถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะ 

ซึ่งในปัจจบุันประเทศไทยได้น้าหลักการตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2541 ซึ่งได้น้ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ด้านการฉลาก และด้านสัญญา โดยมีคณะกรรมการ       
ในแต่ละด้านเป็นองค์กรที่ใช้อ้านาจ เมื่อพิจารณาโดยยึดความเสียหาย อันเกิดจากรถยนต์ใช้แล้วช้ารุดบกพร่อง 
หรือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อจะน้ามาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522      
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว โดยได้ประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยก้าหนดให้รายละเอียดในสัญญา     
มีสาระส้าคัญและเงื่อนไข โดยรายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็น รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ก้าหนด วัน เดือน ปี 
และสถานที่ที่ส่งมอบรถยนต์ ก้าหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารอื่นที่ใช้ส้าหรับ 
ด้าเนินการจดแจ้งการโอนทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนด แต่ไม่ได้กล่าวถึงความเสียหาย
ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถยนต์แต่อย่างใด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ปัญหาการตีความขอบเขต ค าว่า “สินค้า” ประเภทรถยนต์ใช้แล้วตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551  

ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 
มาตรา 4  ได้บัญญัติค้านิยามของสินค้า ซึ่งค้าว่าสินค้าตามค้านิยามดังกล่าว ประกอบด้วยองค์ประกอบส้าคัญ        
3 ประการ ดังนี    

องค์ประกอบส้าคัญประการแรก จากค้านิยามพบว่า รถยนต์จัดเป็นทรัพย์ได้ตามหมายของสังหาริมทรัพย์ 
แต่ถ้าเป็นรถยนต์ใช้แล้วนั น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทรถยนต์มือสองเข้า ค้านิยามของค้าว่าสินค้า  
ตามพระราชบัญญัตินี ก็ตาม แต่เมื่อในชั นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2545) มีข้อเสนอและได้มีมติเกี่ยวกับนิยามค้าว่า “สินค้า” ในหลักการของกฎหมายฉบับนี มุ่งหมายถึงสินค้า
ที่ผลิตเพื่อบริโภคเป็นจ้านวนมาก ๆ (Mass Production) เท่านั น จึงไม่ครอบคลุมถึงสินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่เป็น       
การผลิตคันต่อคัน  

องค์ประกอบสา้คัญประการที่สอง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี มุ่งหมายถึงสนิค้าทีผ่ลิตเพื่อบริโภค
เป็นจ้านวนมาก ๆ  (Mass Production) เท่านั น การประกอบ หรือ ดัดแปลงของสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วนั น     
เป็นการประกอบ หรือ ดัดแปลงรถยนต์ทีละคัน และลักษณะการประกอบ หรือดัดแปลงก็ขึ นอยู่กับสภาพรถยนต์    
แต่ละคันว่าจะซอ่มแซมสว่นไหนบ้างเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ ดังนั นการตีความตามค้านิยามของสินค้า
จึงไม่คลอบคลุมถึงสินค้ารถยนต์ใช้แล้ว    

องค์ประกอบของสินค้าประการที่สาม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิด      
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 นิยามค้าว่า “ขาย” ซึ่งสามารถแยกได้
ดังนี  การขายต้องเป็นการจ้าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่าซื อ จัดหาเสนอชักชวน หรือน้าออกแสดง       
หรือการขายต้องเป็นการกระท้าเพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ไม่เข้าตามค้านิยามของพระราชบัญญัตินี  
เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของผูร้่างกฎหมายไม่คลอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว โดยมุ่งหมายถึงสินค้า
ที่ผลิตเพื่อบริโภคเป็นจ้านวนมาก ๆ  เพื่อใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยในการผลิตที่ต่้ากว่าเท่านั น 
(Mass Production) ซึ่งสินค้าที่ขายจะเน้นขายเป็นจ้านวนมาก ไม่เน้นก้าไรต่อหน่วยแต่การขายของผู้ประกอบการ
รถยนต์ใช้แล้วจะเป็นการขายประเภทหาก้าไรต่อหน่วย 

ส่วนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันนี มีการบัญญัติกฎหมายหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดที่มีช่ือว่า Restatement (Third) of Torts : 
Products Liability (1997) ซึ่งได้บัญญัติไว้โดยชัดเจน โดยได้ให้นิยามของ “สินค้า”ไว้ในมาตรา 19          
ซึ่งหากตีความตามค้านิยามดังกล่าว ประการแรกทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ แล้วนั นถือได้ว่า         
หากพิจารณาตามสภาพถือได้ว่ารถยนต์เป็นสินค้าที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและจับต้องได้ตามบัญญัตินี   
ประการที่สอง ซึ่งได้ถูกจ้าหน่ายในทางพาณิชย์เพื่อใช้หรือบริโภค รถยนต์ใช้แล้วที่จ้าหน่ายโดยผู้ประกอบการ          
ก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ถูกจ้าหน่ายในทางพาณิชย์เพื่อใช้หรือบริโภคเช่นกัน และตามขอบเขตความหมายของผู้ขาย
หรือผู้จัดจ้าหน่าย มาตรา 20 ไว้ว่า ขาย คือผู้ที่โอนกรรมสิทธ์ิในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้หรือบริโภคหรือขายต่อ 
อันน้าไปสู่การใช้หรือการบริโภคในขั นสุดท้าย ผู้ขายสินค้าเพื่อการพาณิชย์รวมถึงผู้ผลิต ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกด้วย 
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ผู้จัดจ้าหน่ายสินค้า ซึ่งผู้จัดหาสินค้าให้แก่บุคคลอื่นในการท้าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่การขายเพื่อใช้หรือบริโภค
หรือเป็นขั นต้นที่น้าไปสู่การใช้หรือการบริโภคขั นสุดท้าย ผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่เพื่อการขาย   

และตามแนวค้าพิพากษาของศาลสูงสุดของมลรัฐอิลลินอยส์ คดี Peterson V Chevrolet 
เนื่องจากกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์มีเจตนารมณ์เพื่อใช้บังคับแก่ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย     
ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกผลิตเปน็จ้านวนมาก ๆ  และต้องผ่านกระบวนการผลิตหรือการแปรสภาพด้วย โดยให้บุคคลในห่วงโซ่
ของระบบการจัดจ้าหน่ายสินค้าต้องรับผิดภายใต้ความรับผิดโดยเคร่งครัด อันเป็นการลดภาระการพิสูจน์             
ของผู้เสียหายที่ยากจะเข้าถึงข้อมูลอันเกี่ยวกับขั นตอนการผลิตหรือการจัดจ้าหน่ายสินค้าที่สลับซับซ้อน      
โดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ว่าบุคคลในห่วงโซ่ของระบบการจ้าหน่ายสินค้ากระท้าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้า         
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก็ไม่ได้ให้นิยามของสินค้าไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์     
ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่บัญญัตินิยามของสินค้าในความหมายอย่างกว้าง เมื่อพิจารณาจากค้าพิพากษาศาลสูง 
พบว่าสหรัฐอเมริกาในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ใช้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาปรับใช้โดยขยายไปใช้ถึงผู้ขายสินค้า
รถยนต์ที่ใช้แล้วด้วย ในคดี Realmuto V Straub motor ที่ศาลฎีกาของมลรัฐดังกล่าวมองว่า ผู้แทนจ้าหน่ายรถยนต์
ใช้แล้วต้องรับผิดตามหลักกฎหมายความรับผิดเด็ดขาด ด้วยเหตุที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ นเป็นสาเหตุจากงานซ่อม                
ที่บกพร่องการประกอบที่บกพร่องของอุปกรณ์ที่ท้างานเช่ือมโยงกัน รวมถึงอะไหล่ทดแทนที่เปลี่ยนลงในรถคันเกิดเหตุ 
งานซ่อมประกอบดังกล่าวถูกท้าขึ นโดยผู้ประกอบการรถใช้แล้ว ก่อนที่รถยนต์จะถูกขายให้ผู้บริโภค จึงชอบแล้วที่ควร
ก้าหนดหลักความรับผิดเด็ดขาดเพื่อบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในกรณีนี  จึงท้าให้มีปัญหาในการตีความ
นิยามของสินค้าว่าหมายความรวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วด้วย  

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของสภาพยุโรป  
สินค้าที่ตกอยู่ในบังคับของ PL Directive  ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ทั งหลายทั งปวง รวมถึงที่ติดรวมเข้าไปในสังหาริมทรัพย์อื่น
หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นด้วย และให้รวมถึงกระแสไฟฟ้าด้วย ส่วนค้าว่า “สินค้า” ตามกฎหมายความเสียหายที่เกิดขึ น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายเยอรมัน หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั งเมื่อสินค้าดังกล่าว
ประกอบรวมโดยเปน็ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินชิ นเลก็ ๆ  ด้วย (ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรพัย์หรืออสังหาริมทรัพย์) 
กฎหมายฉบับนี รวมทั งสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าประเภทรถยนต์ด้วย เช่น เบรก ถังน ้ามันเบนซิน เป็นต้น  
และได้บัญญัติใน Article 6   

ดังนั น ตามค้านิยามค้าว่า สินค้า พบว่านิยามของสินค้าว่าให้หมายความรวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์      
ใช้แล้วอย่างชัดเจน โดยรถยนต์ใช้แล้วเป็นสังหาริมทรัพย์ ตาม Article 2 ของ Pl Directive และตามกฎหมาย        
ความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายเยอรมัน รถยนต์ใช้แล้วเป็นสังหาริมทรัพย์        
ซึ่งในรถยนต์ใช้แล้วมีซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง สินค้าดังกล่าวประกอบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน           
ชิ นเล็ก ๆ  ด้วย และกฎหมายเยอรมันรับเอาเกณฑ์ความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดว่าสินค้าใด ๆ      
จะเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ก็ต่อเมื่อสินค้านั นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน ดังนั น สินค้าประเภทรถยนต์   
ใช้แล้วก็ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์และเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว  

ส่วนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่น  
“สินค้า” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ใด ๆ  ซึ่งถูกผลิตหรือถูกแปรสภาพ สินค้าที่อยู่ในขอบเขตได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม
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สินค้าหัตถกรรม,สินค้าเกษตรแปรรูป,เนื อเยื่อมนุษย์และผลิตภัณฑ์ท้าจากเลือดมนุษย์,วัคซีน ซึ่งหากพิจารณาตาม
ค้านิยามแล้วถือได้ว่าสินค้าประเภทรถยนต์เป็นสินค้าตามค้านิยามดังกล่าว แต่สินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการประกอบ 
ซ่อมแซม ดัดแปลงได้ไม่เข้าข่ายในค้านิยามนี  เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสินค้าใช้แล้ว (Used products)         
ไว้ในกฎหมาย Product  liability และไม่ได้ให้ค้านิยามค้าว่า ผลิตไว้และไม่ได้ครอบคลุมถึงการประกอบ 
ซ่อมแซม ดัดแปลง ด้วย ซึ่งนักวิชาการญี่ปุ่นมีความเห็นว่าหากมีบทบัญญัติก้าหนดให้ผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ใช้
แล้วต้องรับผิดโดยเคร่งครัดในสินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่มีการโอนถ่ายเปลีย่นมือ และระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
สินค้าได้ถูกซ่อมแซม ดัดแปลงไปแล้ว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ใช้แล้วนั น  

2. ปัญหาการความรับผิดของผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้วในเรื่องความช ารุดบกพร่องของรถยนต์
ใช้แล้ว ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

ซึ่งปัญหาที่ผู้บริโภคประสบจากผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว คือ รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้มาเพื่อจะน้าเข้าไปวางขายในการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  
สะดุดตาลูกค้าหรือพร้อมซื อขายเท่าใดนัก เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้รถยนต์มาแล้วจากแหล่งต่าง ๆ      
น้ามาดัดแปลง และผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วจะมีช่างหรืออู่ซ่อมประจ้าหรือมีช่างประจ้าของตนเอง  
ช่างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ประกอบไปด้วย ช่างสี ช่างเคาะ ปะผุ และช่างเครื่องยนต์ที่อยู่ในขั นฝีมือดี อุปกรณ์ใดที่เก่า
ทรุดโทรมก็จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้ดูสวยงามจนดูเหมือนเป็นรถยนต์ใหม่รวมทั งการปรับเข็มไมล์น้อยลง 
ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และเมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่จ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วรับผิดชอบ แต่ไม่ได้รับการ
เยียวยาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีและเสียเวลาในการขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ดังกล่าวอีกด้วย  

และหากพิจารณาจากเงื่อนไขความรับผิดของผู้ประกอบการในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 ประการใหญ่ 
ได้แก่ ความรับผิดของผู้ประกอบการประการแรก ที่ผู้รับผิดจะต้องเป็นผูป้ระกอบการ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องพิจารณา
ว่าผู้ใดบ้างถือเป็นผู้ประกอบการบ้าง  ซึ่งตามมาตรา 4 ได้บัญญัติ ค้านิยามค้าว่า “ผู้ประกอบการ” ซึ่งจัดการหา
รถยนต์มือใช้แล้วมาดัดแปลง ประกอบใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นั น ควรเข้าลักษณะของผู้ผลิตตามลักษณะ      
ตามพระราชบัญญัตินี  ประการที่สอง ซึ่งความเสียหายนั นต้องเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ย่อมแสดงให้เห็นว่าต้องเป็น
สินค้าและเปน็สนิค้าทีไ่ม่ปลอดภัย ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ใช้แล้วย่อมเป็นสินค้าที่มีความสลับซับซ้อน 
เนื่องจากการผลิตเนื่องจากในการผลิตได้มีการน้าเอาเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่ก้าวหน้า       
และสลับซับซ้อนมาใช้ในการผลิต ผู้บริโภคย่อมไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสินค้าปลอดภัยหรือไม่ และน้าไปสู่
อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั นจึงถือว่าสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยได้  
ประการที่สาม โดยสินค้านั นต้องได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว กล่าวคือ การขายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า   
ซึ่งความหมายของการขาย ตามพระราชบัญญัตินี มีความหมายรวมถึงการจ้าหน่าย จ่าย แจก ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์    
ทางการค้า จึงถือการว่าการวางจ้าหน่ายสินค้ารถยนต์ใช้แล้วของผู้ประกอบการต่าง ๆ  ถือว่าเข้าลักษณะจ้าหน่าย      
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้วเพราะอยู่ในห่วงโซ่ในการท้าก้าไรจากผู้บริโภค  

ดังนั น หากวิเคราะห์ตามบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่       
ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ที่จัดการหารถยนต์มือใช้แล้วมาดัดแปลงประกอบใหม่ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ และเป็นการขายเพื่อประโยชน์ทางการค้านั นควรรับผิดภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด         
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ต่อความเสียหายที่เกิดจากความช้ารุดบกพร่องและเยียวยาความเสียหายผู้รับความเสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม 
ตามพระราชบัญญัตินี  

ส้าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าหนดให้ผู้ขายสินค้าใช้แล้วต้องรับผิดตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด
โดยยึดตามหลักค้าพิพากษาคดี JAMES A. PETERSON et al., Appellees, v. LOU BACHRODT CHEVROLET 
COMPANY, Appellant เป็นคดีที่เกิดขึ นในมลรัฐ อิลลินอยส์ ซึ่งข้อเท็จจริงที่ เกิด คือ เด็กสองคนถูกรถยนต์
ยี่ห้อ Chevrolet ใช้แล้ว โดยผู้จ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วชนขณะที่เดินทางกลับบ้านจากโรงเรียน เด็กคนหนึ่งเสียชีวิต     
อีกคนหนึ่งต้องสูญเสียขา ผู้ปกครองของเด็กทั งสองคน ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน       
จากผู้ขับข่ีรถและผู้แทนจ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ด้วยเหตุว่า ผู้ประกอบการรถใช้แล้วเพิกเฉยต่อการซ่อมแซมมาตรฐาน      
ที่ควรท้าก่อนการขายรถแก่ผู้บริ โภค เนื่องจากระบบเบรกของรถยนต์มีปัญหาก่อนที่รถยนต์จะถูกขาย               
ข้อกล่าวหาของโจทก์ที่เป็นปกครองมีการน้าหลักกฎหมายความรับผิดเด็ดขาดมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงที่ฟ้องคดี 

และคดีในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ คดี Realmuto v Straub Motor ผู้จ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วได้มีการถอด
อุปกรณ์คาบูเรเตอร์ออกจากรถยนต์เพื่อซ่อมแซมก่อนขาย เนื่องจากเครื่องยนต์มีอาการเดินไม่เรียบ        
รอบเครื่องยนต์ไม่คงที่ อุปกรณ์ดังกล่าวท้าหน้าที่ควบคุมและสั่งจ่ายน ้ามันเชื อเพลิงตามปริมาณอากาศที่ไหล
เข้าเครื่องยนต์ โดยจะท้างานร่วมกับวาล์วปีกผีเสื อ เมื่อผู้ขับข่ีเหยียบแป้นคันเร่งของรถยนต์ลึกลงไปวาล์วผีเสื อ      
จะเปิดท้าให้อากาศเข้ามากขึ น ท้าให้เครื่องยนต์มีก้าลัง และรอบในการท้าความเร็วเพิ่มขึ นในขณะเดียวกัน
ถ้าผู้ขับข่ียกเท้าออกจากแป้นคันเร่ง ความเร็วของเครื่องยนต์จะต้องลดลง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั งนี         
คดีมีการต่อสู้กันจนถึงศาลฎีกาแห่งมลรัฐ โดยในคดีนี ศาลได้วางหลักข้อกฎหมายที่ส้าคัญว่า ผู้แทนจ้าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว
ต้องรับผิดตามหลักกฎหมายความรับผิดเด็ดขาด ด้วยเหตุที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ นเป็นสาเหตุจากงานซ่อมที่บกพร่อง      
การประกอบที่บกพร่องของอุปกรณ์ที่ท้างานเช่ือมโยงกัน รวมถึงอะไหล่ทดแทนที่เปลี่ยนลงในรถคันเกิดเหตุ 
งานซ่อมประกอบดังกล่าวถูกท้าขึ นโดยผู้ประกอบการรถใช้แล้ว ก่อนที่รถยนต์จะถูกขายให้ผู้บริโภค จึงชอบแล้วที่ควร
ก้าหนดหลักความรับผิดเด็ดขาดเพื่อบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในกรณีนี  

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปการน้าสินค้าที่พัฒนาดีขึ นมาเข้าสู่ท้องตลาดในภายหลังผู้ผลิตสินค้า       
ตามความเป็นจริงผู้ที่เสมือนเป็นผู้ผลิต ผู้น้าเข้าในกรณีที่ไม่อาจระบุตัวผู้ผลิตสินค้าได้ให้ถือว่าผู้ส่งสินค้า    
เป็นผู้ผลิตสินค้าจะต้องรับผิดในกรณีที่สินค้ามีความช้ารุดบกพร่องทั งนี โดยไม่ค้านึงถึงว่าบุคคลนั นจะรู้ถึง
หรือสามารถที่จะป้องกันความช้ารุดบกพร่องของสินค้าได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดกว้างกว่า
กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง ซึ่งถือได้ว่าผู้ท้าการซ่อมแซม ประกอบ หรือดัดแปลง รถยนต์ใช้แล้วตามกฎเกณฑ์กลาง
ของสหภาพยุโรปความรับผิดอันเนื่องมาจากสินค้าไม่ปลอดภัยขึ นอยู่กับการที่ไปผลิตสินค้าที่มีความช้ารุดบกพร่อง   
แล้วท้าให้เสียหายขึ นโดยไม่ได้ขึ นอยู่กับการที่จ้าหน่ายสินค้าดังกล่าว 

ส่วนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่น 
กฎหมาย Product  liability ไม่ได้ให้ค้านิยามค้าว่า ผลิตไว้และไม่ได้ครอบคลุมถึงการประกอบ ซ่อมแซม 
ดัดแปลงด้วย ซึ่งนักวิชาการญี่ปุ่นมีความเห็นว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ นจากสินค้ารถยนต์ใช้แล้วให้น้าหลัก   
ประมาทเลินเล่อมาบังคับใช้สินค้ารถยนต์ใช้แล้ว โดยผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าความไม่ปลอดภัยของสินค้า
รถยนต์แล้วว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการก่อนหน้าที่จะมีการโอนเปลี่ยนมือหรือผู้ซ่อมแซม   
หรือผู้ท้าการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วนั น  
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จากการวิเคราะห์เห็นว่า การพิจารณาความรับผิดของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ควรต้องพิจารณา
จากบทบญัญตัิของกฎหมายเป็นส้าคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 จะพบว่านิยามผู้ประกอบการที่ต้องเป็นผู้รับผิดที่เกิดขึ นจาก
สินค้าไม่ปลอดภัยนั นไม่ครอบคลุมถึงผูป้ระกอบสนิค้ารถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลให้ผูป้ระกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
ไม่ต้องรับผิดภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้เสียหายที่ได้รับความช้ารุดบกพร่องหรือความเสียหาย   
จากการใช้สินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้วนั น ต้องฟ้องร้องเป็นคดีเพื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ นนั นเกิดจาก
สินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่ซื อจากผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว โดยฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาที่ได้
กระท้ากันในครั งแรกก่อนส่งมอบ ซึ่งท้าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจ้านวนมาก โดยส่งผลต่อผู้บริโภคบางราย      
ต้องทิ งการชดเชยต่าง ๆ ไปเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีและความยุ่งยากในการติดตามทวงถาม  

และเมื่อพิจารณาจากบริบทสังคมและความต้องการทางการตลาดในการใช้สินค้าประเภท
รถยนต์ใช้แล้วประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี  ท้าให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนว่า พระราชบัญญัติฉบับนี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีที่สินค้าที่เกิดจากการผลิตในสายการผลิตจ้านวนมากที่อาจเกิด
ความผิดพลาดในสายการผลิต ซึ่งประเด็นปัญหาในเรื่องนี คือ การบัญญัติค้านิยามของค้าว่า “สินค้า” ที่อยู่ภายใต้
บังคับฉบับนี ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งท้าให้อาจตีความหมายได้ว่า สินค้าหมายความรวมถึงสินค้า
ประเภทรถยนต์ใช้แล้ว และน้าไปสู่ความรับผิดของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จึงก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย      
ในการใช้บังคับ  

3. ปัญหายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขาย
รถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะ 

ซึ่งในปัจจบุันประเทศไทยได้น้าหลกัการตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2541 ซึ่งได้น้ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ด้านการฉลาก และด้านสัญญาโดยมีคณะกรรมการ      
ในแต่ละด้านเป็นองค์กรที่ใช้อ้านาจ เมื่อพิจารณาโดยยึดความเสียหาย อันเกิดจากรถยนต์ใช้แล้วช้ารุดบกพร่อง 
หรือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อจะน้ามาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522      
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว โดยได้ประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยก้าหนดให้รายละเอียดในสัญญา       
มีสาระส้าคัญและเงื่อนไข โดยรายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็น รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ก้าหนด วัน 
เดือน ปี และสถานที่ที่ส่งมอบรถยนต์ ก้าหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารอื่น        
ที่ใช้ส้าหรับด้าเนินการจดแจ้งการโอนทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนด แต่ไม่ได้กล่าวถึง
ความเสียหายที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถยนต์แต่อย่างใด 

ส้าหรับความรับผิดของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมาย
โดยเฉพาะในการบังคับใช้ ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกา (The Federal Trade 
Commission) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาเห็นความส้าคัญ 
ความเดือดร้อนของผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว เรียกว่า “A Dealer’s Guide to the Used 
Car Rule” หรือ “ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว”ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์
ใช้แล้วทุกรายต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี  1) ขอบเขตของระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว 
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2) ค้าแนะน้าผู้ซื อในระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วก้าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจัดเตรียมค้าแนะน้าผู้ซื อ (Buyers Guide) ให้พร้อมก่อนที่จะเปิดด้าเนินธุรกิจการขายรถใช้แล้วเอกสาร
ค้าแนะน้าผู้ซื อนี เป็นข้อก้าหนดที่ส้านักงานคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกา (The Federal Trade 
Commission หรือ FTC) ก้าหนดขึ น สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นนั นไม่ได้มีกฎหมายที่บังคับให้กับผู้ประกอบการ
รถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะเนื่องจากในปัจจุบันสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่นมีการใช้รถยนต์มือสองในประเทศค่อยข้างน้อย 
สาเหตุมาจากให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อมสีเขียว จึงท้าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมการซื อขายรถยนต์มากนัก     
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้คมนาคมขนส่งมวลชนซึ่งมีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า  

จากการศึกษาวิเคราะห์เห็นว่า การพิจารณาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าโดยตรง โดยได้น้าหลักการตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในด้านด้านการโฆษณา 
ด้านการฉลาก และด้านสัญญา มาให้แต่ไม่ครอบคลุมถึงผู้บริโภคสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ที่ได้รับความเสียหาย
จากรถยนต์ใช้แล้วที่ช้ารุดบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับ    
ผู้ประกอบธุรกจิรถยนต์ใช้แลว้โดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่เรียกว่าระเบียบว่าด้วย
ข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งในระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว
ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดเตรียม ค้าแนะน้าผู้ซื อให้พร้อมก่อนที่จะเปิดด้าเนินธุรกิจการขายรถใช้แล้ว             
ถือได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั นถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว       
ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

ควรเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าไม่ปลอดภัย      
พ.ศ.2551 ให้มีความชัดเจนขึ นและครอบคลุมไปถึงสินค้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาของการบัญญัติค้านิยามดังกล่าว 
โดยขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมค้านิยามค้าว่า สินค้ารถยนต์ใช้แล้ว เข้าไปในบทค้านิยามในมาตรา 4  ดังนี  "รถยนต์ใช้แล้ว"
หมายความว่า รถยนต์น่ังส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้ว หรือรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลที่ผ่านการขายจากผู้แทนจ้าหน่ายแต่ยังไม่ด้าเนินการจดทะเบียน (รถยนต์ใช้แล้วป้ายแดง) 

2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ผู้ซื อควรจะได้ตรวจสอบประวัติ (Record) ในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษารถยนต์     

จากเจ้าของเดิม หรือจากผู้ประกอบธุรกิจ หรืออู่ซ่อมรถที่เคยใช้บริการตรวจสอบเลขไมล์บนหน้าปัดว่าจ้านวนเลขไมล์     
ที่ปรากฏมากน้อยเพียงใด ต้องตรวจดูเอกสารค้าแนะน้าผู้ซื อที่ติดไว้ที่รถด้วย เอกสารค้าแนะน้าผู้ซื อนี เป็นระเบียบว่า
ด้วยข้อปฏิบัติส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว 

2) ค้าสัญญาต่างๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ไว้ด้วยวาจา ขอให้มีการบันทึกลงในเอกสารค้าแนะน้าผู้ซื อ 
ก่อนที่จะตกลงซื อรถยนต์ ผู้ซื อมีสิทธิที่จะขอดูส้าเนาการรับประกันทรัพย์สินที่ขาย (Warranty) จากผู้ประกอบธุรกิจ 
(Dealer) ควรมีการตรวจสอบ “ผู้จ้าหน่าย หรือ ผู้ประกอบการ” (Dealer) ว่าเป็นผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายหรือไม่ 

3) ระเบียบข้อบงัคับเกี่ยวกับการซื อรถยนต์ใช้แล้ว ไม่สามารถจะน้าไปใช้บังคับกรณีการซื อขายรถยนต์ใช้แลว้
จากเอกชนได้  
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การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธพิลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเลอืกซ้ือ
ผลติภณัฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง          
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาด           
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน         
โดยใช้สูตรของคอแครน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ค่า t - test F – test            
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์แบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาต่่ากว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ระหว่าง 35,001-45,000 บาท และมีสมาชิกครอบครัว 4-6 คน      
โดยปัจจัยทางการตลาดในเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านลักษณะทางกายภาพ          
มีความส่าคัญสูงสุด 2. การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.29) และด้านราคา (β = 0.37) โดยสมการการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 48% ดังน้ี  

Y= 0.120 + 0.29 X1 + 0.37 X2 
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, ปัจจัยทางการตลาด, ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง. 
 

Abstract 
This research had three objectives, which were; 1) to study personal factor including gender, 

age, marital status, education level, occupation, average family income per month and the number of 
family members affecting the packed Jasmine rice products purchasing decision behavior of consumers 
in Samut Sakhon province; 2) to study relationship between factors of packed Jasmine rice products 
affecting consumers decision behavior in Samut Sakhon province; and 3) to study relationship between 
marketing mix factors affecting consumers decision behavior in Samut Sakhon province. This research 
used the formula of Cochran by using questionnaires as a tool to collect data from 400 samples.          
The statistical analysis included percentage, mean, Standard Deviation, Chi-Square, t-test, F-test, 
Pearson's Product Moment Correlation Analysis and multiple analysis. 
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The results showed as follow: 1. The most of consumers were marital status/living together 
male, between 31-40 years old. The most participants hold a lower than bachelor level degree and 
worked as merchant/business owner/personal business. The average income was approximately 35,001-
45,000 Baht, and had 4-6 family members; totally 153 people, representing of 38.35 percentage. The 
Golden Phoenix brand was chosen of purchasing decision behavior of consumers in packed Jasmine rice 
products because of the benefits of Jasmine rice, the frequency of buying three times per month from 
Hypermarkets such as Makro, Big C and Tesco Lotus which affecting purchasing packed Jasmine rice 
from family members and price level approximately 51-60 Baht per kilogram. The overall opinion level 
of management of marketing factors were in high, especially, physical characteristics was utmost 
importance. 2. Comparing packed Jasmine rice purchasing decision behavior related to education level, 
income per month and number of family members. The people opinion towards marketing factors were 
not difference, except in term of marital status was difference statistical significance at the level of .05. 
3. The result of management of marketing factors affecting the packed Jasmine rice products purchasing 
decision behavior of consumers found that product (β = 0.29**) and price (β = 0.37); the equation has 
the predictive power of 48 percentage and can be written as follows: 

Y= 0.120+0.29**+0.37** 
 

Keywords : management marketing factors, decision behavior, packed Jasmine riceproducts. 
 

บทน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย พื้นที่การปลูกข้าวเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 

ซึ่งมีปริมาณการผลิตข้าวเปลือกประมาณ 26 ล้านตันต่อปี (กุลศิริ จงวิวัฒนธรรม,2557) โดยผลผลิตข้าว
ประมาณ 2/5 จะส่งออกส่วนที่เหลือใช้บริโภคภายในประเทศการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท่าให้ผู้ค้าข้าว
ต้องมีการปรับตัว โดยจากเดิมสินค้า ข้าวไม่มีความแตกต่างทั้งในรูปแบบและวิธีการจ่าหน่าย แต่ในปัจจุบันมีการ
พัฒนาสินค้าข้าวใน รูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น ข้าวบรรจุถุง พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
พฤตกิรรมผู้บริโภคในเขตเมืองที่ค่านึงถึงความสะดวก สะอาด คุณภาพดีและหาซื้อได้ง่าย โดยข้าว บรรจุถุง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวธรรมดา ข้าวเสาไห้ ข้าวรวงแก้ว ข้าว 5% ข้าวขาวตาแห้ง เป็นต้น 
ซึ่งข้าวที่ได้รับความนิยมมากในตลาดประเทศไทย คือ ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง ส่าหรับขนาดบรรจุแยกบรรจุเป็น         
2, 5 และ 10 กิโลกรัม ซึ่งขนาดที่จ่าหน่ายมากที่สุดคือ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม เพราะเหมาะสมกับขนาดของ
ครอบครัวคนไทยที่มีขนาดเล็กลงเฉลี่ย ครอบครัวละ 3-5 คน ซึ่งสามารถบริโภคข้าวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม      
หมดภายใน 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมากกว่าร้อยละ 80 โดยความต้องการบริโภคข้าว    
ในครัวเรือนไทย อีกทั้งจ่านวนประชากรของประเทศ ที่เพิ่มสูงข้ึนทุกปี ตลาดข้าวภายในประเทศจึงมีความส่าคัญ
เป็นอย่างมาก ส่าหรับพฤติกรรมการบริโภคข้าว จากเดิมซื้อเป็นกระสอบในปริมาณ 50 -100 กิโลกรัม         
ไดเ้ปลี่ยนแบบมาซื้อเป็นถังในปริมาณ 15 กิโลกรัม และต่อมาได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นข้าวสารบรรจุถุง 
ปริมาณ 5 กิโลกรัม โดยมีฉลากระบุตราสินค้าที่ชัดเจน นี้ท่าให้ผู้บริโภคสามารถเห็นเมล็ดข้าวสารได้ชัดเจน
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้ตลาดข้าวมีอัตราการ เติบโตข้ึนมาโดยตลอดโดยมีมูลค่าตลาดรวมไม่ต่่ากว่า        
2 หมื่นล้านบาท เป็นผลให้มีผูป้ระกอบการข้าวสารบรรจถุุงรายใหม่ๆ  เกิดข้ึนในธุรกิจนี้เป็นจ่านวนมากแหล่งซื้อขาย
ข้าวสารบรรจุถุงนั้น (อัญมณี เย็นเปี่ยม, 2555) 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงยังคงเป็นสิ่งจ่าเป็นอย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคข้าวมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถท่าได้โดยการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ (สรียา อัชฌาสัย, 
2554) เป็นผลให้แนวโน้มการเติบโตของตลาดข้าวสารบรรจุถุงยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยไตรมาสแรก     
มีการเติบโตไม่ต่่ากว่า 10-15% โดยสามารถแบ่งยอดขายข้าวสารบรรจุถุง ในร้านค้าทั่วไปมีปริมาณสูงถึง 70%      
และร้านค้าสมัยใหม่ 30% (ฐิติพร จันทพัวศิริศิลป์, 2555) จึงท่าให้ต้นทุนและราคาปลายทางสูงข้ึนอันส่งผลต่อ    
ก่าไรที่ลดลง ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงจึงมุ่งการท่ายอดขายโดย กระจายสินค้าไปยังตลาดที่เป็นร้านค้า
ทั่วไปมากข้ึน ซึ่งการแข่งข้ันก็มีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า การตลาด ราคาสินค้า 
ความแตกต่างของสินค้า สินค้าประเภทข้าวถุงจึงถูกจัดท่าเป็นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง เช่น ขนาด 5 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุง
จ่าหน่ายหลากหลายนับร้อยตราสินค้า และในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส่าคัญเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาก
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งผู้ประกอบการที่ท่าธุรกิจประเภทนี้จะต้องขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน    
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากกรมการค้าภายใน เพื่อใช้ในการรับรองว่าข้าวสารที่บรรจุถุงของตนนั้นผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้ว ซึ่งจะท่าให้ผู้บริโภคที่นิยมบริโภคข้าวสารบรรจุถุงมี ให้ความมั่นใจที่จะตัดสินใจซื้อมากข้ึน 
และในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสืออนุญาตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง       
ทั้งสิ้น 110 เครื่องหมายการค้า (ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และวราภรณ์ สารอินมูล, 2559) ประกอบกับวิธีชีวิตของประชนชน
ในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองผู้คนส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบท่างานแข่งกับเวลาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย การประกอบอาหาร
รับประทานเองลดน้อยลง และผู้ประกอบการค้าข้าวสารบรรจุถุงในปัจจุบันต้องประสบกับภาวการณ์แข่งขัน
กับคู่แข่งทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ประกอบการจึงต้องก่าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในการวางแผนการตลาดก็คือ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (พิมพ์รวี ทังสุบุตร และชุติมา ไวศรายุทธ์, 2554) 

จังหวัดสมุทราสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม มีโครงสร้างพื้นฐาน  
และ ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเกิดชุมชนเมืองมีประชาชนเคลื่อนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง และอุตสาหกรรม 
ซึ่งส่งผลต่อค่านิยมในการซื้อข้าวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยซื้อข้าวเป็นกระสอบ หรือเป็นถังเปลี่ยนเป็น     
ซื้อข้าวบรรจุถุงพลาสติกมากข้ึน อันเนื่องมาจากขนาดครอบครัวที่เล็กลงซึ่งข้าวบรรจุถุงพลาสติกนั้น        
สะดวกในการซื้อมากกว่าเพราะมีหลากหลายขนาดให้เลือกบริโภคให้เหมาะกับขนาดครอบครัวของตนได้      
จึงท่าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร” โดยจะศึกษาในประเด็นพฤติกรรม     
ของประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเพื่อจะได้ทราบถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด        
และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เพื่อข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นประดยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์          
ทางการตลาดของผู้ผลิตและจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ 
และเป็นตลาดที่น่าสนใจ อันอาจน่าไปสูการพฒันาผลติภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
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รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และจ่านวนสมาชิกในครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม        
การตัดสินใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครวัต่อเดือน และจ่านวนสมาชิกในครอบครวั แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

2. ปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ประกอบด้วย ด้านประโยชนผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน     
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)        
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People)    
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง        
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  รวมไปถึงการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ แนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler, 1997 : 102) โดยผู้วิจัย    
สามารถก่าหนดกรอบ แนวความคิดของงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล    
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นระบบได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง

จ่านวน 400 คน ใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ่านวนประชากร โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran 
(1953, p.886)  

การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อก่าหนดส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแต่พื้นที่ในจ่านวนเท่ากัน ๆ คือ 400/5 เท่ากับ 80 ดังนั้น ก่าหนดให้ 1) แมคโค 80 ตัวอย่าง        
2) บิ๊กซี 80 ตัวอย่าง 3) เทสโก้โลตัส 80 ตัวอย่าง 4) ตลาดสด 80 ตัวอย่าง และ5) ร้านค้าปลีก – ส่ง 80 ตัวอย่าง 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ       
ของแบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อค่าถามจากแบบสอบถาม 30 ชุด ได้ค่า α - Coefficient 
เท่ากับ 0.952  

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บข้อมูล โดยจัดหาผู้ช่วยเก็บข้อมูล ช้ีแจงแบบสอบถาม    
ให้ทราบโดยละเอียด ผู้ช่วยเก็บข้อมูลทุกคน สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางเดียวกัน แจกแบบสอบถาม     

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก ่
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  
- จ่านวนสมาชิกในครอบครัว 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ได้แก่ 
     - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
     - ด้านราคา (Price) 
     - ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) 
     - ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
     - ด้านบุคลากร (People) 
     - ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

- ด้านกระบวนการ (Process) 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแ้ก ่

- ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
- เหตุผลที่ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

บรรจุถุง 
- ความถี่ ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

บรรจุถุง 
- แหล่งที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าว

หอมมะลิบรรจุถุง 
- ราคาในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
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และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนแล้วน่ามา
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน จ่านวน 400 ฉบับ ของข้อมูลแล้วน่าไปด่าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ (2) สถิติเชิงเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า (Chi - Square) ค่า t-test, F – test ความแปรปรวน     
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Analysis) การบริหารองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน       
ของพนักงานสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) 
โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งท่าการหาค่าสัมประสทิธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 
Coefficient :  ) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ก่าหนดไว้ 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล           

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน 210 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.38 มีอายุ 31-40 ปี จ่านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน
จ่านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.34 มีการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี จ่านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.35          
มีอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56 มีรายได้ระหว่าง 
35,001-45,000 บาท จ่านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จ่านวน 153 คน          
คิดเป็นร้อยละ 38.35 รองลงมา ตามล่าดับ 

2. ระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง      
ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงยี่ห้อหงส์ทอง จ่านวน 120 คน      
คิดเป็นร้อยละ 27.0 ส่วนใหญ่ มีเหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากคุณประโยชน์ของข้าว       
หอมมะลิ จ่านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
เดือนละ 3 ครั้ง จ่านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาเก็ต 
เช่น แมคโค บิ๊กซี และเทสโก้โลตัส จ่านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ส่วนใหญ่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์       
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมาจากบุคคลในครอบครัว จ่านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และส่วนใหญ่ ระดับราคาในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 51-60 บาท/กิโลกรัม จ่านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา              
คือ ราคาต่่ากว่า 50 บาท/กิโลกรัม 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ61-70 บาท/กิโลกรัมจ่านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล่าดับ 

3. ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

บรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมมีความส่าคัญอยู่ในระดับมาก( = 4.09)        
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามล่าดับดังนี้ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
( = 4.17) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ( = 4.12) ด้านกระบวนการให้บริการ ( = 4.12)                   

ด้านบุคลากร ( = 4.10) ด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 4.08) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.05) และด้านราคา     

( = 4.01) ตามล่าดับ  

X

X X X

X X X

X
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4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยใช้สถิติทดสอบ (Chi - Square) โดยน่าเสนอในตารางที่ 1. ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 
* มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**หมายเหตุ : (1) หมายถึงยี่ห้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (2) หมายถึงเหตุผลที่เลือกซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (3) หมายถึง
ความถี่ในการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (4) หมายถึงแหล่งที่ซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (5) หมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในการซ้ือ
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง และ (6) หมายถึงราคาในการซ้ือข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
 

จากตารางที่ 1 การแปลผลพบว่า โดยภาพรวมปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง แตกต่างกัน หรือไม่เป็นอิสระต่อกัน ยกเว้น อายุในเรื่องเหตุผล    
ที่เลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ระดับการศึกษาในเรื่องแหล่งที่ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง และราคาในการซื้อ
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ในเรื่องเหตุผลที่เลือกซื้อ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 
ความถ่ีในการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง แหล่งที่ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อข้าวหอมมะลิ    
บรรจุถุง และราคาในการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง จ่านวนสมาชิกในครอบครัวในเรื่องความถ่ีในการซื้อข้าว
หอมมะลิบรรจุถุง 

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจ่าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่องสถานภาพสมรสแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยน่าเสนอในตารางที่ 2. ดังนี้ 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 

1 2 3 4 5 6 

เพศ  .145 .345 .645 .075 .077 .077 
อายุ  .078 .018* .078 .056 .059 .059 
สถานภาพสมรส  .512 .110 .910 .110 .110 .110 
ระดับการศึกษา  .780 .340 .140 .040* .072 .012* 
อาชีพ  .123 .453 .713 .309 .102 .102 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือน  

.157 .012* .029* .019* .008* .019* 

จ่านวนสมาชิกในครอบครัว .056 .056 .048* .098 .120 .120 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดโดยจ่าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

         * มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. การวิเคราะห์ปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อพบว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r =. 583)** รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง        
( r = . 549)** ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r =. 547)** ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย         
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = . 490)** ด้านราคามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = . 466)**     
และด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = . 549)** ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์
ระดับน้อย (r = . 379)** โดยน่าเสนอในตารางที่ 3 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 3 ค่าสหสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ 

* มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
** มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

การบริหารจัดการ 
ปัจจัยทางการตลาด 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว

ต่อเดอืน 

จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว 

ด้านผลิตภัณฑ์  .371 .322 .004* .511 .077 .199 .432 
ด้านราคา  .083 .245 .330 .353 .059 .214 .971 
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย  .330 .211 .590 .090 .110 .111 .762 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  .927 .284 .080 .088 .072 .127 .998 
ด้านบุคลากร  .672 .178 .016* .065 .102 .139 .173 
ด้านกระบวนการให้บริการ  .434 .982 .150 .138 .008* .145 .781 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .401 .161 .189 .233 .120 .124 .979 

การบริหารจัดการปัจจัยทางการ
ตลาด 

N 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
(r) 

 
Sig. ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  400   r = .549** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
2. ด้านราคา  400   r = .446** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
3. ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย  400   r = .490** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  400   r =.547** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
5. ด้านบุคลากร  400   r =.580** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
6. ด้านกระบวนการให้บริการ  400   r =.519** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 400   r =.379** .000 มีความสัมพันธ์น้อย 
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7. การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค่าสัมประสิทธ์ิถอดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.120 (t=2.124, Sig. = 0.001) และ0.134 (t=4.570, Sig. = 0.001)       
เมื่อน่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวที่สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถมาเขียนเป็นสมการได้
ดังนี้  โดยน่าเสนอในตารางที่ 4. ดังนี้ 

Z/ = +  0.291 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.372 (ด้านราคา) 
Z/ =  0.191 (X1) +0.172 (X2) 

ตารางท่ี 4 มูลค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยวิเคราะห์อ่านาจการท่านายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

* หมายถึง มีอิทธิพลนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** หมายถึง มีอิทธิพลนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ประเด็นที่ 1 ประชาชนผู้บริโภคให้ความส่าคัญกับระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาด

ในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีความส่าคัญอยู่ในระดับมาก     
( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามล่าดับดังนี้ โดยด้านลักษณะทางกายภาพ 

( = 4.17) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ( = 4.12) ด้านกระบวนการให้บริการ ( = 4.12) ด้านบุคลากร 

( = 4.10) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 4.08) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.05) และด้านราคา ( = 4.01) ตามล่าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาวรรณ พิศวง (2555) ได้ศึกษา เรื่องส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อข้าวบรรจถุุงของผูบ้รโิภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ความส่าคัญของต่อส่วนประสมการตลาด 
ภาพรวมเฉลี่ยทุกด้าน ด้านกายภาพด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค ให้ความส่าคัญมาก เช่นเดียวกับสหัทนา ชัยรี (2560) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภค      
ในอ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับความส่าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

X

X X X

X X X X

ตัวแปรตน้ B Beta SE. t Sig. 

ค่าคงที่ 3.571   22.132 0.001 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  0.291 0.421 0.610 2.124* 0.027 
2. ด้านราคา  0.372 0.134 2.570 4.570* 0.001 
3. ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย  0.091 0.062 5.132 0.631 0.126 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.142 0.057 1.412 0.872 0.378 
5. ด้านบุคลากร  0.612 0.213 1.320 0.135 0.412 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ  0.117 0.089 0.124 0.221 0.132 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.130 0.370 0.040 1.311 0.227 
(R2= 0.120, R2

Adjusted=0.062, Sr2=3.34, F=12.204, p<0.001) 
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ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของประชาชน         
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยส่วนใหญเ่ลอืกซื้อผลติภัณฑ์ข้าวหอมมะลบิรรจุถุงยี่หอ้หงส์ทอง มีเหตุผลที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากคุณประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ มีความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิบรรจุถุงเดือนละ 3 ครั้ง โดยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาเก็ต เช่น แมคโค บิ๊กซี      
และเทสโก้โลตัส มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมาจากบุคคลในครอบครัว และระดับราคา    
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 51-60 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอารีย์ รักษ์ธัญการ 
(2562) ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออก ข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลก พบว่า ความนิยมบริโภค
ข้าวหอมมะลิของคนทั่วโลกมีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลกแตกต่างกันออกไป      
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสรียา อัชฌาสัย, ลักคณา วรศิลป์ชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสาร บรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ตราผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ คือ มาบุญครองหงส์ทอง เหตุผลที่เลือก คือ สะอาด/
ปลอดภัยราคาที่ซื้อ คือ 141-160 บาทต่อถุง, ความถ่ีในการซื้อ คือ เดือนละครั้ง  

ประเด็นที่ 3 ความความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลบิรรจุถุงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือน และจ่านวนสมาชิกในครอบครัว และประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่องสถานภาพสมรสแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ    
งานวิจัยของวรัญญาทิพย์ มณฑา (2559) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุง
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม พบว่า เพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพและ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน        
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคใน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส่าคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของธนาภรณ์ กันพวง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์          
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ข้าวหอมมะลิบรรจถุุงตราฉัตร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประเด็นที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม       
การตัดสินใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.29**) และ
ด้านราคา (β = 0.37**) สอดคล้องกับการศึกษาของนิภาวรรณ พิศวง (2555) ได้ศึกษา เรื่องส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อข้าวบรรจถุุงของผูบ้ริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่าภาพรวมเฉลี่ย
ของระดับความส่าคัญของส่วนประสมทาง การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวบรรจุถุง        
ด้านชนิดข้าวบรรจุถุงระดับสูงด้าน ตราผลิตภัณฑ์ระดับปานกลาง ด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแหล่งจ่าหน่าย
ระดับต่่าทิศทางเดียวกัน เว้นแต่ด้านปริมาณการซื้อไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
พร้อมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิคุณ ชาญศิริวิริยกุล (2558) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องบรรจุถุง พบว่า ความสัมพันธ์ของอิทธิพล      
ของปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
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ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเน้น ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น ข้าวปลอดสารพิษ 

ที่ไม่ใช้สารเคมีและปราศจากสิ่งปลอมปน โดยรองรับกับมาตรฐาน GMP HACCPP HALAL FOOD ISO ฯลฯ             
ที่รัฐก่าหนดในการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 100%  

2.  ควรให้ความส่าคัญในการแสดง ราคาอย่างชัดเจน เพื่อผู้บรโิภคสามารถทา่การเปรยีบเทียบราคากับร้านอื่นได้ 
และการก่าหนดราคา โดยให้ความเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ราคาของผลิตภัณฑ์ต้องบ่งบอกถึง
ความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภัณฑ์  

3. ควรเน้นในเรื่องของการเลือกสถานที่ในการจ่าหน่ายที่ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค 
เข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวก หรือเพิ่มช่องทางการจัดจ่าหน่ายที่หลากหลายและอ่านวยความสะดวก      
ให้ผู้บริโภคให้สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายและมากข้ึน เช่น บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงมีบริการส่ง
สินค้าถึงบ้านหรือการก่าหนดช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสะดวกในการรับสินค้า 

4. ควรจัดให้มีรายการส่งเสรมิการขายของผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ เช่น มีชิงรางวัล ให้ส่วนลดพิเศษ
ส่าหรับสมาชิกสะสมแต้มแจกของสมนาคุณส่าหรับผู้ที่ ซื้อในปริมาณมาก การโฆษณาทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ 
การจัดให้มีพนักงานขายคอยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ณ จุดขายเพื่อสร้างความพึงพอใจ      
ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคมากข้ึน พร้อมทั้งทางผู้ประกอบการจ่าเป็นจะต้องให้ความส่าคัญในทุกระดับ เพื่อจะได้ตรง
กับความต้องการของประชาชนผู้บริโภคมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี  ค าพิพากษาของศาล และงานวิจัยเก่ียวกับความรับผิด              

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษาปัญหาของการท าละเมิดของพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)         
ศึกษามาตราทางกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ         
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร โดยการสืบค้นจากเอกสารปฐมภูมิ โดยศึกษาเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ต าราทางวิชาการ 
งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศเก่ียวกับการกระท า
ละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่า เรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) น้ันศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ      
จึงมีผลบังคับใช้ได้ เม่ือบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีการด าเนินการแปลงสภาพ และขายหุ้นตามกฎหมาย
ทุนรัฐวิสาหกิจจึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่สถานะของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)     
ก็เปลี่ยนไปไม่อยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539            
ตามข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาเม่ือพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) กระท าผิดละเมิด         
ในการท างานจึงต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทุกกรณี ไม่ได้รับการยกเว้นให้รับผิดเฉพาะการท าละเมิดอย่างร้ายแรง     
เช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอ่ืน ดังน้ัน จึงควรมีการปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)     
โดยน าหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดในการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรวมทั้งความรับผิตามสัดส่วนมาใช้บังคับ
กับพนักงานตามหลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)                
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจหน่ึงที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นและมีลักษณะการด าเนินงานเป็นการบริการสาธารณะฐานะของพนักงานจึงเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจและควรได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนด้วยความเสมอภาคกัน 
 

ค าส าคัญ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ,การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด มหาชน, ความรับผิดทางละเมิด 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to study theoretical concepts. Court judgment And research on 
staff liability violations Studying the problems of violation of Petroleum Authority of Thailand Company 
Limited employees, studying both Thai and foreign legal provisions regarding the liability of the state 
enterprise employees. To suggest solutions to the violation of liability liability of state enterprise 
employees to be more appropriate. Method of research Is a document research by searching from 
primary documents By studying documents from the law Academic textbooks, research, legal articles 
Information from internet websites Both Thailand and foreign countries regarding the violation of state 
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enterprise employees. The study found that Regarding the legality of privatization of the Petroleum 
Authority of Thailand Public Company Limited, the Constitutional Court ruled that the State Enterprise 
Capital Act 1999 was not contrary to the constitution and therefore came into effect when Petroleum 
Authority of Thailand Company Limited proceeded. Convert and sell shares in accordance with the law, 
state enterprise capital is a lawful act, but the status of Petroleum Authority of Thailand Company 
Limited has not changed in the opinion Of  Government agency under the Liability Act of officials 1996, 
according to the consultation of the Council of State When the employees of Petroleum Authority of 
Thailand Company Limited are violated in the workplace, they are therefore liable for civil damages in 
all cases. Not being exempt from liability only for serious violations such as government officials and 
other agencies. Therefore, Petroleum Authority of Thailand Company Limited regulations should be 
revised by taking the rules of liability for willful acts or gross negligence. As well as proportionality apply 
to employees in accordance with the principle of liability of government officials because Petroleum 
Authority of Thailand Company Limited is a state-owned enterprise that the state is a shareholder and 
operating in a public service manner. The status of the employee is therefore a state enterprise 
employee and should be protected in the same performance of duties as other state enterprise 
employees.  
 

Keywords : State Enterprise Employees, Petroleum Authority of Thailand Company Limited,        
Infringement liability 

 

บทน า 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื่อด าเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม  
จากนั้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการแปลงสภาพ และแปรรูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อยุบเลิก ปตท. หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
และเมื่อวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการจดทะเบยีนจดัตั้งเป็นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,000 ล้านหุ้น โดยมีกระทรวงการคลัง     
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบ 
พนักงาน ลูกจ้าง และส่วนธุรกิจทั้งหมดของการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ได้โอนไปเป็นของบริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (นฤมล สอาดโฉม, 
2561) และได้มีการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรากฏว่า                
หุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนใจจากประชาชนมาจองหุ้นจ านวน 220 ล้านหุ้น 
หมดภายใน 1.25 นาทีนับแต่เวลาที่เปิดให้จองหุ้นในเรื่องนี้มีปัญหาว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย                  
อันเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 นั้น สามารถ "ขายหุ้น" 
ได้อย่างไร เพราะโดยปกติรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดย "กฎหมายเฉพาะ" จะไม่มีทุนเป็นหุ้น (นันทวัฒน์ บรมานันท์
,2547) ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษากฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบในประเด็นนี้  

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั้น นับได้ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแรกของไทยทีไ่ด้มีการด าเนินการตามกระบวนการ
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็น 
บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ ผลจากการแปรรูป ท าให้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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มีสถานะเป็นบริษัทของเอกชน ดังนั้น พนักงานบริษัทของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จึงมิได้อยู่ในความหมาย     
ของเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เมื่อพนักงานดังกล่าว       
กระท าละเมิด จึงมิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ และต้องรับผิดเต็มส่วน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้รับสิทธิต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในกรณีที่กระท า
ความผิดอย่างร้ายแรง ดังเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอื่น ซึ่งถือได้ว่าสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในการได้รับ        
ความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานลดน้อยลง เนื่องจากก่อนการแปลงสภาพบริษัทการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่ภายหลังการแปลงสภาพกลับต้องไปใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดเมื่อละเมิด
เช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมาย จึงท าให้อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเพราะ
พนักงานมีความเกรงกลัวว่า หากได้กระท าการตามหน้าที่ไปแล้วเกิดการละเมิดต่อประชาชนข้ึนมา เช่นท าให้      
ทรัพย์ของประชาชนเสียหายจะต้องรับผิดชดใช้เต็มจ านวน แม้ผู้ถูกละเมิดจะไปเรียกร้องเอาจาก บริษัท     
ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายจ้างได้ แต่นายจ้างก็ยังมีสิทธิมาไล่เบี้ยเอากับผู้ท าละเมิดได้อีกช้ันหนึ่ง 
ซึ่งต่างจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
เพราะถึงแม้จะมีการท าละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่เกิดข้ึน แต่ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเองเพราะรัฐจะเป็น      
ผู้จ่ายให้ เว้นแต่การละเมิดนั้นเป็นการกระท าผิดละเมิดอย่างร้ายแรงที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดต้องชดใช้เอง 

ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท าละเมิด         
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของเอกชน และของเจ้าหน้าที่รัฐ ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการท าละเมิดของไทย
และของต่างประเทศ เพื่อได้มาซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมมาใช้กับกฎหมายของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี ค าพิพากษาของศาล และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด     

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาปัญหาของความรับผิดทางละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทการปิโตรเลียม       

แห่งประเทศไทยว่ามีปัญหาที่ส าคัญอย่างไร 
3. เพื่อศึกษามาตราทางกฎหมายทั้งของไทยและของต่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสมมาใช้กับประเทศไทย 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัท      

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
ความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการแปรสภาพ     

ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ซึ่ งส่งผลให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่มิ ได้จัดตั้ง ข้ึน                
โดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   
และมิได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรอืด าเนินกิจกรรมทางปกครอง ส่งผลให้ในระยะเปลี่ยนผา่น
ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจก าหนดให้สิทธิประโยชน์ของพนักงานบริษัทที่แปรสภาพไปต้องน้อยกว่า        
ที่เคยได้รับอยู่เดิม ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท างานของพนักงานบริษัทที่แปรสภาพดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
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ดังนั้น เพื่อให้พนักงานต้องรับผิดเป็นส่วนตัวต่อเมื่อกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนกว่า   
จะได้รับการแปรรปูโดยการกระจายหุ้นไปสูเ่อกชนโดยสมบรูณ์ จึงควรการน าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้กับพนักงานของรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการสืบค้นจากเอกสารปฐมภูมิ 

(Primary Document) ในส่วนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  หลักเกณฑ์การน ากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้กับพนักงานบริษัท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ต ารา บทความวิชาการ บทความสัมภาษณ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 

ผลการวิจัย 
 1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ความหมายในทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สามารถแบ่งแนวคิดในการให้

ความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจออกเป็นสองแนวคิด 
แนวคิดที่ 1 แนวความคิดนี้มิได้กล่าวถึงความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจนมาก 

แต่ได้แยกพิจารณาออกเป็น (1) การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจซึ่งรูปแบบการด าเนินการครอบคลุม       
ทุกรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกจิในความหมายทั่วไป (2) การแปรรูปรฐัวิสาหกิจที่เป็นการพิจารณาความหมาย
ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามความหมายของการขายกิจการ  

แนวคิดที่ 2 แนวความคิดนี้ให้ความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความหมายจ ากัด    
อยู่เพียงการด าเนินการให้รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ หลุดพ้นไปจากภาคเศรษฐกิจมหาชน กล่าวคือ พ้นไปจากนิยาม
ของค าว่า“รัฐวิสาหกิจ”ตามนัยของมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502             
ซึ่งหมายความว่า “พ้นจากการเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือเป็นบริษัท       
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ50       
(สุรพล นิติไกรพจน์, 2533) 

โดยนัยทางกฎหมาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วนจึงมีไม่ได้ เพราะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
หมายถึง การที่รัฐหลุดพ้นไปจากฐานะการเป็นเจ้าของหรือพ้นไปจากฐานะของผู้ถือหุ้นข้างมากในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัด การจ าหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปโดยที่รัฐยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้น     
ในบริษัทรัฐวิสาหกิจนั้นเกินกว่าร้อยละ50 ก็ไม่อาจถือได้ว่า เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในความหมายทางกฎหมาย 
เพราะรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ยังคงอยู่ในภาคเศรษฐกิจมหาชนต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะใด ๆ       
ดังนั้น การให้เอกชนมารับช่วงด าเนินการในงานต่อเนื่องบางประการ การขายหุ้นจ านวนหนึ่งแก่เอกชนในสัดส่วน       
ที่รัฐยังคงมีทุนข้างมากอยู่ การร่วมทุนกับเอกชนในกิจการบางประเภทที่รัฐวิสาหกิจเคยด าเนินการมาโดยล าพัง       
จึงไม่อยู่ในความหมายทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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โดยสรุปแล้ว ความหมายในทางนิติศาสตร์ของทั้งสองแนวความคิดมีลักษณะร่วมกันในการ
ให้ความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจว่าเป็น “การด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่ท าให้กิจการใดกิจการ
หนึ่งหลุดพ้นไปจากภาคเศรษฐกิจมหาชน” (เบญจมาศ แก้วไวยุทธ์,2555) 

2) ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด 
(1) ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดของผู้ท าละเมิดเอง โดยหลักแล้วบุคคลใดกระท าผิด บุคคลนั้นย่อม

ต้องรับผิดในผลของการกระท าของตนเอง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงความรับผิด       
ของผู้ท าละเมิดเองไว้ในมาตรา 420 มาตรา 421 และมาตรา 423  

การกระท าที่ถือว่าเป็น “ความผิด” หมายถึง การท าให้เสียหายแก่สิทธิของบุคคลอื่น โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ การใช้ความผิดเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดเรียกว่า “liability 
based on fault” ดังนั้นแม้การกระท าของจ าเลยจะท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น แต่เมื่อจ าเลยได้กระท า    
ไปโดยสุจริตก็ไม่ต้องรับผิด เพราะขาดองค์ประกอบในทางจิตใจ 

(2) ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้อื่น แต่เดิมความรับผิดในทางแพ่งจะก าหนด   
ให้รับผิดเฉพาะในการกระท าของตนเอง แต่ต่อมาได้มีวิวัฒนาการให้เพิ่มความรับผิดในการกระท าของบุคคลอื่นด้วย 
อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมที่มีการขยายตัวทางด้ านการค้าและอุตสาหกรรม    
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีมากข้ึน เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ กฎหมายจึงก าหนดให้มีการรับผิด    
เพื่อการกระท าของบุคคลอื่น เช่น กรณีนายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท า              
ไปในทางการที่จ้าง ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดเช่นนั้นก็เพื่อความสะดวกในการหาตัวผู้รับผิด เมื่อความเสียหายเกิดข้ึน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงความรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้อื่นไว้ในมาตรา 425 
มาตรา 426 มาตรา 427 มาตรา 429 มาตรา 430 และมาตรา 431 

(3) ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
รัฐมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึง่เป็นความรับผิดแทนเจา้หน้าที่ของรฐั มีแนวคิดมาจาก

กรณีนายจ้างรับผิดแทนลูกจ้าง โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก าหนดไว้ไม่ชัดเจน           
แต่กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าหนดไว้ในมาตรา 34 เรียกว่า “ความรับผิดของรัฐ 
(Staatshaftung)” ซึ่งก าหนดไว้ในส่วนของสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของพลเมือง (Grundrecht) บุคลากรภาครัฐ        
ที่เรียกว่า “ข้าราชการ” บางคนได้รับการแต่งตั้งและมีอ านาจที่จะใช้อ านาจของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่      
เช่น อธิบดีมีอ านาจในการออกใบอนุญาต ซึ่งอ านาจในการออกใบอนุญาตเป็นอ านาจรัฐ ดังนั้น อธิบดีจึงเป็น 
“เจ้าหน้าที่” ที่ได้รับแต่งตั้งมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติ         
ของกฎหมายแต่ข้าราชการบางคนไม่มีการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น พนั กงานพิมพ์งานหรือ
พนักงานขับรถ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเหล่านี้ไม่มีการใช้อ านาจรัฐ ดังนั้น ข้าราชการเหล่านี้     
จึงไม่ถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่” สรุปได้ว่า ข้าราชการที่ใช้อ านาจรัฐปฏิบัติหน้าที่ย่อมเป็น “เจ้าหน้าที่”       
ดังนั้น ในกรณีที่ข้าราชการถูกไล่เบี้ยจากการกระท าละเมิดแล้วเรียกว่า “เจ้าหน้าที่” ย่อมไม่ถูกต้องและอาจเกิด     
ความสับสนในการตีความกฎหมาย เนื่องจากในกรณีนี้เป็นการไล่เบี้ย “ข้าราชการ” ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติ มาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ก าหนดว่ามาตรการบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับ      
แก่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายถึง “หน่วยงานของรัฐ (Behrde)”แต่ไม่ใช่ข้าราชการ 
(ส านักงานกฤษฎีกา,2554) 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจกระท าละเมิดได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
ก. เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดโดยแท้ เช่น เดินชนกระจก ขับรถชน เพราะประมาทเลินเล่อ 
ข. เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การออกใบอนุญาต      

การออกค าสั่ง การจดทะเบียน หรือการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการให้บริการ ในกรณีที่บทบัญญัติ     
ของกฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เนื่องจากเกรงว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวด้วยเหตุนี้ จึง เป็นที่มาของการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าหน้ าที่ในการปฏิบัติหน้าที่    
และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยความประมาทเลินเล่อ หน่วยงานของรัฐก็จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนแทนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
เช่น การด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ง โดยเจ้าหน้าที่ฟ้องขับไล่เอกชน            
หากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัว หรือในกรณีเจ้าหน้าที่กระท าโดยสุจริตก็ไม่ต้องรับผิด (ส านักงานกฤษฎีกา,2554) 

ผลการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคดังน้ี  
1. ความชอบด้วยกฎหมายการแปลงสภาพบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

กฎหมายหลักที่ใช้ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด       
คือพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ ข้ันตอน และวิธีการ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไว้เป็นการทั่วไป  ดังนั้นการแปรรูป    
บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ กฎหมายฉบับนี้
เกิดจากแนวคิดของรัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการในกิจการ       
ที่รัฐวิสาหกิจเดิมด าเนินการอยู่ โดยการให้เอกชนเข้าร่วมถือหุ้นในกิจการบางส่วน หรือขายให้แก่ประชาชนทั่วไป     
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน รัฐสามารถระดมทุนจากภาคเอกชนมาใช้ในกิจการ     
ของรัฐและท าให้การให้บริการของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง (นฤมล สอาดโฉม,2561)  

1) การแปรรูปของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ มาตรา 3 แห่งกฎหมาย
ว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจได้ให้ค านิยามของบริษัทในกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจไว้ว่า หมายความว่า      
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ดังนั้นเมื่อรัฐวิสาหกิจที่ได้ด าเนินการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
ทุนรัฐวิสาหกิจก็จะต้องเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก
มาตรา 4 ของกฎหมายดังกล่าวที่กล่าวว่า ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใด
มาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทก็สามารถท าได้แล้ว จะเห็นได้ว่า ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ 
คือ ประการแรกนั้น กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจไม่ได้บังคับให้ทุกรัฐวิสาหกิจต้องเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัท 
แต่เป็นช่องทางที่จะให้รัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์กรของรัฐบาล      
ไปเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทได้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายฉบับดังกล่าว ส่วนประการที่สองนั้น การน าทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นสามารถ     
ท าได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้รัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นสามารถจัดตั้งเป็นบริษัท
หลายบริษัทก็ได้ (นันทวัฒน์ บรมานันท์,2547) 
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2) อ านาจ สิทธิ หรือประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น 
(1) โดยปกติแล้วรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะจ าต้องมีการใช้

อ านาจรัฐบางส่วนเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเหล่านั้นสามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
เมื่อรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท 
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจก็ได้ก าหนดถึงการด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจ สิทธิ หรือประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ
เหล่าน้ันไว้ดังนี้ 

เมื่อมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทแล้ว มาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ทุนรัฐวิสาหกิจบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทหรือ
กฎหมายอื่น มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

ก. มีบทบัญญัติให้อ านาจรัฐวิสาหกิจด าเนินการใดๆ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคล 
ข. มีบทบัญญัติให้การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ

กฎหมายว่าด้วยการใด 
ค. มีบทบัญญัติให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด 
ง. มีบทบัญญัติให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรณีเฉพาะ 
จ. มีบทบัญญัติคุ้มครองกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 
กรณีดังกล่าวทั้ง 5 กรณีนั้น กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจได้บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ว่าให้ถือว่า

บทบัญญัติดังกล่าวทั้ง 5 กรณีมีผลใช้บังคับต่อไป โดยบริษัทมีฐานะเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกล่าว   
แต่อย่างไรก็ตาม อ านาจ สิทธิ หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นอาจจ ากัดหรืองดได้ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา    
หรืออาจก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจนั้นเป็นของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะก าหนด
หรือจะให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็ได้ 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะต้องมีสาระให้บริ ษัทคงมีอ านาจ สิทธิ หรือประโยชน์               
เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขัน     
ทางธุรกิจการควบคุมให้การใช้อ านาจทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐประกอบด้วย 
ทั้งนี้ อาจก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาให้มีเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติหรือให้กรณีใดจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดังกล่าวมาแล้วในวรรคก่อนก็ได้ โดยกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจนี้ยังได้ก าหนด
ไว้ในมาตรา 26 วรรค 2 ให้อ านาจคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะเสนอแนะให้ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม      
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยู่เสมอ 

บทบัญญัติในมาตรา 26 วรรคแรกและวรรคสองดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นบทบัญญัติที่มี ข้ึน
เพื่อรองรับสถานะของรฐัวิสาหกจิทีม่ีการเปลี่ยนทนุเป็นหุน้ของบริษัทใหย้ังคงมีอ านาจรัฐบางประการอยู่เพื่อ
จัดท าบริการสาธารณะได้ แต่อย่างไรก็ตามอ านาจดังกล่าวก็มีขอบเขตซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกา และหากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็มี
อ านาจที่จะเสนอแนะคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจประเภทนั้นได้ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547) 

(2) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจทีม่ีการเปลี่ยนทนุเป็นหุ้นของบริษัทได้ท าสัญญาที่มีข้อก าหนด
ให้บุคคลผู้เป็นคู่สัญญาได้มีสิทธิในการด าเนินกิจการใด มาตรา 26 วรรคสาม แห่งกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ       
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ได้ก าหนดให้คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการตามสัญญาน้ันต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด 
แม้ต่อมาจะมีกฎหมายก าหนดให้กิจการนั้นต้องจัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีก็ตาม 

(3) อ านาจและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน (1) และ (2) ดังกล่าวมาแล้วนั้นจะสิ้นสุดลงได้
ในสองกรณี คือ 

ก. เมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการด าเนินกิจการที่บริษัทตาม (1) หรือคู่สัญญาตาม 
(2) ด าเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของคู่สัญญาดังกล่าวต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น        
ตามหลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้กิจการนั้นต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทานหรือต้องด าเนินการใดๆ ถ้าบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าว   
มีค าขอก็ให้อนุญาตหรือให้สมัปทาน หรือให้ด าเนินการดังกล่าวได้ ส าหรับกรณีของคู่สัญญาให้มีสิทธิดังกล่าว
ได้เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาเว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกล่าว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้
สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยชดเชยค่าเสียหายให้ตามความเป็นธรรม 

ข. เมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
คือ รัฐมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 

3) พนักงานและลูกจ้าง มาตรา 25 แห่งกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ ได้ให้หลักประกัน
แก่พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทโดยก าหนดว่า ในวันจดทะเบียนบริษัทให้พนักงาน
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นลูกจ้างของบริษัทที่จัดตั้งข้ึนโดยการเปลี่ยนทุนของรั ฐวิสาหกิจเป็นหุ้น     
ของบริษัทและให้พนักงานเหล่านั้น รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ เดิม     
และให้ถือว่าเวลาการท างานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นเวลาการท างานในบริษัทโดยไม่ถือว่าการเปลี่ยนสภาพ
จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน็บรษัิทนั้นเปน็การเลกิจ้าง ส่วนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานของรฐัวิสาหกจิ
เดิมที่เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทจะยังคงอยู่ต่อไป โดยให้บริษัทมีฐานะเป็นนายจ้างร่วมกับรัฐวิสาหกิจเดิม      
หรือแทนรัฐวิสาหกิจเดิมแล้วแต่กรณี และโดยสถานภาพของบริษัทนั้นยังคงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจเช่น      
เดิม พนักงานที่โอนมาเป็นพนักงานของบริษัทยังคงมีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วย
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เช่นเดิม 

4) การยกเลิกกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ 
มาตรา 28 วรรคแรก แห่งกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ ได้กล่าวถึงการยกเลิกกฎหมาย

จัดต้ังรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทไว้ว่า ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด 
ให้ถือว่ากฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อการนั้น 

ตามมาตรา 28 นี้มีผู้ไม่เห็นด้วยจ านวนมาก เพราะถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ      
เพราะการยกเลิกกฎหมายต้องปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและออกกฎหมายในระบบรัฐสภา แต่มาตรา 28     
กลับบัญญัติเพียงแค่ให้มติรัฐมนตรีสามารถยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้  ต่อมาได้มีการยื่นเรื่องต่อ    
ศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นว่า มาตรา 28 เป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญ       
ก็มีค าวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 สรุป 3 ประเด็นที่ส าคัญ คือ (นฤมล สอาดโฉม,2561) 

ประเด็นที่หนึ่ง มติคณะรัฐมนตรียกเลิกกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจได้หรือไม่ 
ในประเด็นนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยื่นค าร้องมาเหน็ว่า รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจัดต้ังข้ึน

โดยกฎหมายที่แตกต่างกัน การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มาตรา 28 บัญญัติให้ฝ่ายบริหาร
ใช้มติคณะรัฐมนตรียกเลิกกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจได้ เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรปุว่า การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 
บัญญัติให้ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเป็นอันยกเลิกไปนั้น 
มิได้หมายความว่ากฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจนั้นถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี แต่หมายถึงมติคณะรัฐมนตรี
ที่ให้ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใดเป็นเพียงเงื่อนไข ส่วนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด   
ในพระราชกฤษฎีกาที่ตราข้ึนเพื่อการนั้นซึ่งเป็นเงือ่นเวลา และเมื่อต้องด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครบทั้งสองประการแล้ว 
กฎหมายของคณะปฏิวัติ ได้ด าเนินการโดยร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
ก็จะเป็นการยกเลิกโดยกฎหมายที่มีล าดับช้ันของกฎหมายเดียวกัน จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลกิโดยรา่งพระราชบัญญัติทนุรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 28 นี้ เมื่อการยกเลิกกฎหมายจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจที่เป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดหรือประกาศ 

ประเด็นที่สอง การให้กระทรวงการคลังค้ าประกันหนี้เป็ นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยื่นค าร้องมาเห็นว่า มาตรา 24 บัญญัติให้หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
ค้ าประกันอยู่แล้ว เมื่อโอนไปเป็นบริษัทที่เปลี่ยนสถานะมาจากรัฐวิสาหกิจให้กระทรวงการคลังค้ าประกันหนี้นั้น 
เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนที่เข้ามาซื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจยิ่งกว่าเอกชนอื่นอันเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปว่า มาตรา 24 ให้โอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจเดิมไปเป็นหนี้ของบริษัทใหม่นี้ 
เมื่อหนี้น้ันกระทรวงการคลังได้ค้ าประกันอยู่แล้ว ก็ให้กระทรวงการคลังค้ าประกันต่อไปนั้น เป็นการแปลงหนี้ใหม่
โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นบริษัทที่จัดต้ังใหม่การที่มาตรา 24 บัญญัติให้กระทรวงการคลัง
ค้ าประกันหนี้ให้บริษัทต่อไปนั้น ก็เป็นการปฏิบัติตามภาระค้ าประกันที่มีอยู่แต่เดิม เพราะ บริษัทที่จัดตั้งใหม่นี ้       
ก็ยังคงด าเนินกิจการเดิมของรฐัวิสาหกิจเดิมและยังคงเปน็ของรฐัอยู่เช่นเดิม การค้ าประกันจึงเป็นการค้ าประกันหนี้
ของรัฐไม่ใช่หนี้ของบริษัทเอกชน กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทเอกชน ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 

ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 87 หรือไม่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้องมาเห็นว่า พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจที่จะ
เลือกรัฐวิสาหกิจใดก็ได้มาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ          
อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสรุปว่า มาตรา 87 อยู่ในหมวด 5 ว่าด้วย "แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ"    
โดยมีเนื้อหาเป็นการก าหนดแนวทางส าหรับการตรากฎหมายและการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน    
โดยก าหนดหน้าที่ของรัฐให้ต้องกระท าการหรือละเว้นการกระท าการต่าง ๆ  ไว้หลายประการ เช่น รัฐต้องไม่ประกอบกิจการ
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม     
หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภคเท่านั้น โดยนัยนี้ การรักษาความมั่นคงของรัฐก็ดี การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมก็ดี 
หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภคก็ดี จึงเป็นเหตุให้รัฐสามารถประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนได้           
อันเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปที่รัฐต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน 

ส าหรับร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 19 มีเนื้อหาให้ 
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจที่จะเลือกรัฐวิสาหกิจใดก็ได้มาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทอันมีความหมายว่า 
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมีอ านาจที่จะพิจารณาด าเนินการให้การประกอบกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน    
มิใช่ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจจัดตั้งหน่วยงานของรัฐไปประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนตามรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา 87 ดังนั้น ประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค จึงมิได้มีความเกี่ยวข้องกันกับการเลือกรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสถานะเป็น
บริษัทร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 19 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 87 

ดังนั้น โดยผลของค าวินิจฉัยที่ 50/2542 นี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นทั้งสามสรุปได้
ว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไม่มีข้อความขัด หรือแย้ง หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเป็นผลให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณากลายเป็นพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 

กรณีของ ปตท. นั้น เป็นกรณีแรกที่ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจโดยเมื่อมีการจดทะเบียนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทจ ากัดมหาชน 
บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 28,500 ล้านหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม     
แม้จะท าการขายหุ้นไปแล้วบางส่วนแต่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจ
อยู่เพราะหุ้นที่น ามาขายจ านวน 220 ล้านหุ้นนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ  ส่วนหนึ่งของกิจการ บริษัทการปิโตรเลียม     
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  หากจะให้ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกิจการของ
เอกชนแท้ๆ คงต้องมีการน าหุ้นของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ออกขายอีกหลายครั้ง
จนกว่ารัฐจะถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการแปลงการแปลงสภาพ และการขายหุ้นบริษัท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ให้กับประชาชน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (2) ปัญหาการน าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539      
มาใช้กับพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่า สืบเนื่องการแปลงสภาพบริษัท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งไปสู่
รูปแบบการบริหารงานแบบเอกชนโดยจัดต้ังตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีผลท าให้
บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่อยู่ในความหมาย “หน่วยงานของรัฐ”            
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา        
และท าให้ความรับผิดทางแพ่งของพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องเปลี่ยนแปลง        
ไปจากต้องรับผิดในการกระท าทางแพ่ง เมื่อได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาเป็นต้อง
รับผิดทางแพ่ง เมื่อได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อธรรมดาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 
ตามแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส “การใช้หลักเกณฑ์
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ในเรื่องความรับผิดทางแพ่งจะต้องมีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่
ในการใช้อ านาจตามกฎหมาย โดยเป็นการกระท าที่เจ้าหน้าที่อาศัยฐานอ านาจมหาชนที่แสดงออกทางกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเป็นแหล่งที่มาของการกระท า และอาจกล่าวได้ว่าบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชนและไม่มีการใช้อ านาจรัฐ แต่เนื่องจากเงื่อนไขในการแปรสภาพ
เป็นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่โอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งใหม่ “ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม”     
ซึ่งย่อมมีผลให้พนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่ง    
“จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ไม่ได้ แต่ต้องมาใช้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อธรรมดา
ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 
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 อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้พบว่า ความรับผิดทางละเมิดของพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

แตกต่างจากทฤษฎีทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่สอดคล้องกับทฤษฎีทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดในผล
แห่งละเมิดของผู้อื่น เพราะพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ   
จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่หากท าละเมิดในทางการที่จ้างสามารถเรียกร้อง       
ให้นายจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตรงกับสมมุติฐานที่ว่า ความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานในรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการแปรสภาพตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่มิได้จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติความรับผิด     
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 เมื่อบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วมีปัญหาทีส่ าคัญ 
คือ การแปรรูปนั้นเป็นการแปรรูปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ที่ใช้เป็นหลักในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 50/2542 ตัดสินว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นการแปรรูปบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และการขายหุ้นของบริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จึงชอบด้วยกฎหมาย และปัญหาการน าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ   
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  มาใช้กับพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผลจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จึงไม่อยู่ในความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ”      
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ท าให้ความรับผิดทางแพ่งของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงไปจาก
ต้องรับผิดในการกระท าทางแพ่งเมื่อได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มาเป็นต้องรับผิดทางแพ่ง   
เมื่อได้กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ธรรมดาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ จึงเป็นการท าให้
สิทธิประโยชน์ที่พนักงานเคยได้รับลดน้อยลง แต่มาตรา 25 ว่าหลังจากการแปรรูปแล้ว ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ        
ของพนักงานไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้ หมายถึง สิทธิหรือประโยชน์ที่พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจได้รับอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างานของตนกับรัฐวิสาหกิจนั้น หากพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการจา้งหรือการท างานอยู่อย่างใด  เมื่อมีการเปลีย่นสภาพรัฐวิสาหกิจเปน็บรษัิท
โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ลูกจ้างของบริษัท        
ก็ยังคงได้สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมนั่นเอง 

เมื่อศึกษากฎหมายเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยและของต่างประเทศ    
พบว่า ประเทศเยอรมันนั้นมีหลักว่า รัฐและองค์กรของรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในผลละเมิดที่เกิดต่อเอกชน
โดยตรงเป็นเบื้องต้น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ.1949 ก็ก าหนดหลักเช่นเดียวกันโดยรัฐจะต้องรับผิดชอบ  
การละเมิดทุกอย่างที่กระท าโดยผู้ซึ่งใช้อ านาจของรัฐ และรัฐจะเป็นผู้ฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ผู้ท าละเมิดในภายหลัง แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกฟ้องไล่เบี้ยเฉพาะเมื่อตนกระท าการละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งก็ตรงกับหลักการเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าหน้าที่รัฐ
ของประเทศไทย ส าหรับประเทศฝรั่งเศส กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนในการปฏิบัติ     
ตามหน้าที่ และไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐปะปนในการกระท าเช่นนั้น         
ในกรณีนี้รัฐจะเป็นผู้รบัผดิชอบในความเสยีหายโดยตรง  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบและจะไม่ถูกฟ้อง
เป็นส่วนตัว ซึ่งก็เหมือนกันกับของประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าใช้ 
 เนื่องจากบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการแปรรูปตามกฎหมายว่าด้วย    
ทุนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบัญญัติรองรับสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของบริษัทในขณะที่เป็นพนักงานบริษัท    
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ว่าต้องได้รับไม่น้อยกว่าที่มีอยู่เดิม ดังนั้น การจะก าหนดให้
น าหลักเกณฑ์ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้กับพนักงานในบริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จะสามารถท าได้เพียงใด และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้ได้ความชัดเจน           
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของพนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 1) สถานะของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)   
 เนื่องจากผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท าให้สถานะของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)  มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 ย่อมส่งผลให้พนักงานของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว แต่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์คือ การกระท าโดยจงใจและประมาทเลินเล่อธรรมดา  
 ในประเด็นนี้ จึงเสนอควรมีการปรับปรงุข้อบงัคับของบรษัิทการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยน าหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดในกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมทั้งความรับผิด    
ตามสัดส่วนมาใช้บังคับกับพนักงานตามหลักการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539       
ให้เกิดความชัดเจน 
 2) การน ากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่มาใช้กับพนักงานของบริษัทการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 เนื่องจากการคุ้มครองพนักงานโดยให้ใช้เหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 
กับพนักงานของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ควรเป็นแบบเดียวกันทั้งพนักงาน
ก่อนมีการแปลงสภาพและหลักการแปลงสภาพ เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
หนึ่งที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นและมีลักษณะการด าเนินงานเป็นการบริการสาธารณะ ฐานะของพนักงานจึงเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจและควรได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย
ความเสมอภาคกันภายใต้หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา เกี่ยวกับมาตรการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี
พนักงานบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐว่าจะมีมาตรการ    
ในการชดใช้อย่างไร 
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ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเกษตรกร
ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือการสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-Depth Interview) สนทนากลุ่มย่อย (focus group) อบรมและระดมสมอง (Workshop Training) ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป 25 กลุ่ม จ านวน 76 คน ประชุมและสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง    
ได้แก่ เกษตรจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปทั้ง 25 กลุ่ม บางกลุ่มไม่พร้อมที่จะผลักดันสู่เกษตรกร
คุณภาพหรือเกษตรกรปราดเปรื่องเพราะขาดคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญคือองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ขาดข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลของรัฐ การจัดการผลผลิตไม่เชื่อมโยงกับการตลาดและการขาย ไม่ค านึงถึงคุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยผู้บริโภคตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หมายถึงแนวทางการท าการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิต            
ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด เกษตรอินทรีย์ หรืออ่ืนๆ ไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม     
และส่วนใหญ่ไม่รู้สึกภูมิใจความเป็นเกษตรกร ส่งผลให้สภาพการด าเนินการปัจจุบันของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีการน านวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จึงยังไม่มีมาตรฐานดีพอไม่มีรูปแบบ
การตลาดที่ดี และไม่เห็นถึงความส าคัญขององค์ความรู้และการเชื่อมโยงเครือข่ายเท่าที่ควร 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป, เกษตรกรปราดเปรื่อง 
 

Abstract 
This research was initially conducted before following the research principles process that was 

funded by the National Research Council of Thailand for the budget year 2019 with the aim of studying 
the current operation of Processed Agricultural Products Groups under Project for Pushing Farmer 
to be Smart Farmer in Lampang Province with qualitative research. This represents the guideline 
for further developing 76 Lampang smart farmers from 25 Processed Agricultural Products Groups 
through the tools of In-depth interview, focus group and workshop training. The focus group was 
conducted with experts of Lampang Agricultural Office, namely, Lampang agricultural officer, 
Agricultural Extensions Officer, Senior Professional Level, District Agricultural Officer and Farmer 
Extensions and Development Officer.  

The research results on attributes of 25 Processed Agricultural Products Groups suggest 
that some group members were not ready for change due to the lack of knowledge in agricultural 
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technology, insufficient data to accompany decision-making, inability to access official data source. 
Moreover, there was no connection between product management, marketing and sale, regardless of 
product quality and consumer safety in accordance with “Good Agricultural Practices: GAP” 
requirement, organic agriculture or other standards, ignoring the environmental and social 
responsibilities and majority had no pride of being farmers. Currently, most operation of Processed 
Agricultural Products Groups has never applied innovation or technology in the production process. 
As a matter of fact, the production process and products standards were inferior, without transparent 
marketing pattern as well as  paid less attention to body of knowledge and network connectivity as  
they should have been. 

 

Keywords: Development, Processed Agricultural Products, Smart Farmer  
 

บทน า 
นโยบายของรัฐบาลคาดหวังไว้ว่าประเทศไทยต้องพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นยุคที่ต้องใช้

นวัตกรรมในการพัฒนา ดังนั้น ภาคเกษตรของไทยต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ       
นับจากนี้ไปเกษตรกรไม่สามารถเป็นเพียงผู้ผลิตอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร 
จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ        
ไม่ว่าจะเป็นทักษะสมัยใหม่ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ทักษะทางด้านการผลิตทางการเกษตร      
ที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ทักษะด้านการค้าสมัยใหม่ การบริหารจัดการและเช่ือมโยงเครือข่าย ตลอดจนทักษะ   
ในการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค     
ซึ่งทักษะต่างๆ จะเกิดข้ึนได้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเริ่มพัฒนา      
ตั้งแต่เกษตรกรรุ่นเยาว์ หรือ ยุวเกษตรกร (Young Smart Farmer) และต่อยอดให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง     
(Smart Farmer) ในที่สุด องค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ภาคเกษตรสอดรับ
การเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง (สมชาย ชาญณรงค์กุล, 2560) เพราะการเกษตร 4.0 หรือเกษตรกรรมยุคใหม่
เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและการท าตลาดเองควบคู่กันไปด้วย 
และอีกโครงการหนึ่งที่นับว่าเป็นโครงการที่ดีว่าดีคือ โครงการ Young smart farmer ที่ได้ท าการคัดเลือกเยาวชน     
ผู้ที่สนใจในการท าเกษตรมาเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการท าเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยอีกทางหนึ่งเน้นจากคนรุ่นใหม่
ในการพาเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มาท าการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งเกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการโดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากเกษตรกรธรรมดามาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร มีการสร้างแบรนด์เอง 
ปลูกเอง ขายเอง ท าตลาดเอง มีการเล่าเรื่องหรือสร้าง Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้ามีการวางแผนจดบันทึก    
การเพาะปลูกในครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงข้ึนแล้วในที่สุด       
ก็มาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อน าสิ่งที่งดงาม กลับคืนสู่สังคม 
(ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) 

การเกษตรยุค 4.0 เป็นแผนพัฒนาในด้านการเกษตรกรรมภาพรวมของประเทศ ซึ่งได้เริ่มต้นมา
ตั้งแต่การเกษตร 1.0, 2.0, 3.0 จนมาถึงในยุคปัจจุบันที่มีการรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น 4.0 โดย 1.0         
คือการเกษตรที่เน้นเพิ่มพื้นที่มาก และเน้นแรงงานผลิตจ านวนมากเน้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน 2.0      
คือการเกษตรที่เริ่มใช้งานวิจัยพัฒนามาใช้ในการผลิต และใช้เครื่องจักรเสริมแรงงาน ขยายระบบชลประทาน โรงสี 
โรงงานแปรรูป 3.0 คือการเกษตรที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกสร้างรายได้จากสินค้าที่มีศักยภาพ เน้นสินค้าที่มี         
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4.0 คือการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)      
ตั้งแต่การผลิต-การแปรรูป การตลาดด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัย ยกระดับมูลค่าด้วยคุณภาพมาตรฐาน       
ประหยัดทรัพยากรน้ าและใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงเศรษฐกิจและสังคมช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-15 (พ.ศ. 2560-2579) (ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561)            
โดยที่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตตกเกรดไม่ได้ขนาด
ตามที่ลูกค้าต้องการท าให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ าและการสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวัตถุดิบอาหาร จะท าให้สามารถขยายตลาดการค้า
ออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี เทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร         
มีหลายข้ันตอน และหลายรูปแบบ แต่ที่ส าคัญผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้นๆจะต้องมีความอร่อยผู้บริโภครับประทาน
แล้วต้องติดใจในรสชาติซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ            
ไม่ว่าจะจ าหน่ายในประเทศหรือการส่งออกที่สามารถเป็นรายได้น าเข้าสู่ประเทศ ซึ่งแนวทางการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การท าให้แห้ง การดอง การใช้ความเย็น การใช้รังสี การแปรรูป
โดยใช้ความร้อน และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,2559) 

โอกาสและความท้าทายของผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปหรือผลิ ตภัณฑ์ เกษตรแปรรูปนั้ น                        
มาจากความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากข้ึนตามแรงสนับสนุนของผู้บริโภคยุคใหม่
ที่มี วิถีการด าเนินชีวิตค่อนข้างวุ่นวายและเหลือเวลาในแต่ละวันส าหรับการประกอบอาหารค่อนข้างน้อยลง                    
จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต รวมไปถึงความนิยมในการดูแลสุขภาพ
ที่ก าลังแพร่หลายและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนที่ช่วยผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมีการเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ      
ที่สนใจการแปรรูปสินค้าเกษตรและต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตอาหาร      
ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่า             
ให้แก่สินค้า รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้ด้วย ดังนั้น กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์            
ที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้บริโภค ความช่ืนชอบในรสชาติผลไม้ของไทย และการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านโครงการต่าง  ๆ
จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการ                
ของผู้บริโภค รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2561) ซึ่งสอดรับกับการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความจ าเป็นที่เกษตรกรไทยต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเอง
และพร้อมที่จะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรคุณภาพจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญเพื่อยกระดับ
มาตรฐานของเกษตรกรไทยให้มี คุณภาพชีวิตและมาตรฐานองค์ความรู้ เพื่อการถ่ายทอดอาชีพการท างาน              
ด้านการเกษตรสู่ความเป็นสากลภายใต้โครงการผลักดันให้เกษตรกรธรรมดาได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่การเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกรมีความพร้อมมีความรอบรู้     
ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เช่ือมโยงและบริหารจัดการการผลิต          
และการตลาด โดยให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ         
ด้านการเกษตรโดยค านึงถึงคุณภาพ คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่ด าเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะ       
การประกอบการของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา        
โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม 
และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรปราดเปรื่อง 
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(Smart Farmer) ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นประเมินได้จากความพร้อม             
และความสามารถของเกษตรกรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การน านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิต 2) การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด      
และ 3) การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

ดังนั้น ในการศึกษาเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มประกอบการด้านเกษตรกรรมที่มีการด าเนินการ
และด าเนินกิจกรรมในลักษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จึงน่าจะเป็นการศึกษาที่ยึดถือเอาแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแนวคิด
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ของตลาด (Market Application Dimension of Product Strategy) 
ของ Roberts and Meyer (1991) จาก Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 
Technology ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญต่อการใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างโอกาส         
ทางธุรกิจและการตลาด โดยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ของตลาดนั้นต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ (Product Functionality) ซึ่งเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์        
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายที่เพิ่มข้ึนและสามารถถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้
เช่นรูปภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 2) กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคหรือผู้ใช้คนสุดท้าย (End-user Customer 
Groups) ซึ่งกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันในด้านความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้า    
และการบริการ 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channels) ผู้ผลิตสินค้าสามารถเลือกช่องทางการจัด
จ าหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์        
ในด้านการตลาด ผู้ประกอบการจ าเปน็ต้องดูความสอดคล้องของทั้ง 3 ปัจจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และผลประกอบการ
ตามที่ได้วางแผนไว้ให้มากที่สุด ซึ่งระดับการลงทุน และความทุ่มเทในกลยุทธ์นั้นจะข้ึนอยู่กับระดับความใหม่      
ของแต่ละปัจจัย กรณีที่ประเภทของลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ท าให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีการท างานในรูปแบบใหม่     
และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายในช่องทางการตลาดที่ใหม่ต่อธุรกิจ 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรเพื่อการยกระดับก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จึงคาดหวังว่าการศึกษา       
เรื่องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
ของจังหวัดล าปางจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ของเกษตรกรในจังหวัดล าปางไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกร

ปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ

ผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีการด าเนินการที่สามารถยกระดับ

จากเกษตรกรธรรมดาก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่

เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าโดยน าเอาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ 
SMART FARMER ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2560) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ของตลาด (Market Application 
Dimension of Product Strategy) ของ Roberts and Meyer (1991) โดยก าหนดเป็นกรอบแผนงานในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแผนงานการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยไดว้างแผนการด าเนินกิจกรรมตามกรอบแผนงานวิจัย โดยโดยใช้วิธีผสมผสานกิจกรรมตั้งแต่
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การอบรมและระดมสมอง            
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน (Workshop Training) โดยมีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านยุทธศาสตร์
และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)          
ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนากลุ่มผลติภัณฑ์เกษตรแปรรปูของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มประกอบการด้านธุรกิจเกษตร ศึกษาแนวคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ของตลาด (Market 
Application Dimension of Product Strategy) ของ Roberts and Meyer (1991) ที่ค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 3 ประการ 

การด าเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู ่
เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มและการเสวนากลุ่มย่อย (focus group)  
การอบรมให้ความรู้และระดมสมอง (Workshop Training) 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจังหวัดล าปาง 

แนวทางพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีการ
ด าเนินการที่สามารถยกระดับสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 

 

คุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
- ความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
- ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
- การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด 
- ความตระหนักในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย

ของผู้บริโภค 
- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
- ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร  

สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป 
1) การน านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมา

ใช้ในกระบวนการผลิต 
2) การบริหารจัดการเก่ียวกับกระบวนการผลิต การ

จัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด 
3) การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
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ได้แก่ 1) หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ (Product Functionality) 2) กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคหรือผู้ใช้คนสุดท้าย (End-user 
Customer Groups) และ 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channels) ที่ผู้ประกอบการจ าเป็น             
ต้องดูความสอดคล้องของทั้ง 3 ปัจจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและได้ผลประกอบการตามที่วางแผนไว้ให้มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนากรอบแผนงานการวิจัย (Conceptual Framework) ผู้วิจัยวิเคราะห์และประเมิน
แนวทางในการศึกษาระยะเริ่มต้นตามกรอบแผนงานวิจัยหลัก โดยร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญด้านการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 6 คนได้แก่ เกษตรจังหวัดล าปาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ เกษตรอ าเภอ        
และเจ้าหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จนพัฒนาออกมาเป็น
กรอบแผนงานตามรูปภาพที่ 1 เพื่อด าเนินกิจกรรมการพัฒนาในระยะเริ่มต้นของโครงการวิจัย  

ข้ันตอนที่ 3 การด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (Groups of Processed 
Agricultural Products) ที่อยู่ภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรธรรมดาเพื่อยกระดับก้าวสู่เกษตรกร
ปราดเปรื่องในอนาคตของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง โดยผสมผสานการด าเนินกิจกรรมร่วมกันหลายวิธีการ 
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การอบรม              
และการระดมสมอง (Workshop Training) ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 25 กลุ่ม รวม 76 คน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกจิกรรมในโครงการทั้งหมด รวมถึงมีการประชุมนอกรอบและสนทนากลุ่มย่อย (focus 
group) เพื่อปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรเป็นระยะๆ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดล าปาง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง  

 
 
 

      

 
 

รูปภาพที่ 2 แสดงกิจกรรมการพัฒนา : การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) 
 
ข้ันตอนที่ 4 เป็นการวิเคราะห์และการประเมินผลการศึกษาในข้ันเริ่มต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการวิจัย

ตามแผนงานวิจัยหลัก โดยเจาะจงการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรูป   
และสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรูปที่อยู่ภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรธรรมดา
เพื่อยกระดับก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องในอนาคตของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง  เพื่อจะได้น าข้อสรุป    
ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางต่อยอดการพัฒนาความสามารถของกลุ่มประกอบการเหล่านี้

คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการตลาด 
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ให้เหมาะสมตามคุณลักษณะของกลุ่มและตามบริบทที่เป็นจริง รวมถึงการส่งคืนข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นให้
ส านักเกษตรจังหวัดล าปางเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบด้านการเกษตรของจังหวัดล าปางต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าว
สู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 

ผลการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกร     
ก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง จ านวน 25 กลุ่ม พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประกอบด้วย   
กลุ่ม 3 ประเภท คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มที่เคยเข้าร่วมอบรมเพื่อยกฐานะ          
สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง รวมทั้งหมด 76 คน ผลการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มและการเสวนากลุ่มย่อย (focus group) การอบรม     
ให้ความรู้และระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายกลุ่มและระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ท าให้ทราบว่า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปทั้ง 25 กลุ่มที่เคยร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่
เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดยังไม่มีความพร้อมและยังไม่มีการเตรียมตัว         
ที่จะท าให้สามารถผลักดันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อยกระดับสู่การเป็น
เกษตรกรคุณภาพหรือเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญ     
คือ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารอื่นๆ หลายกลุ่มไม่มีการบริหารจัดการผลผลิต       
และการตลาดที่สามารถเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ ยังไม่มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผู้บริโภคตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หมายถึงแนวทางการท าการเกษตร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ เท่าที่ควร 
ไม่ได้ค านึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม และไม่ไดม้ีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ
ผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ
ผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง จ านวน 25 กลุ่ม พบประเด็นปัญหาส าคัญ
ด้านความพร้อมและความสามารถของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ดังนี ้

1) ด้านการน านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต พบว่า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการผลิต   
ตามประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของแต่ละกลุ่มเนื่องจากไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน 
สืบเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการด าเนินกิจกรรมประกอบการ 
จึงมีข้อจ ากัดเรื่องคุณสมบัติที่ไม่เข้าตามเกณฑ์การได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ      
ที่จะจัดสรรให้เฉพาะกลุ่มประกอบการที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของลักษณะกลุ่มแต่ละประเภท 
ดังนั้นหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์จึงต้องการความช่วยเหลือและต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อน ามาใช้
ด าเนินการบริหารจัดการกลุ่ม น ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินลงทุนสร้างโรงผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตพื้นฐานและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ร่วมด้วย 
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2) ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปส่วนใหญย่ังขาดความรู้เรือ่งกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ขาดความรู้ด้านการผลิตที่ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ 
บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายรับรองของ “ประชารัฐ” และ “มผช.” แตก่ลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย หรือ อย. และยังไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิต         
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความต้องการเพิ่มไลน์
ผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ไม่มีความรู้เพียงพอ บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีแนวคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่แต่มีปัญหาที่สมาชิก
ในกลุ่มไม่สามารถตอบสนองแนวคิดของหัวหน้ากลุ่มได้ บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แต่ไม่มีเครื่องมือในการด าเนินงาน บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีสถานที่ในการผลิตไม่เหมาะสมต่อมาตรฐานความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ในส่วนของการจัดการบรรจุภัณฑ์นั้น ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ    
ของผลิตภัณฑ์โดยรวม จึงท าให้บางกลุม่ผลติภัณฑ์ปญัหาเรือ่งบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บางกลุ่มผลิตภัณฑ์
มีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดใจลูกค้าแต่มองว่าการขาดงบประมาณเป็นปัญหาส าคัญ       
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปัญหาของสติ๊กเกอร์สินค้าที่พบในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างกันเช่น ไม่มีความชัดเจน      
และครบถ้วนของข้อมูลบนสติ๊กเกอร์สนิค้าเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค ไม่มีความโดดเด่นและดึงดูดความน่าสนใจ 
ไม่แสดงถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกร ไม่มีการบอกเล่าหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้นจึงท าให้หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความต้องการพัฒนาสติ๊กเกอร์สินค้าให้มีมาตรฐานเพียงพอต่อการ         
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและสามารถแข่งขันได้ ปัญหาด้านราคาที่พบเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดราคาขาย
ผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องจากราคาของวัตถุดิบไม่คงที่แต่ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงกว่าเดิมได้ บางกลุ่มผลิตภัณฑ์      
มีวิธีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ก าหนดราคาถูกมากเกินไป    
จนท าให้ก าไรเหลือน้อยมากและไม่เหลือส่วนต่างของก าไรที่จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม     
ในการประกอบการต่อเนื่องได้ ขณะที่บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีการก าหนดราคาตามผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
ในตลาดทั่วไปโดยไม่ได้มีการพิจารณาต้นทุนการผลิตของตนเอง อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดนั้น 
พบว่ามีปัญหาหลักส าคัญเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มช่องทาง
การตลาดไม่ว่าจะเป็นขายปลีกและขายส่ง มีบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มเฉพาะช่องทางการตลาดขาย
ส่งหวังผลต่อการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ไดป้ริมาณมากซึ่งจะสง่ผลต่อรายได้ที่เพิ่มข้ึนอีกทัง้สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเพิ่มข้ึน บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้องการขยายตลาดไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด       
บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้องการเข้าสู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่รู้วิธีการ ขณะที่บางกลุ่มผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล ท าให้ไม่สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ไปขายนอกพื้นที่หรือออกไปสู่     
ตลาดอื่นๆ ได้ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีปัญหาในลักษณะที่เหมือนๆ กัน      
คือ ไม่รู้วิธีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไม่มีงบประมาณที่จะ
น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ต้องการเพิ่มกิจกรรมการออกบูทขายสินค้าแต่ไม่รู้ช่องทาง
ในการเข้าไปร่วมกิจกรรมเนื่องจากเคยเข้าร่วมกิจกรรมการออกบูทขายสินค้าเฉพาะที่ หน่วยงานราชการ             
หรือส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการให้เท่านั้น และในด้านการสื่อสารทางการตลาด พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการสร้างและไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เป็นช่องทางการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ รวมถึง
ไม่รู้วิธีการเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ท าให้ช่องทางการตลาดถูกจ ากัดอยู่กับกลุ่มลูกค้าในวงแคบไม่มีโอกาส
ขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในวงกว้างได้มากข้ึน 
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3) ด้านการแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย  พบว่า 
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีปัญหาเรื่องการน านวัตกรรมหรือ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต และมีปัญหาด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
การจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาดสะท้อนให้เห็นปัญหาต้นทางอันเกิดจากคุณสมบัติ      
และคุณลักษณะเฉพาะตัวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปซึ่งสามารถวิเคราะห์    
และสรุปโดยประเมินจากส่วนใหญ่มีพื้นฐานการศึกษาสูงสุดคือระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) ตามล าดับ และมีเพียง 1 กลุ่มที่ประธานกลุ่มมีพื้นฐานการศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรี จึงอาจมองได้ว่านี่อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเรียนรู้หรือการแสวงหา
ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่ายการเกษตร 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีการด าเนินการท่ีสามารถ
ยกระดับจากเกษตรกรธรรมดาก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 

ผลการศึกษาที่สืบเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมพบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินการของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่เหมาะสมเบื้องต้นคือการให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป โดยเลือกวิธีการด าเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทและ
คุณลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร โดยต้องปฏิบัติซ้ า ๆ  สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ควรมีการให้ความรู้ร่วมกับกิจกรรม
การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อการน าไปปฏิบัติได้จริงเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมหรือ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ 
และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงเรื่องการแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย   
ของผู้ประกอบการเอง 

 

         

 
 

รูปภาพที่ 3 แสดงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา : การอบรมและการระดมสมอง (Workshop Training) 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่

เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 
ผลการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่

เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปส่วนใหญ่มีสมาชิก   
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เป็นเกษตรกรที่ยังขาดคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญตามเกณฑ์การผลักดันเพื่อยกระดับจากเกษตรกรธรรมดา    
ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งสะท้อนถึงจุดอ่อนของกลุ่มประกอบการที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง (2562) เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พบจุดอ่อนส าคัญของเกษตรกรคือเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ   
ในการจัดการฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอุปสรรคที่ส าคัญคือสินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับชุมชน
จากกลุ่มลูกค้าประจ าเท่านั้น ท าให้ตลาดไม่มีความหลากหลาย รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรศิลป์ กันธา   
และ คณะฯ (2557) เรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอ าเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่พบว่าเกษตรกรในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดตากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม        
หรือขาดการส่งเสริมขององค์กรภาครัฐทีต่รงตามความต้องการของเกษตร สะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญ
และมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนงานที่เกีย่วข้องจะต้องเรง่ด าเนินการแก้ไขและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน เนื่องจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขัน
เกิดข้ึนทุกที่ทุกเวลา เกษตรกรไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองและพร้อมที่จะต้องเรียนรู้     
เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรคุณภาพเพื่อยกระดับฐานะจากเกษตรกรธรรมดาไปเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ได้ในอนาคต 

2. สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดัน
เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง 

ผลการวิจัยด้านสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้
โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรือ่งของจังหวัดล าปาง ได้ข้อสรุปส าคัญที่มีผลต่อการค้นหา
แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมกลุ่มอื่นๆ คือ สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเป็นผลสืบเนื่องจากคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกลุ่มที่มีผลต่อคุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่ม
ประกอบการซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ การรับรู้ และการเข้าใจในองค์ความรู้
เชิงลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เรื่องของการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการกระตุ้นให้เกิด         
การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มประกอบการเอง ซึ่งเคยมีบทวิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2561) เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่ควรให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบโดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยอาจรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะปลูก    
การจัดเก็บและการขนส่งสู่แหล่งแปรรูป โดยหน่วยงานของภาครัฐ เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องร่วมมือกัน    
ก าหนดแผนการผลิต เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน ทั้งรับประทานสด
และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดรับกระแสการบริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ เกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้านั้น ถือเป็นความพยายามในการ
ตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปของผูบ้รโิภคที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนัก
ถึงประโยชน์ของอาหารที่จะเลือกรับประทาน ท าให้แนวโน้มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจะเป็นไปในลักษณะของการ       
คงรสชาติและคุณค่าทางสารอาหารของสินค้าเกษตรให้ใกล้เคียงกับวัตถุดิบดั้งเดิมมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผู้แปรรูปน่าจะต้องมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเองและตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ผู้ประกอบการ     
อาจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นอกจากช่วยเก็บรักษาอาหารแล้ว ยังตอบโจทย์      
ความสะดวกสบายด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรับประทานง่ายข้ึนหรือพกพาสะดวก (Grab-and-Go)    
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เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว หรือปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่รับประทานคนเดียว
หรือต้องการควบคุมปริมาณอาหาร เป็นต้น รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้เอง      
หรือผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ ฉะนั้น ในการมุ่งเน้นท าการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค        
ที่มีความนิยมในการรับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรของคนไทย น่าจะเป็นไปในรูปแบบกึ่งส าเร็จรูป
และพร้อมทานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคสังคมเมืองที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ดังนั้น ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปควรสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อการแข่งขัน       
ในตลาดควรแสวงหาช่องทางในการจ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ปัจจุบัน
เข้ามามีบทบาทในการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนมากข้ึน นอกจากจะช่วยลดเวลาในการเดินทางไปซื้อหาที่ร้านค้า      
ของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการอ านวยความสะดวกด้วยบริการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการ
ประกวดสินค้าของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงงานแสดงสินค้าจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภครู้จักและเป็นการเปิดโอกาสในการน าสินค้าเข้าไปจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ 
เพื่อตอบสนองกระแสรกัสุขภาพ และรองรับการเข้าสูส่ังคมผูส้งูอายุ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบทวิเคราะห์ที่กล่าวมาสะท้อนถึง
องค์ความรู้ที่เป็นระบบซึ่งเป็นกลยุทธ์น าไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม          
แต่เป็นเรื่องยากที่เกษตรกรในระดับฐานรากจะเข้าใจองค์ความรู้เหล่านี้ได้โดยง่าย หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง        
จึงควรเป็นตัวกลางส าคัญในการกระตุ้น ผลักดัน และเช่ือมโยงการประสานความร่วมมือระหว่างกันจากหลายภาคส่วน    
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 

3. แนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีการด าเนินการท่ีสามารถยกระดับจาก
เกษตรกรธรรมดาก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 

ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป                 
ที่เหมาะสมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สามารถยกระดับเกษตรกร         
ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปางได้ในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจาก
การให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการรว่มกับการฝึกปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดความเคยชินแล้ว สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น
คือเพิ่มเติมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการโอกาสและความท้าทายของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดยตระหนัก         
และให้ความส าคัญต่อความต้องการบรโิภคสนิค้าเกษตรแปรรปูทีค่าดว่าจะเพิม่มากข้ึนในอนาคต ความต้องการผลิตภัณฑ์
ที่อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่จะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากข้ึน      
รวมไปถึงความนิยมในการดูแลสุขภาพที่ก าลังแพร่หลายและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุน
ที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมีการเติบโตตามไปด้วย  นอกจากนี้ยังมีนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่สนใจแปรรูปสินค้าเกษตรและต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตอาหาร   
ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่า         
ให้แก่สินค้า รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้ สอดคล้องกับข้อสรุปจากผลการศึกษา
ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2561) ที่พบว่า กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของผู้บริโภคความช่ืนชอบ  
ในรสชาติผลไม้ของไทย และการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทย          
เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครวมถึงการกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมของไทยรู้จักพัฒนาตนเองเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประเมินความพร้อมและความสามารถของเกษตรกรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
1) การน านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 2) การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด และ 3) การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยง
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เครือข่าย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ควรมีการประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนากลุ่มผลิตเกษตรแปรรูป
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ของตลาด (Market Application 
Dimension of Product Strategy) ของ Roberts and Meyer (1991) จาก Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญต่อการใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ว่ามี        
ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดให้แก่กลุ่มประกอบการในธุรกิจเกษตร  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) คุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกร
ปราดเปรื่องของจังหวัดล าปางซึ่งส่วนใหญ่ยังมีสมาชิกเกษตรกรที่ยังขาดคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญตามเกณฑ์
การผลักดันเพื่อยกระดับจากเกษตรกรธรรมดาก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) 
สะท้อนให้เห็นว่าทุกฝา่ยที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและกลุ่มประกอบการผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเอง ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรคุณภาพ 

2) สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกร
ก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดล าปาง ช้ีให้เห็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลความสามารถกลุ่มประกอบการผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการจัดการการตลาดยังไม่มีระบบ ยังคงเป็นการด าเนินกิจกรรมการตลาดแบบพื้นฐานเดิมๆ 
รวมถึงการไม่ให้ความส าคัญและไม่ตระหนักต่อการแสวงหาองค์ความรู้ของตัวสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเอง ล้วนเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการบรหิารจัดการของกลุม่ประกอบการผลติภัณฑ์เกษตรแปรรปูในทุก  ๆด้าน ซึ่งควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากทุกประเด็นปัญหามีความส าคัญและมีความเช่ือมโยงในการส่งผลกระทบถึงกันเป็นห่วงโซ่ 

3) แนวการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีความสามารถในการด าเนินการด้านบริหารจัดการ
และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องในอนาคต 
การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐมีความส าคัญอย่างมากต่อการเปน็ก าลังหลกัในการขับเคลื่อน
ให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรเข้าสู่การเกษตรยุค 4.0 หรือเกษตรกรรมยุคใหม่ซึ่งเป็นการพลิกแนวคิด
ของเกษตรที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและการท าตลาดควบคู่กันไป โดยที่นักวิจัยเป็นเพียง
ส่วนประกอบหนึ่งในการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ต่อประสิทธิผลในการพัฒนาก าลังคนของประเทศชาติ 
เช่นนี้แล้ว การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดล าปางจึงต้องอาศัยส่วนประสมระหว่าง
แนวนโยบายของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางและองค์ความรู้ของนักวิจัยและผู้เชียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาเป็นองค์ประกอบโดยรวมในการก าหนดกรอบแผนงานเพื่อการบรรลุสู่เป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) การวิจัยเพื่อการพัฒนาในระดับชุมชน ตัวแปรส าคัญคือบริบทของคนในชุมชนหรือสมาชิก

และผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสมาชิกที่เข้ากิจกรรมในโครงการวิจัย ดังนั้น การท างานวิจัยแบบบูรณาการการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวโดยเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้การด าเนินการวิจัยนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
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2) การศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ข้อมูลพื้นฐานในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาความสามารถของกลุ่มประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปกลุ่มอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานและมีประเด็นปัญหาของสภาพการด าเนินการที่คล้ายกัน
เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้มแข็งในการประกอบการธุรกิจเกษตรอันเปน็พื้นฐานการสรา้งรายได้ที่เพิ่มข้ึน
และสร้างความแข็งแกร่งเชิงเศรษฐกิจชุมชนสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัญหาการช าระหน้ีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับปัญหาการช าระหน้ีที่เกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่มีความเหมาะสมน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทย จากการศึกษาพบว่า แนวทางปฏิบัติปัญหาการช าระหน้ีที่
เกิดจากเหตุสุดวิสัยและกรณีการช าระหน้ีมีความยากล าบากอย่างมาก (Hardship Clauses) น้ัน มักจะถูกก าหนดไว้ใน
สัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ กรณีที่ CISG ใช้บังคับกับสัญญาคู่สัญญา
สามารถก าหนดเหตุยกเว้นความรับผิดไว้มากกว่าที่มีก าหนดไว้ในมาตรา 79 ก็ได้ โดยต้องถือตามเจตนาของคู่สัญญาน้ัน   
ส่วน Hardship Clauses จะใช้กับสัญญาที่ท ากันระยะยาวและใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของ
สัญญา (Equilibrium) เช่น กรณีลดค่าเงินลงอย่างทันทีทันใดโดยปกติจะใช้ Hardship Clauses เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน
สัญญาให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสัญญาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มี
ระยะเวลาในการท าสัญญายาวนานโดยที่ไม่ต้องการให้เลิกสัญญาแต่ยังคงให้สัญญามีผล 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการช าระหน้ีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของไทยโดยการเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 ของไทย ให้บัญญัติเพิ่มเติมหลักกฎหมายและผลที่เก่ียวข้องกับ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการช าระหน้ีที่เป็นไปอย่างยากล าบากหรือการช าระหน้ีที่เป็นภาระหนักเกินควร (Hardship) 
ไว้ให้ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อที่ว่าหากเกิดข้อพิพาทลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นคู่สัญญาจะสามารถขอ
เจรจาปรับปรุงข้อสัญญาหรือเลิกสัญญาได้หากการปรับข้อสัญญาไม่เกิดประโยชน์ โดยน าหลัก  UNIDROIT Principle มา
พิจารณาควบคู่ไปกับการแก้ไขเพิ่มเติมการตีความของค านิยามของค าว่า “เหตุสุดวิสัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 8 ของไทย 
 

ค าส าคัญ : เหตุสุดวิสัย, พ้นวิสัย, การช าระหน้ียากล าบาก 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the theory of payment problems arising from the 

awareness of Thailand and other countries by analyzing, comparing and suggesting legal assistance 
regarding payment problems. Applied to Thai law From the study found that The problem of debt 
settlement due to force majeure and the very difficult case of settlement (Hardship Clauses) is usually 
specified in the international trading contract. To protect the parties in the event of any event, in the 
event that CISG applies to the contract, the parties can specify more exemption from liability than that 
provided in Article 79, which must be considered in accordance with the intent of that party. Hardship 
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Clauses are used for long-term contracts and for events that have occurred and change the balance of 
the contracts. (Equilibrium), for example, in the case of sudden currency devaluation, Hardship Clauses 
are usually used to adjust contracts to be in line with changing circumstances. To be fair with 
international trade contracts that have a long contract period without wanting to terminate the 
contract but still keep the contract effective 

Therefore, the researcher proposed a solution to the problem of debt repayment due to force 
majeure in Thailand. By proposing to amend the Thai Civil and Commercial Code, Article 8, the law and 
the effects of economic crises and difficult repayment or hardship To be clear in the Civil and 
Commercial Code So that if such disputes arise, the parties may be able to negotiate, improve the 
contract or terminate the contract if the contract adjustment is not useful by considering the UNIDROIT 
Principle together with the amendment of the interpretation of The definition of the word "Force 
majeure" under the Civil and Commercial Code, Section 8 of Thailand. 
 

Keywords : force majeure,  be impossible , hardship  
 

บทน า 
หลักการในเรื่องปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ในเรื่องของเหตุสุดวิสัยตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 ของไทยนั้น ได้กล่าวไว้ว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 
เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ซึ่งจากมาตราดังกล่าวนี้ สามารถที่จะสรุปได้ว่า 
เหตุสุดวิสัยเกิดจาก 1) ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจของมนุษย์ อาทิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็นต้น    
2) เกิดจากอ านาจรัฐ คือ ราชภัย เช่น การที่รัฐออกกฎหมายห้ามกระท าบางอย่างกรณีเช่นน้ีอาจถือได้ว่าเปน็
เหตุสุดวิสัยได้ 3) เกิดจากการท าของบุคคลภายนอกหรือปัจจัยภายนอก เช่น คนว่ิงตัดหน้ารถในระยะกระช้ันชิด 
หรือสุนัขว่ิงตัดหน้ารถในระยะกระช้ันชิด หรือต้นไม้รากเน่าล้มมาโดนรถที่ก าลังว่ิงไปถึงตรงนั้นพอดี เป็นต้น  

บางกรณีเป็นปัญหาว่ากรณีมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดข้ึนจะถือว่าเป็นเหตุที่ ท าให้การช าระหนี้
กลายเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เช่นกรณีที่ลูกหนี้ยังท าการช าระหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ต้องรับภาระเสียค่าใช้จ่ายมากเกินสมควร
จะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ในส่วนของกฎหมายไทยนั้น เรื่องนี้การตีความของนักกฎหมายทั้งหลายถือว่าเป็น      
เหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจ เพราะถือว่าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร แต่ปัญหาในเรื่องดังกล่าวนั้น
ประเทศเยอรมันไม่ต้องอาศัยการตีความอีกต่อไปเพราะได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วโดยถือว่าเป็นกรณี        
ที่การช าระหนี้กลายเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องปฏิบัติการช าระหนี้ตามมาตรา 275(2)  

ปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของไทย ไม่ได้หมายความรวมถึง“วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ     
และกรณีที่การช าระหนี้เกิดความยากล าบาก (Hardship)”( Ewan McKendrick, 1997)  ซึ่งในปัจจุบันนี้ผลกระทบ
จากวิกฤติทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันมักส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการช าระหนี้ในสัญญาซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศได้สองลกัษณะด้วยกนั กล่าวคือ การปฏิบัติการช าระหนี้ไม่สามารถกระท าได้อีกต่อไป (force majeure) 
หรือหากกระท าได้ การปฏิบัติการช าระหนี้น้ันก็ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรอย่างมากแก่คู่สัญญา (hardship) ในขณะ
ที่กฎหมายไทยมิได้มีกฎหมายส าหรับการซื้อขายหรือการค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะและเมื่อเกิดกรณี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศย่อมต้องกลับมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับ     
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ซึ่งกฎหมายไทยเอง ก็มิได้มีการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ hardship ไว้ คงมีเฉพาะหลักกฎหมาย
เรื่องการช าระหนี้เป็นพ้นวิสัย ตามมาตรา 218 และมาตรา 219 เท่านั้น  (โสภณ รัตนากร, 2545) จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการปฏิบัติการช าระหนี้ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร
แก่คู่สัญญาหรือ hardship เพื่อให้เกิดความชัดเจนและน ามาปรับแก่คดีโดยไม่ต้องผ่านการตีความจากบทมาตราอื่น ๆ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการช าระหนี้
ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในกรณี“วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและกรณีที่การช าระหนี้เกิดความยากล าบาก 
(Hardship)” ของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อน าผลของการศึกษามาเสนอเป็นแนวทาง       
ในการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักกฎหมายสากล  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของประเทศไทยและต่างประเทศ 

โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่มีความเหมาะสมน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทย 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
1.ทฤษฎีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและกรณีที่การช าระหนี้เกิดความยากล าบาก (Hardship) 

ตามกฎหมายไทย 
2. หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
3.หลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา (Autonomy of Will) 
4.หลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) 
5.หลักทั่วไปของข้อตกลงยกเว้นและจ ากัดความรับผิด 
6.หลักความสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1.นักกฎหมาย 2.นักธุรกิจ 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.ประชาชน 

 
แนวคิ ดทฤษฎีแ ละ ผล งานวิ จัยที่
เก่ียวข้อง 
แนวคิดทฤษฎี 
1.ทฤษฎีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และกรณีที่การช าระหน้ีเกิดความ
ยากล าบาก (Hardship) ตามกฎหมาย
ไทย 
2. หลักการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ 
3.หลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา 
(Autonomy of Will) 
4.หลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
(Freedom of Contract) 
5.หลักทั่วไปของข้อตกลงยกเว้นและ
จ ากัดความรับผิด 
6.หลักความสุจริต 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.ทัตพิชา กรุดวงษ์ งานวิจัยเรื่อง
ข้อเสนอแนะการตีความค านิยามของ
ค าว่าเหตุสุดวิสัยไทยให้สอดคล้องกับ
หลักสากล 
2.อรุโณทัย ไทยสวัสดิ์ งานวิจัยเรื่อง
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการ
ปฏิบัติการช าระหน้ีในการซ้ือขาย
สินค้าระหว่างประเทศ 
3.อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ งานวิจัย
เรื่องหลักการช าระหน้ีกลายเป็นพ้น
วิสัย 

ปัญหาข้อเท็จจริง 
1. ปัญหาการช าระหน้ีที่เกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

ปัญหาข้อกฎหมาย 
1.การช าระหน้ีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยตาม
กฎหมายไทยมาตรา 8 ไม่คลอบคุมเรื่อง 
“วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและกรณีที่
การช าระห น้ี เ กิดความยากล าบาก 
(Hardship)” 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
2.กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
     - กลุ่มที่ ใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร เช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่ ง แ ละ พา ณิชย์ ข อ งป ร ะ เทศ
เยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น 
     - ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ที่ ใ ช้ ร ะ บ บ
กฎ ห มา ย จา รี ต ป ร ะ เ พ ณี  เ ช่ น  
ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศอังกฤษ   

 
งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสดุวิสัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จาก

ต ารา บทความในวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านปัญหาการช าระหนี้ทีเ่กิดจากเหตุสดุวิสัยในกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย  

วิธีการเก็บข้อมูล 
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากต ารา 

บทความในวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต     
โดยมุ่งเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่มีความเหมาะสมน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักกฎหมายสากล 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า แนวทางปฏิบัติปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยและกรณีการช าระหนี้
มีความยากล าบากอย่างมาก (Hardship Clauses) นั้น มักจะถูกก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 
เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ  กรณีที่ CISG ใช้บังคับกับสัญญาคู่สัญญาสามารถก าหนดเหตุยกเว้น
ความรับผิดไว้มากกว่าที่มีก าหนดไว้ในมาตรา79 ก็ได้ โดยต้องถือตามเจตนาของคู่สัญญานั้น ในกรณี Force 
Majeure Clauses (Rimke Joern, 2001) ตามปกติจะใช้ในสัญญาที่ท ากันระยะสั้นซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ขนส่งสินค้าและช าระราคา เช่น คู่สัญญาต้องบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ภายใน 7 วัน ถ้ามีการประท้วงหยุดงาน ฯลฯ ก็ให้ขยายเวลาช าระหนี้ออกไปและหากครบก าหนดเวลาที่ขยาย
ออกไปแล้ว แต่เหตุการณ์ที่ระบุไว้นั้นยังไม่สิ้นสุดลงก็ให้สัญญาระงับ ในบางกรณีที่มาตรา 79 ของ CISG ไม่ได้กล่าว
ไว้ชัด เช่น กรณีมีอุปสรรคเกิดข้ึน ท าให้การช าระหนี้สามารถท าได้เพียงบางส่วน คู่สัญญาก็สามารถก าหนด 
Force  Majeure Clauses ให้ครอบคลุมถึงได้ 
 ส่วน Hardship Clauses จะใช้กับสัญญาที่ท ากันระยะยาวและใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของสัญญา (Equilibrium) เช่น กรณีลดค่าเงินลงอย่างทันทีทันใดโดยปกติจะใช้ 
Hardship Clauses เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
กับสัญญาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาในการท าสัญญายาวนานโดยที่ไม่ต้องการให้เลิก
สัญญาแต่ยังคงให้สัญญามีผล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อ 1 พบว่า ปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของไทยไม่ได้

หมายความรวมถึง“วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและกรณีที่การช าระหนี้เกิดความยากล าบาก (Hardship)”  
ในขณะที่กฎหมายไทยมิได้มีกฎหมายส าหรับการซื้อขายหรือการค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะและเมื่อเกิดกรณี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศย่อมต้องกลับมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับ       
ซึ่งก็มิได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้ คงมีเฉพาะหลักกฎหมายเรื่องการช าระหนี้เป็นพ้นวิสัย ตามมาตรา 218 
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และมาตรา 219 เท่านั้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการปฏิบัติ   
การช าระหนี้ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่คู่สัญญาหรือ hardship (Schlechtrim Peter,1998) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และน ามาปรับแก่คดีโดยไม่ต้องผ่านการตีความจากบทมาตราอื่น ๆ 
 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อ 2 พบว่า จากการศึกษาปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเสนีย์ 
(เสนีย์ ปราโมทย์, 2527) ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น การตีความของค านิยามของค าว่า “ปัญหาการช าระหนี ้      
ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย” ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากมาตรา 8 ของประเทศไทย แต่ประเทศเหล่านี้ได้มีการตีความของ
ค านิยามของค าว่า “ปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย” ให้หมายความรวมถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ    
และกรณีการช าระหนี้ที่เป็นไปอย่างยากล าบากหรือการช าระหนี้ที่เป็นภาระหนักเกินควรแก่คู่สัญญา  
(Hardship) โดยได้มีเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  
 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อ 3 พบว่า ในส่วนหลักการปฏิบัติการช าระหนี้กอ่ให้เกิดภาระเกนิสมควร
แก่คู่สัญญาหรือ hardship ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย “การปฏิบัติการช าระหนี้ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร
แก่คู่สัญญา” คือ สัญญายังต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผูกพันในสัญญา แม้ว่าการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเท่าเทียมกันของสัญญาอย่างเป็นนัยส าคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้องปฏิบัติการช าระหนี้
ของคู่สัญญามีมูลค่าสูงข้ึนหรือเนื่องจากมูลค่าที่คู่สัญญาจะได้รับการปฏิบัติการช าระหนี้ตอบแทนมีมูลค่าลดลง 
  2. ลักษณะของเหตุสุดวิสัยน้ันในกรณีเหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจควรตีความค าว่า”เหตุสุดวิสัย”
ตามมาตรา 219 ให้รวมถึง “เหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจ” ในบางกรณีโดยอาศัยเทียบเคียงบทบัญญัติมาตรา 
275(2) กล่าวคือ หากเป็นกรณีทีเป็นการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการช าระหนี้ กับได้พิจารณาถึงวัตถุแห่ง
หนี้และหลักสุจริต แล้วเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่เหมาะสมกับผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับการช าระหนี้       
หากเหตุที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไมต้องรับผิดชอบลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธที่จะไมช าระหนี้ได้      
กรณีนี้ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจ 

องค์ความรู้จากงานวิจัย 
จากกรอบแนวความคิดการวิจัย เรื่องทฤษฎีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและกรณีที่การช าระหนี้

เกิดความยากล าบาก (Hardship) ตามกฎหมายไทย,หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ,หลักความศักดิ์สิทธ์ิ       
ของเจตนา (Autonomy of Will),หลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract),หลักทั่วไปของข้อตกลง
ยกเว้นและจ ากัดความรับผิดและหลักความสุจริตนั้น ท าให้ได้รับองค์ความรู้ในเรื่อง UNIDROIT Principle 
ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่น ามาใช้กับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยไม่ได้เน้นเรื่องการซื้อขายอย่างเดียว   
แต่รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ทางพาณิชย์ด้วย อีกทั้ง UNIDROIT Principle ได้ก าหนดค านิยามและผลของกรณี 
Hardship ไว้ซึ่งเหมาะสมกว่า CISG กล่าวคือเมื่อมีเหตุการณ์ท าให้การช าระหนี้ตามสัญญาต้องมีค่าใช้จ่ายสูงข้ึน   
หรือมูลค่าที่ได้รับช าระหนี้ลดลง ถ้าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงดุลภาพพื้นฐานของสัญญาแล้วคู่สัญญาสามารถ     
ร้องขอให้มีการเจรจากันใหม่ได้ ถ้าการเจรจาไม่ได้ผลศาลหรืออนุญาโตตุลาการสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสัญญา    
ให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ที่ท าให้การช าระหนี้เกิดความยากล าบากอย่างมากหรือยกเลิกสัญญาได้ ซึ่ง CISG 
ไม่อนุญาตให้ศาลหรืออนุญาโตตุลาการท าเช่นน้ันได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการช าระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยของไทยโดยการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 ของไทย ให้บัญญัติเพิ่มเติมหลักกฎหมายและผลที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์   
ทางเศรษฐกิจและการช าระหนี้ที่เปน็ไปอย่างยากล าบากหรือการช าระหนี้ที่เป็นภาระหนักเกินควร (Hardship) 
ไว้ให้ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อที่ว่าหากเกิดข้อพิพาทลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนคู่สัญญา           
จะสามารถขอเจรจาปรับปรุงข้อสัญญาหรือเลิกสัญญาได้หากการปรับข้อสัญญาไม่เกิดประโยชน์  โดยน าหลัก 
UNIDROIT Principle มาพิจารณาควบคู่ไปกับการแก้ไขเพิ่มเติมการตีความของค านิยามของค าว่า “เหตุสุดวิสัย”    
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 ของไทย 
 ในส่วนหลักการปฏิบัติการช าระหนี้ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่คู่สัญญาหรือ hardship 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง่กฎหมาย “การปฏิบัติการช าระหนี้ก่อให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่คู่สัญญา” คือ สัญญายังต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผูกพันในสัญญา แม้ว่าการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ 
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเท่าเทียมกันของสัญญาอย่างเป็นนัยส าคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ปฏิบัติการช าระหนี้ของคู่สัญญามีมูลค่าสูงข้ึนหรือเนื่องจากมูลค่าที่คู่สัญญาจะได้รับการปฏิบัติการช าระหนี้
ตอบแทนมีมูลค่าลดลง  
 2. ลักษณะของเหตุสุดวิสัยน้ันในกรณีเหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจควรตีความค าว่า”เหตุสุดวิสัย”    
ตามมาตรา 219 ให้รวมถึง “เหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจ”(พินัย ณ นคร,2545) ในบางกรณีโดยอาศัย
เทียบเคียงบทบัญญัติมาตรา 275 (2) กล่าวคือ หากเป็นกรณีทีเป็นการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการช าระหนี้ 
กับได้พิจารณาถึงวัตถุแห่งหนีแ้ละหลักสุจริต แล้วเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่เหมาะสมกับผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ใน
การที่จะได้รับการช าระหนี้ หากเหตุที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไมต้องรับผิดชอบลูกหนี้มีสิทธิ
ปฏิเสธที่จะไมช าระหนี้ได้กรณีนี้ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยทางเศรษฐกิจ (Jennifer M. Bund, 1998) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การฟังและการพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน โรงเรียนเอกชน       
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  
1) แผนการจัดประสบการณ์ 2) แบบทดสอบทักษะการฟัง 3) แบบทดสอบทักษะการพูด 4) แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา       
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
(Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ประกอบการใช้กิจกรรมเล่า
นิทานระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.50 / 82.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทานระดับปฐมวัย      
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.825หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50 3.ทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภายหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : ทักษะการฟัง, ทักษะการพูด และการเล่านิทานเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
The purpose of this research was to 1. Develop experience  plans by Using story telling 

activities which had the efficiency criteria of 80/80 2. Study the effectiveness index of experience plan 
by Using story telling activities of Kindergarten 2 student 3. compare the thai listening and speaking 
skills of Kindergarten Using story telling activities and sample groups that Use in research Which are 25 
preschoolers, kindergarten 2 student , semester 2, academic year 2562, private school, Sai Mai District, 
Bangkok The instruments used in this study were purposive sampling. Tools used in this study were 1) experience 
plan, 2) listening skills test, 3) speaking skills test, 4) language behavior observation form. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Test hypotheses using t-test 
(Dependent Samples) 

The results of the research showed that 1. Experience arrangement plan for developing Thai 
listening and speaking skills With early childhood story telling activities Kindergarten 2 student  has an 
efficiency equal to 90.50 / 82.50 which is higher than the specified criterion.  2. The effectiveness of 
learning index by the experience management plan for developing listening skillsa and speaking with 
storytelling activities at preschool level, kindergarten 2 student , equal to 0.825 or 82.50% 3. Kindergarten 2 student  
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have listening and speaking skills before school and after school. Differences were statistically significant 
at the .05 level. 
 

Keywords : Listening Skill, Speaking Skill, Early childhood storytelling 
 

บทน า 
ภาษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับชีวิตมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดซึ่งจะน าไปสู่พัฒนาการทาง          

เชาว์ปัญญาในข้ันสูงก่อให้เกิดการเรียนรู้เด็กใช้ภาษาสื่อสาร แสดงความต้องการควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น 
แสดงความเป็นตัวตนของเด็กค้าหาข้อมูลจินตนาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หากไม่มีภาษาการติดต่อสื่อสาร    
ย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก ภาษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ครูจึงควรท าความเข้าใจความหมาย     
ของภาษาให้กระจ่างชัดเพื่อปรับมุมมองของตนที่มีต่อภาษาให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) 
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กนั้นจะพัฒนาตามล าดับจากการเลียนเสียงที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัส การลองผิดลองถูก 
แสดงท่าทางตามเสียงนั้น เมื่อไดร้ับการทดลองแล้วได้รับการตอบสนอง เด็กจะสะสมความจ าและรับการใช้ภาษานั้น
มาเป็นของตนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ดี คือการเปิดโอกาสให้เด็กพูด สนทนา โต้ตอบ หัดฟัง ฝึกอ่าน 
การได้เล่าเรื่องล้วนเป็นการสร้างความงอกงามในการเรียนรู้ ภาษาให้กับเด็กทั้งสิ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ
,2551) การส่งเสริมศักยภาพทางภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยครูจ าเป็นต้องศึกษาพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์
สง่เสริมพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามที่ พิทยาภรณ์ สิงห์กานตพงศ์ (2553) กล่าวไว้ 
ควรเริ่มการสร้างตัวอย่างให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผู้อ่านสื่อที่เด็กมีความสนใจตามช่วงวัยและพัฒนาการนิทาน
นับเป็นสื่อทางการเรยีนรู้ทีเ่ด็กปฐมวัยให้ความสนใจที่ดีอย่างหนึ่งการสร้างตัวอย่างผ่านนิทาน จึงเป็นรูปแบบ
ที่ควรน าไปใช้เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมทางบวก ให้เกิดแก่เด็กปฐมวัยหลังจากนั้นควรสร้างโอกาสให้เด็ก       
มีส่วนในการมีประสบการณ์ตรง หรือผ่าน การจ าลองสถานการณ์จริงที่ใช้นิทานเป็นการด าเนินกิจกรรม 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของครูพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องพิจารณาเลือกสรรสื่อที่จะให้เด็กได้รับสาร
อันพึงประสงค์ ในบรรดาสื่อที่หลากหลาย นิทานเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษาว่า    
เป็นวิถีทางที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจมนุษย์ต้ังแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบัน (ดวงเดือน แจ้งสว่าง, 
2542) สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) กล่าวไว้ว่า นิทานเป็นอุปกรณ์ส าคัญของครูปฐมวัยที่ใช้    
ในการสอนนิทานเป็นเครื่องมือการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจให้ผู้ เรียนคล้อยตาม กระตุ้นให้คิด            
กระตุ้นให้แสดงออกและเป็นแบบหล่อหลอมพฤติกรรมต่อการเรียนการสอน นิทานช่วยการสอนของครูปฐมวัย     
ในด้านเป็นสื่อน าเข้าสู่บทเรียน สื่อการสอนภาษาการคิดแก้ปัญหา การศึกษาตามจุดประสงค์ของครู                   
เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยการฟังเป็นเครื่องบันเทิงใจ ผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อฝึกการควบคุมตนเองในด้านอารมณ์ 
สมาธิ และการฟัง ส่งเสริมการอ่านและเป็นสื่อประกอบการเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจการพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรม
สังคมทางบวกของเด็กปฐมวัยสามารถท าได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่เด็กชอบมากที่สุดคือการจัดกิจกรรมเล่านิทาน 
นิทานเป็นสิ่งเร้าในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งมักชอบคิดเปรียบตนเองกบตัวละครในนิทาน ท าให้เด็กเข้าใจตัวละครได้ดี
ข้ึนและเป็นการสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสังคม ทั้งนี้ อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2551) 
กล่าวว่า นิทานเป็นที่จ าลองสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกมาไว้ในนิทาน เมื่อเด็กฟังเรื่องราวจากนิทานต่อเนื่องนานเข้า     
เหมือนเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในโลกเช่นเดียวกัน นอกจากนิทานจะมีคุณค่าแล้วการเลือกนิทานเพื่อน ามาเป็น
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เครื่องมือในการปรับและส่งเสริมพฤติกรรมสังคมทางบวกของเด็กปฐมวัยก็มีความส าคัญอยา่งมาก การเลือกนิทาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ย่อมที่ว่าให้เกิดคุณค่ามากมายมหาศาลต่อเด็กปฐมวัย 

นิทานเป็นสื่อการสอนที่ส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะการเล่านิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธีหนึ่ง       
ที่เด็กให้ความสนใจ อยากรู้อยากท าตามและมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา นิทานสามารถท าให้เด็ก
คล้อยตามเนื้อหานิทานที่ครูเล่า การได้มีปฏิสัมพันธ์ทางภาษาจากการดได้ฟังได้ตอบโต้ ได้ตอบ ซึ่งเป็นปัจจัยเหล่านี้
ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษาได้อย่างดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) กระบวนการเรียนรู้ที่น านิทานเข้ามาเป็นสื่อ           
เพื่อการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การน าข้อคิดในด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ที่ได%รับจากนิทานสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง 
ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า,2545) การที่ครูหรือผู้ใหญ่ ได้ใกล้ชิดเด็ก
โดยการเล่านิทานหรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จะเป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจเด็กได้ดี ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี
ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กในชนบทให้มคีวามเทา่เทยีม
กับเด็กในเมือง เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการแก่เด็ก สร้างทักษะฝึกให้เป็นนักฟังที่ดี     
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2544) การเล่านิทานเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
เป็นวัยที่ชอบฟังนิทานเป็นอย่างยิ่ง เราสามารถน าเอาวิธีการเล่านิทานมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ปลูกฝังให้เป็น        
เด็กช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต ขณะเล่านิทานให้ลูกฟังลูกอาจจะไม่เข้าใจข้อความบางตอนหรือศัพท์บางค า      
ลูกก็อาจจะถามหรือให้เล่าซ้ าพฤติกรรมเช่นนี้ จะท าเด็กเป็นคนที่กล้าถาม กล้าแสดงออก ท าให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวมากข้ึนไป ฝึกหัดทักษะทางภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน 
ช่วยให้เด็กรักการอ่านท าให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ (กรมวิชาการ, 2546) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเด็กปฐมวัยให้มีทักษะ
การพูดออกเสียงที่ถูกต้อง และสามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ ดังนั้นจึงได้สนใจใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากการศึกษา   
จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษาและทักษะการฟังและการพูดเพื่อพัฒนาเด็ก        
ให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีข้ึน ผลที่ได้รับสื่อสารของเด็กปฐมวัย อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเด็ก      
ให้เกิดความพร้อม ตลอดจนเป็นการปูพื้นฐานทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ในช้ันสูงตอไปในอนาคตได้น าไปใช้    
จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเลา่นิทานของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 2 

ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. เพื่อหาดัชนีประสทิธิผลของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียน

ช้ันอนุบาลปทีี่ 2 
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงัภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปทีี่ 2 ก่อนและหลงัการจัด

ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลงัการจัด

ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2 ที่ได้รับการจดัประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ประกอบโดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทาน มีทักษะการฟังภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ประกอบโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทาน มีทักษะการพูดภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยด าเนินการทดลอง      

ตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเอกชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ านวน 440 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จ านวน 25 คน โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้านคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ 
1. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 

จ านวน 10 แผน 
2. แบบทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
3. แบบทดสอบทักษะการพูด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา จ านวน 1 ฉบับ 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การสร้างแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยโดยใช้

กิจกรรมเล่านิทาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการเล่านิทานและการเลือกนิทานที่เหมาะกับ          

เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยคัดเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อคัดเลือกนิทานที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาไทยด้านการฟังและการพูด   

3) ผู้วิจัยคัดเลือกนิทานที่ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเหมาะสมจ านวน 10 เรื่อง น านิทานทั้ง 10 เรื่อง       
มาสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน น าแผนการจัดประสบการณ์เล่านิทาน น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ       
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  

4) ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
5) น าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
6) ปรับปรุงแกไขข้อบกพร่องของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกกรมการเล่านิทาน 

แล้วน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป 
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2. การสร้างแบบทดสอบทักษะการฟังมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1) ศึกษาวิธีการสร้าง โดยศึกษาแบบทดสอบวัดความพร้อมทางภาษาของประภาพันธ์ นิลอรุณ 

(2530 : 65-72) ความสามารถทางภาษาของกาญจนา สุวรรณธาร (2537 : 73-79) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบทักษะการฟัง 

2) สร้างแบบทดสอบทักษะการฟัง จ านวน 1 ฉบับ รายละเอียดดังนี้ 
(1) ทดสอบมารยาทในการฟังจ านวน 10 ข้อ (2) ทดสอบการจ าแนกเสียง จ านวน 10 ข้อ     

(3) ทดสอบการฟังเป็นค า จ านวน 10 ข้อ (4) ทดสอบการฟังเป็นประโยค จ านวน 10 ข้อ (5) ทดสอบการฟัง
และจับใจความ จ านวน 10 ข้อ 

3) น าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อขอข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
ส านวนภาษาของข้อถาม  

วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทักษะการฟังกับจุดประสงค์การ 
เรียนรู (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ สมนึก ภัททิยธนี (2544 : 166-167) 

ให้ คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ให้ คะแนน 0 เมื่อไมแนใ่จว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
ให้ คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่าแบบทดสอบทุกข้อมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 อยูใ่นระดับใช้ได้ ทุกข้อ 

4) น าแบบทดสอบทั้งฉบับ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนเอกชน 
เขตสายไหม จ านวน 20 คน แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

(1) วิเคราะห์หาค่าความยากยากง่าย (P) โดยใช้วิธีของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ      
และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแต่ละขอ (B) โดยใช้วิธีของบุญชม ศรีสะอาด แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.36 ถึง 0.82 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.84 จ านวน 50 ข้อ      
เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบทักษะการฟัง 

(2) วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทักษะการพูดทั้งฉบับ โดยใช้วิธี 
ของโลเวทท์ (Lovett) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.82 

5) น าแบบทดสอบไปจัดท าพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
3. การสร้างแบบทดสอบทักษะการพูด มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสร้าง โดยศึกษาแบบทดสอบวัดความพร้อมทางภาษาของประภาพันธ์ นิลอรุณ 
(2530 : 65-72) ความสามารถทางภาษาของกาญจนา สุวรรณธาร (2537: 73-79) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะด้านการพูด 

2) สร้างแบบทดสอบทักษะการพูด จ านวน 1 ฉบับ  รายละเอียดดังนี้ 
(1) ด้านที่ 1  การสนทนาและตอบค าถาม จ านวน 10 ข้อ 
(2) ด้านที่ 2  การแสดงความจ านวน 10 ข้อ 
(3) ด้านที่ 3 การเล่าเรื่องจากเรื่องที่ได้ฟังจ านวน10 ข้อ 
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(3) น าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
ส านวนภาษาของข้อค าถาม  

วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทักษะการพูดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้ สมนึก ภัททิยธนี (2544 : 166-167) 

ให้ คะแนน +1  เมื่อแนใ่จว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ให้ คะแนน 0  เมื่อไมแนใ่จว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
ให้ คะแนน -1  เมื่อแนใ่จว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแบบทดสอบทุกข้อมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 อยูใ่นระดับใช้ได้ ทุกข้อ 

4) น าแบบทดสอบทั้งฉบับ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเอกชน 
เขตสายไหม จ านวน 20 คน แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

(1) วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) โดยใช้ วิธีของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 
และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อ (B) โดยใช้วิธีของบุญชม ศรีสะอาด แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.34 ถึง 0.85 และค่าอ านาจจ าแนก (B)ระหว่าง 0.39 ถึง 0.78 จ านวน 15 ข้อ          
เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบทักษะการพูด 

(2) วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทักษะการพูดทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ    
โลเวทท์ (Lovett) ได ้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (rcc) เท่ากับ 0.82 

5) น าแบบทดสอบไปจัดท าพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษาลักษณะส าคัญแบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง 

และทักษะการพูด การสังเกตในแต่ละครั้งผู้สังเกตจะสังเกตพฤติกรรมซึ่งด าเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์  
แล้วท าการบันทึกพฤติกรรมคะแนน ลงในแบบสังเกตพฤติกรรมทางภาษา เกณฑ์การให้ คะแนน มีดังนี้ 

ให้ 0 คะแนน เมื่อเด็กไม่สนใจ และไมปฏิบัติหรือไม่ตอบค าถาม 
ให้ 1 คะแนน เมื่อเด็กให้ ความสนใจและปฏิบัติหรือตอบค าถามได ้

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 

1) การหาความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดกับจุดประสงค์           
การเรียนรู้ 

2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูด 
3) การหาค่าอ านาจจ าแนก 
4) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะการฟังและการพูด 

2. สถิติพื้นฐานร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 101,103) 
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ สูตร E1/E2 (เผชิญ กิจระการ, 2544) 
4. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลโดยใช้ สูตร ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2546) 

   
ประสทิธิภาพ                 

  
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 

จ านวนนักเรียน  กับคะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
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5. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทักษะการฟังและทักษะการพูด ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรม โดยใช้สูตร t - test (Dependent Sample) 
 

ผลการวิจัย 
1.การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วย

กิจกรรมการเล่านิทาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) 

ของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ช้ันอนุบาลปีที่ 2  
พบว่า คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมทางภาษาระหว่างเรียนของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ด้านทักษะการฟัง 
คะแนนเฉลี่ย 47.5 ด้านทักษะการพูด คะแนนเฉลี่ย 29.5 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางภาษาโดยรวม 82.50 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1เท่ากับ 90.50 

2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E2) 
ของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ระดับปฐมวัย    
ช้ันอนุบาลปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทท าแบบทดสอบทักษะการฟังเท่ากับ 22.68 คะแนนเฉลี่ย    
จากการท าแบบทดสอบทักษะการพูด เท่ากับ 26.00 คะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบทักษะการฟัง
และการพูด เท่ากับ 48.50ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 89.50 

3) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E2) ของแผนการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 90.50 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.50 ดังนั้น แผนการจัด
ประสบการณ์เพือ่พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ช้ันอนุบาลปทีี่ 2 จึงมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 90.50/ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทานพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2  
มีค่าเท่ากับ 0.825 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการฟัง       
และการพูดเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.50 

3. การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์เล่านิทานการเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาไทย ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณเล่านิทาน ดว้ยการทดสอบ t-test ผลการทดสอบดังในตาราง 2 

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์เล่านิทาน 

 

     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทักษะการฟัง N x  S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง  25 6.00 1.05 25.50* .000 
หลังการทดลอง  125 27.50 1.20 82.50* .000 
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จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการฟงัก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปทีี่ 2 ก่อนและหลงัการจัด ประสบการณ์         
เล่านิทาน 

 

ทักษะการพูด N x  S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง  25 11.50 1.88 25.50* .000 
หลังการทดลอง  25 26.00 1.37 82.50* .000 

      

      * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ:เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน 

ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.86 / 88.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้วยแผนการจัดประสบการณ:เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดด้วย

กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8370 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 
3. นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
4. นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน        

ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.50 / 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอาจเป็น
เพราะว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมการเลา่นิทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กช่ืนชอบ 
เด็กให้ความสนใจฟังนิทาน และมีการแสดงอารมณ์ร่วมตามเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในนิทานที่ครูเล่าเมื่อเด็กฟังนิทาน    
เด็กจะเกิดความคิดตามนิทาน เด็ก ๆ  สนใจฟังติดตามเรื่องราว และซักถามในเนื้อเรื่องหรือความเป็นไปของนิทาน 
สอดคล้องกับ สาวิตรี รุญเจริญ (2549)  ที่ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของนิทานว่า การฟังนิทานช่วยปลูกฝูงให้เป็นเด็กช่างคิด   
ช่างถามและช่างสังเกต ขณะเล่านิทานหากเด็กไม่เข้าใจข้อความบางตอนหรือศัพท์บางค าเด็กก็อาจจะถามหรือให้เล่าซ้ า 
พฤติกรรมเช่นนี้ จะท าเด็กเป็นคนที่กล้าถาม กล้าแสดงออกท าให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวมากข้ึนไปท าให้เด็กมี      
ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กิจกรรมการเล่านิทานครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ     
การฟังและการพูดเมื่อเด็กได้ฟังนิทาน จะนั่งนิ่ง ๆ และสนใจฟัง แสดงถึงการมีสมาธิและมีมารยาทในการฟัง              
ครูไดเ้สริมแรงด้วยการแสดงความช่ืนชมเด็กที่มารยาทในการฟังให้เพื่อน ๆ  ไดร้่วมช่ืนชม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการฟัง      
เมื่อเด็กมีข้อสงสัย ให้ยกมือเพื่อขอซักถาม ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนปฏิบัติตามด้วยดี สอดคล้องกับการศึกษาของ            
ดวงสมร ศรีใสค า (2552) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด        
ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพ
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ของแผนการจัดกิจกรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2          
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.77/88.33 และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน       
ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 
95.63/92.29 ซึ่งจากผลการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่น ามาอภิปรายผลในครั้งนี้ สรุปได้ว่ากิจกรรมการเล่านิทาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา การฟัง และการพูดเป็นแผนการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้้วยแผนการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาทักษะการฟังและการพูด
โดยใช้กิจกรรมการเลา่นิทาน ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8370หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.70 ค่าดัชนีประสิทธิผลนี้ แสดงให้เห็นพัฒนาการของเด็กนักเรียนที่เกิดข้ึนจากการจัดประสบการณ์    
ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน    
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบทักษะการฟังและการพูดเพิ่มสูงข้ึน
หลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าวโดยมีการเพิ่มข้ึนของคะแนน      
ถึงร้อยละ 83.70 จากก่อนการจัดประสบการณ์เมื่อเด็กไดเ้รียนรู้โดยการฟังนิทาน เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาทั้งดา้นการฟัง และการพูด สอดคล้องกับ วราภรณ์ รักวิจัย (2535) ที่ได้กล่าวถึงคุณค่า และความส าคัญ
ของนิทานว่านิทานเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบนิทาน 
นิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน ความคิด ความเข้าใจ และการรับรู้ให้กับเด็กได้ผลการพัฒนาการเรียนรู้       
จนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงถึง 0.8370 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเล่านิทานท าให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการฟัง       
และการพูดจนมีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนสอดคล้องกับ ดวงสมร ศรีใสค า (2552) ได้ศึกษาผลของ
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ที่มีตอ่พัฒนาการทางภาษาดา้นการพูด มีค่าเท่ากับ 0.7558 และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ 
(2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน     
และกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน    
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8609  

3. นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .05 เป็นเพราะการใช้กิจกรรมการเล่านิทานและการฝึกฝนให้เด็กรู้จักฟัง มีสมาธิในการฟังอย่างมีมารยาท 
เด็กเรียนรู้การฟังทัง้เป็นค า เป็นประโยค และการจับใจความส าคัญ ของเรื่องที่ฟัง ท าให้เกิดการพัฒนาทกัษะการฟงั 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์ กันปัญญา (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร      
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่อง หนว่ยเที่ยวสวนสะอ้อน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่อง หน่วยเที่ยวส่วนสะอ้อน     
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มีความสามารถด้านการฟังสูงข้ึน 

4. นักเรียนช้ันอนุบาลที่ 2 มีทักษะการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ      
ที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะการจดัประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการเลา่นิทานมกีารสอดแทรกค าถามกระตุ้น
ให้เด็กสนทนาและตอบค าถามเกี่ยวกบัเนื้อเรื่อง ให้เด็กพูดแสดงความคิดเหน็จากเรื่องที่ฟัง และให้เด็กได้เล่าเรื่องที่ไดฟ้ัง 
โดยใช้ภาษาของตนเอง ท าให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการพูด จนเกิดการพัฒนาทักษะการพูดสูงข้ึน สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ พิชญาดา ธาตุอินจันทร์ (2551) ได้ศึกษาการใช้นิทานภาพพัฒนา ทักษะการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่าการใช้นิทานภาพท าให้นักเรียนมีทักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับดมีาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) การเล่านิทาน ควรเลือกใช้นิทานที่มีภาพประกอบ เพราะเด็กจะให้ความสนใจและช่ืนชอบ
ภาพประกอบนิทาน เด็กจะมีโอกาสได้ฝึกทักษะความช่างสังเกต และฝึกการซักถามเมื่อเห็นภาพประกอบนิทาน     
และเมื่อฟังเนื้อเรื่องของนิทาน ซึ่งจะท าให้เกิดพัฒนาไดห้ลากหลายข้ึน 

2) การเล่านิทานครูควรใช้น้ าเสียงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เดินสนใจและเกิดการรับรู้อารมณ์ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในนิทาน จะท าให้การฟังนิทานมีอรรถรสมากขึ้น 
 3) การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม ควรมีผู้ช่วยบันทึกหรือประเมินพฤติกรรม
ทางภาษา เพื่อช่วยลดภาระของครูในการด าเนินกิจกรรมเล่านิทานได ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาการใช้กิจกรรมการเลา่นิทานเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนด้วย 
เพื่อให้เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่สมบูรณ์ 

2. อาจมีการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานโดยเสริมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบทบาทสมมติ 
ให้เด็กไดป้ฏิบัติเล่นบทบาทสมมติตามนิทานที่ฟัง จะเป็นการเช่ือมโยงทักษะการใช้ภาษาไปสู่ทักษะอื่น ๆ 
เช่น ทักษะทางด้านร่างกาย และยังเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอีกด้วย 
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การบริหารจัดการคณุภาพการบรกิารโรงแรมขนาดเล็ก ที่มอีิทธพิลตอ่ปัจจัยทางการตลาด 
ในการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่ักของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  

ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
Service Quality Management of Small Hotels Affecting Marketing Factors 

Making Decision Toward Accommodation Service of Thai Tourists  
in Mueang District, Samut Songkhram Province   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย

ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พัก 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้สูตรเครจซ่ี
และมอร์แกนรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันโดยรวมเท่ากับ 0.952 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงผลการการเปรียบเทียบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยด้านความน่าเชื่อถือสูงสุด (r=.842) การวิเคราะห์พหุเชิงชั้นความสัมพันธ์     
ตัวแปรที่โมเดลที่ดีที่สุด ได้แก่ (R2= 0.75, R2

Adjusted=0.73, Sr2=3.34, F=15.32, p<0.001) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
(β=0.72) และด้านราคา (β=0.44) 3) ข้อเสนอวิจัยในครั้งน้ี ต้องวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ      
ของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งคุณภาพและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากลต่อไป 
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการคุณภาพการบริการ, โรงแรมขนาดเล็ก. 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study service quality management of small hotels 

affecting marketing factors making decision toward accommodation service of Thai tourists; 2) to compare 
personal information of Thai tourists of service quality management of small hotels affecting marketing 
factors making decision toward accommodation service; and 3) to study relationship service quality 
management of small hotels affecting marketing factors making decision toward accommodation service 
of Thai tourists. The sample were 400 Thai tourists by using the formula of Krejcie and Morgan and data 
were collected by a questionnaire with an overall reliability of 0.952. The statistical analysis used 
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percentage, mean, Standard Deviation, t-test, F-test, Pearson's Product Moment Correlation Analysis and 
multiple analysis. 

The results showed as follow: 1) The overall of analysis results of the service quality management of 
small hotels were in high. The analysis results of marketing factors were in high of all aspects which the comparison of 
personal data of Thai tourists in general was not difference statistical significance at the level of .05.      
2) Analysis results in all aspects related in high, especially reliability was a high level (r =. 842). 
Multilevel analysis of variable relationships was the best model which including (R2= 0.75, R2

Adjusted=0.73, 
Sr2=3.34, F=55.32, p<0.001); consisted of product (β=0.72) and price (β=0.44). 3) The recommendation 
of this research; the marketing strategy should be planned in accordance with the needs of tourists 
along with the quality and service to achieve efficiency and effectiveness in accordance with 
international standards. 
 

Keywords : service quality management, small hotels. 
 

บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา และสร้างเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย เช่น ธุรกิจ โรงแรมและที่พัก 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวจึงก่อให้เกิด         
การลงทุน การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชาติ กระจาย รายได้ลงสู่ท้องถ่ิน สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ      
ในชุมชน (ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช, 2558) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และเอกชน   
ได้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) การพัฒนาประเทศไทย      
ในปัจจุบันเป็นการด าเนินการในช่วงเวลาที่ส าคัญ คือ ช่วงเวลาแห่ง การปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศ
ที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป
เพื่อประสานประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    
ในระยะยาวในอีก 20 ปี ข้างหน้า ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กล่าวคือ 
ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ก าหนดกรอบแนวคิดและปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ตอบสนองกับเจตนารมณ์ตามหลักการและวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกัน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557)  

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเป็นโรงแรมที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์     
ที่แตกต่าง และการใส่ใจในเรื่องบริการเป็นทางเลือกที่ลงตัวส าหรับเจ้าของเงินทุนรายเล็กในการแข่งขัน     
กับโรงแรมที่มีอ านาจทุน และการตลาดมากกว่า และตอบสนองต่อวิถีการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว      
ยุคใหม่ได้ดีกว่าโรงแรมขนาดเล็กจึงกลายเป็นโรงแรมทางเลือก ส าหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่แสวงหา
ประสบการณ์ที่แตกต่าง (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการในการเข้าพัก   
ในโรงแรมขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้การแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งโรงแรมแต่ละที่พยายามหาจุดเด่น    
หรือเอกลักษณ์ของตนเองมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใ ช้บริการโรงแรมของตนให้มากข้ึน      
อีกทั้งประเด็นส าคัญที่ท าให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเป็นที่น่าสนใจในการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนความต้องการจากการเข้าพัก            
ในโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ซึ่งมีการให้บริการที่ดีเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มีความเป็นส่วนตัวสูง     
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และได้รับการดูแลใกล้ชิดเอาใจใส่สร้างความคุ้นเคยได้มากกว่าธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ท าให้ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว   
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน แต่สถานการณ์ของธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กไทยส่วนใหญ่ที่ด าเนินการอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันกลับประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อการด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเองไม่สามารถรองรับ
และตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้าเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความลังเล และไม่แน่ใจในการเข้าใช้บริการ 
จนถึงปฏิเสธการใช้บริการ ท าให้ธุรกิจไม่ถูกเป็นตัวเลือกในการเข้าใช้บริการของลูกค้า ท าให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ไม่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามเป้าหมายหรอืตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ (ณัฏฐ์นรี แก้วจันทร์เพชร, 
2556)  

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง     
เป็นจ านวนมาก โดยงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาประเด็นปญัหาดังกล่าวเพือ่ค้นหาวิธีการกระบวนการในการบริหารจัดการ 
ผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ ตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ
ได้ตามที่ธุรกิจคาดหวัง เพื่อเป็นการรว่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเข้มแข็งรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้วย
การจัดการอย่างเป็นระบบและการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาด     

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการบริหารจัดการคุณภาพ        

การบริการโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย   

ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานโดยดังต่อไปนี้ 
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการคุณภาพ     

การบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกต่างกัน 

2. การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อปัจจัยทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการใช้สูตรของ 
(Krejcie and Morgan, 1970) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
จากการค านวณผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรนั กท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเมือง           
จังหวัดสมุทรสงครามเท่ากับ 383 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยของเพิ่มกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นจ านวน 400 คน 
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Cronbach’s alpha coefficient) บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 99) ก าหนดค่าความเช่ือมั่นไม่ต่ ากว่า 0.70    
โดยทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ตัวอย่าง ได้ค่า α - Coefficient เท่ากับ 0.887     
ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามมีความหน้าเช่ือถือตามหลักสถิติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยขอน าหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น      
ถึงผู้จัดการโรงแรมขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม   
น าหนังสือรับรองและแนะน าตัวผู้วิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้มาใช้ บริการ
โรงแรมขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยแนะน าตัวเอง พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์การศึกษา      

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก ่
      - เพศ  
      - อายุ  
      - ระดับการศึกษา  
      - สถานภาพสมรส  
      - อาชีพ  
      - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรม
ขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แก่  
(ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา ,2552) 
       - ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
      - ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) 
      - ด้านการให้ความม่ันใจ (Assurance)  
      - ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความ
ต้องการ (Empathy) 

ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
(Service Marketing Mix'7Ps)  
ของฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler, 
1997 : 102) ประกอบด้วย 7 ด้าน ไดแ้ก ่
         - ด้านผลิตภัณฑ์  
         - ด้านราคา  
         - ด้านสถานที่หรือช่องทางการ
ให้บริการ 
         - ด้านการส่งเสริมการตลาด 
         - ด้านบุคลากร  
         - ด้านกระบวนการให้บริการ 
         - ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ      
ผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 400 ฉบับแล้วน าไปด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1)สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ(2) สถิติเชิงเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าที ( t-Test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) พร้อมทั้งวิเคราะห์เชิงซ้อน
ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference หรือ (LSD) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล           

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.75 ประกอบอาชีพค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001–30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.50 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสรุปว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการให้ความ
มั่นใจ (Assurance) (  = 3.69) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ (Empathy) 
(  = 3.63) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) (   = 3.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ (Responsiveness) ( =3.57)ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย      
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, SD=0.24) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า มี 6 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (  = 4.78, 
SD=0.24) รองลงมา คือ ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) (  = 4.74, SD=0.29) ด้านบุคคล 
(People) ( = 4.71, SD=0.29) ด้านราคา (Price) ( = 4.67, SD=0.43) ด้านกระบวนการ (Process)      
( = 4.65, SD=0.33) และ ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) ( = 4.63, SD=0.33) ตามล าดับ และ มีด้านที่อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ( = 4.46, SD=0.42) ตามล าดับ 

4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กในอ าเภอเมือง             
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยสรุปว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างในด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ (Empathy) อย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .05 น าเสนอได้ตามตารางที่ 1. ดังนี้ 

 

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย     
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยสรุปว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ในเรื่องแตกต่างกันของด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ อายุแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น าเสนอได้ตามตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. การบริหารจัดการคุณภาพการบริการ โรงแรมขนาดเล็ก พบว่าด้านความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) มีความสัมพันธ์ระดับมาก ( r = . 797)** รองลงมาด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ (Empathy)  
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r = .682)** ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง    
( r = . 672)** และด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มีความสัมพันธ์ระดับน้อย ( r =.321)**     

การบริหารจัดการคุณภาพการ
บริการโรงแรมขนาดเล็ก 

จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
สถานภาพ

สมรส 
อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) .146 .587 .297 .587 .754 .896 
ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) .493 

 
.283 

 
.502 

 
.637 

 
.654 

 
.556 

ด้านการให้ความม่ันใจ 
 (Assurance) .947 

 
.266 

 
.971 

 
.553 

 
.920 

 
.114 

ด้านความเข้าใจและการรับรู้ 
ความต้องการ (Empathy) .350 

 
.199 

 
.492 

 
.551 

 
.732 

 
.012* 

ปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก 

จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
สถานภาพ

สมรส 
อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ด้านผลิตภัณฑ์ .319 .047* .222 .584 .983 .196 
ด้านราคา .387 .326 .952 .384 .438 .452 
ด้านสถานที่หรือช่องทางการ 
ให้บริการ 

.843 .796 .565 .812 .379 .714 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .831 .733 .945 .920 .538 .112 
ด้านบุคลากร .027* .980 .746 .793 .596 .320 
ด้านกระบวนการให้บริการ .021* .488 .861 .450 .550 .078 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .467 .620 .866 .227 .564 .145 
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โดยปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง        
( r =.987)** รองลงมาด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r =.687)** รองลงมา             
ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r =.678)**ด้านกระบวนการให้บริการ              
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r =.612)** ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง        
(r =.642)** ด้านราคามีความสัมพันธ์ระดับน้อย (r =.326)** และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
มีความสัมพันธ์ระดับน้อย ( r=.321)** น าเสนอได้ตามตารางที่ 3 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพมีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ
โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย    
การบริหารจัดการคุณภาพการบริการ โรงแรมขนาดเล็กการบริหาร (R2=0.807,R2

adjusted=0.651, 
F=465.3,p<0.001) และปั จจั ยทางการตลาดในการตั ดสิ น ใจ เลื อก ใ ช้บริก ารที่ พั ก (R2=0.120 , 
R2

Adjusted=0.062, Sr2=3.34, F=12.204, p<0.001) น าเสนอได้ตามตารางที่ 4 ดังนี ้
 
 

การบริหารจัดการคุณภาพการบริการ
โรงแรมขนาดเล็ก 

N 
ระดับ

ความสัมพันธ์ (r) 
 

Sig. ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 400   r = .797** .000 มีความสัมพันธ์มาก  
ด้านการตอบสนองความต้องการ  
(Responsiveness) 

400   r = .321** .000 มีความสัมพันธ์น้อย 

ด้านการให้ความม่ันใจ (Assurance) 400   r = .672** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความ 
ต้องการ (Empathy) 

400   r =.682** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  

การบริหารจัดการปัจจัยทางการตลาด     
1. ด้านผลิตภัณฑ์  400   r = .697** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
2. ด้านราคา  400   r = .326** .000 มีความสัมพันธ์น้อย 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  400   r = .310** .000 มีความสัมพันธ์น้อย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  400   r =.642** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
5. ด้านบุคลากร  400   r =.687** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
6. ด้านกระบวนการให้บริการ  400   r =.612** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง  
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 400   r =.678** .000 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

77



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณการบริหารจัดการคุณภาพและปัจจัยทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็ก โดยสรุปว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก        

( =3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านการให้
ความมั่นใจ (Assurance) (  =3.96)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ 
(Empathy) (  =3.63) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) (   = 3.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) (    = 3.57) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค 
และฐาปกรณ์ ทองค านุช (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการออกแบบ
ตกแต่งโรงแรม ด้านความรู้ความสามารถในการบริการของพนักงาน และด้านการรักษาความปลอดภัย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ก าหนดในการเลือกที่พัก รวมถึงวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าพักที่มีต่อการบริการของสงขลาพาเลซ 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักสงขลาพาเลซของผู้เข้าพักให้ความส าคัญ เรื่องความปลอดภัย และราคา
ตามล าดับ 

 

x x

x

x x

x

ตัวแปรตน้ B Beta SE. t Sig. 

การบริหารจัดการคุณภาพ      

ค่าคงที่ 0.404 0.462 0.735 0.540 0.000** 
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2.623 0.193 0.760 0.578 2.154 
ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) 

0.520 0.293 0.771 0.594 1.081 

ด้านการให้ความม่ันใจ 
 (Assurance) 

3.608 0.174 0.779 0.606 1.024 

ด้านความเข้ าใจและการรับรู้
ความต้องการ (Empathy) 

0.404 0.462 0.735 0.540 1.332 

(R2= 0.807, R2
adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001)  

ปัจจัยทางการตลาด      
ค่าคงที่      
1. ด้านผลิตภัณฑ์  0.404 0.462 0.735 0.540 4.332 
2. ด้านราคา  2.623 0.193 0.760 0.578 4.154 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.520 0.293 0.771 0.594 4.081 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.142 0.057 1.412 0.872 0.378 
5. ด้านบุคลากร  0.612 0.213 1.320 0.135 0.412 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ  0.117 0.089 0.124 0.221 0.132 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.130 0.370 0.040 1.311 0.227 
(R2= 0.120, R2

Adjusted=0.062, Sr2=3.34, F=12.204, p<0.001) 
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ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสรุปว่า มี 6 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (  = 4.78, SD=0.24) รองลงมา คือ ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)       
( = 4.74, SD=0.29) ด้านบุคคล (People) (  = 4.71, SD=0.29) ด้านราคา (Price) (  = 4.67, SD=0.43)            
ด้านกระบวนการ (Process) ( =4.65, SD=0.33) และ ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical 

Evidence/Environment and Presentation) (   = 4.63, SD = 0.33) ตามล าดับ และ มีด้านที่อยู่ในระดับมาก         
1 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ( = 4.46, SD = 0.42) อยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง, (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ก าหนดในการเลือกที่พัก รวมถึงวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าพักที่มีต่อการบริการของสงขลาพาเลซ ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก       
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hussain Nasser and Hussain 
(2015) ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินที่ด าเนินงานในดูไบ            
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Service quality and customer satisfaction of a UAE-based airline An 
empirical investigation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ผู้ให้บริการ 
ความคาดหวังของลูกค้าการรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจของลูกค้า  

ประเด็นที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ
โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย      
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฏฐ์นรี แก้วจันทร์เพชร (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวเข่ือนรัชชประภา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการท่องเที่ยว   
เข่ือนรัชชประภาไม่แตกต่างกันทุกด้าน และงานวิจัยของ Kontis and Lagos (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่องกรอบปัจจัย
ส าหรับการประเมินผลส่วนผสมการตลาดหลายช่องทางของโรงแรมระดับห้าดาวในเมือง (Factor Framework for 
the Evaluation of Multichannel Marketing Mixes in 5* City Hotels) พบว่า การก าหนดส่วนผสมของปัจจัย     
และเกณฑ์การประเมินผลซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจต่างๆ ช่วยลดความไม่มั่นคง และช่วยปรับปรุง
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดส่วนผสมการตลาดหลายช่องทางโดยรวม 

ประเด็นที่ 4 ความสัมพันธ์การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย     
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ                
จติกา คุ้มเรือน (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และการเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด        
ในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในเขตพื้นที่เมอืงพัทยา พรอ้มทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกัลยา สร้อยสิงห์, (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคาดหวัง
และการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้        
ซึ่งผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในภาพรวมเป็นค่าบวก โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้
สูงกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
โดยผู้วิจัยสามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 

1. ควรให้ความส าคัญกับพนักงานโรงแรม โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีความช านาญและ
สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องภายในครั้งแรก ให้พนักงานโรงแรมรับรู้คุณค่างานบริการที่แท้จริงต้องมาจากจิตใจ    
ที่รักงานบริการเพื่อให้พนักงานรู้สึกตั้งใจและอยากท างานให้กับทางโรงแรมให้ความส า คัญกับการจัดการ
สถานที่ให้สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้า 

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสาร และสื่อสารมวลชนในท้องถ่ินให้มากข้ึน 
พร้อมทั้งการปรบัปรุง หรือขยายสถานที่จอดรถให้มีความกว้างขวาง ความสะดวก และปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของผู้มาใช้บริการ 

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการตกแต่งของโรงแรม เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ          
มีความรู้สึกช่ืนชอบและประทับใจ  

4. ต้องมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถน าเสนอรูปแบบบริการ   
ที่ทางโรงแรมมีไว้เพื่อบริการได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งควรมีการกระตุ้นพนักงานบริการ มีความกระตือรือร้น 
ใส่ใจในงานบริการให้ได้รับส่วนแบ่งจากการบริการ เช่น Trip, ค่าขยัน และกระตุ้นให้พนักงานขายแต่ละคน
สร้างยอดขายห้องพักเพื่อมีผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และพิจารณาการให้ค่านายหน้า (Commission) 
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

5. โรงแรมควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการของโรงแรมตั้งแต่การรับส่ง การ check in      
การให้บริการขณะเข้าพัก เช่น Room Service, การท าความสะอาด และการ check out เป็นต้น ท าให้
ลูกค้ามีความสะดวกสบาย และประทับใจ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อ านาจหน้าที่หน่วยงานในการเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลัง
การอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วจากการศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขตของการศึกษารวมถึงกฎหมายไทย            
และกฎหมายต่างประเทศพบว่า ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดประเภทกิจการที่จะต้องท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้ันพิจารณาที่ขนาดของกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจะต้องท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยมิได้พิจารณาประเภทของกิจการที่ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงท าให้ผู้จัดท าโคร งการใช้วิธียื่นขออนุมัติ             
เป็นรายโครงการและเป็นโครงการที่ มีลักษณะเป็นโครงการติดกันจึงท าให้ไม่ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
นอกจากน้ัน อ านาจหน้าที่หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอ านาจของส านักงานนโยบาย                         
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงพิจารณาโครงการทั้งประเทศจึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า และพิจารณา
รายงานไม่ทันต่อการจัดท าโครงการ แม้จะมีคณะกรรมการผู้ช านาญการก็ตามก็ไม่อาจจะพิจารณาให้รวดเร็วได้ นอกจากน้ัน      
ถ้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติแล้วปรากฏว่าพบข้อเท็จจริงใหม่ กรณีข้างต้นก็ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ไว้       
จึงท าให้ผู้จัดท าโครงการใช้วิธีจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมและขออนุมัติรายงานใหม่กรณีเช่นน้ีย่อมท าให้        
การจัดท าโครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยมิได้พิจารณาที่ความเหมาะสมของการพบข้อเท็จจริงใหม่ แม้ข้อเท็จจริงน้ัน    
จะมีความส าคัญต่อระบบนิเวศน์หรือสิ่งแวดล้อมเพียงใดก็ตาม 
 

ค าส าคัญ : การประเมิน, ผลกระทบ, สิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
 This research has objectives to study about problems and obstacles of the legal provisions in the 
determining of criteria of Environmental Impact Assessment (EIA) and the authority of the department in 
approving the EIA report and the problem of finding new facts, after the approval of the EIA report. From 
the study, analyzed according to the scope of the study Including Thai law and foreign law, it was found 
that the regulation of the Ministry of Natural Resources and Environment specifies the type of the business 
that is required to make an EIA report, considering the size of the business that has impact on the 
environment. Therefore, such business produces EIA report without considering the type of the business 
that has environmental impact. So the business ceates a project by applying for approval on project-by-
project basis and in a project that looks like adjacent project. Therefore, there is no need to make 
environmental impact assessment report. In addition, the authority of the department approving or 
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permitting environmental impact report is the authority of the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning (ONEP), which considers the whole country project, causing problems of 
delay and considered the report not in time for the project. Even with a committee of experts, the 
committee cannot consider quickly. In addition, if an EIA report has been approved, it appears that new 
facts have been found. In the above cases, there is no law to specify the criteria, therefore, project 
developer the method to prepare additional EIA report and submit a request for approval for a new report. 
This case will allow the project to be done further, without considering the suitability of finding of new 
facts, although such fact is important to ecological system, or environment. 
  

Keywords: Assessment, Impact, Environment   
 

บทน า 
 ในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จ าเป็นต้องมีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตทั้งสิ้น ในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวหากใช้    
โดยปราศจากความระมัดระวังหรือปราศจากการวางแผนที่ดีพอย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้       
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เป็นกลไกลและมาตรการ         
ประการหนึ่งที่ ช่วยควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงก ารหรือกิจกรรมเหล่านั้น              
โดยก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมบางประเภทต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนที่จะด าเนินการตามโครงการหรือกิจการดังกล่าวนั้นโดยจะต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้และความจ าเป็น    
ของโครงการหรือกิจการนั้น ๆ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ   
ในระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์        
(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, ออนไลน์, 2549) 
 ในการก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น เช่น การส ารวจเจาะปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรม    
ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง เป็นต้น หากเจ้าของโครงการไม่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีการก่อสร้างโครงการหรือกิจการข้ึนสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการหรือกิจการก็จะถูกท าลายไปได ้   
ท าให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโครงการหรือกิจการนั้นก็จะเกิด   
ความขัดแย้งกับเจ้าของโครงการจนท าให้เกิดข้อพิพาทและมีการฟ้องร้องกันระหว่างประชาชนกับเจ้าของโครงการตามมา
ในภายหลัง 

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
โดยการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นพบว่า มีหลักกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ 
ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 63 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 -51 และยังมีประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
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ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 63        
ได้บัญญัติไว้ว่าการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท ามิได้เว้นแต่ 

(1) จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
(2) จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนและ 
(3) ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 4 ว่าด้วย การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 46-51/7 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง การก าหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดโครงการกิจการ 
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ     
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่ายังมีปัญหาทางกฎหมายที่จะต้องน ามาศึกษา   
ในประเด็นปัญหาบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการหลีกเลี่ยงไม่จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีที่กฎหมายก าหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ    
ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยต้ังแต่ 400 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมีการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการหรือกิจการดังกล่าวก็จะมีการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ          
ของกฎหมายโดยการสร้างจ านวนห้องพักแค่ 79 ห้อง หรือสร้างให้มีพื้นที่ใช้สอยต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
เล็กน้อยเพื่อจะไม่ต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2562) กรณีดังกล่าวควรมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการต่าง ๆ มีการหลีกเลี่ยงเพื่อให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจ านวนองค์ประกอบส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมือง มีจ านวนของผู้ แทนภาคเอกชนอยู่น้อย จึงอาจท าให้เกิด        
ความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจ กล่าวคือการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณี
โครงการหรือกิจการของรัฐซึ่งต้องเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น ข้ันตอนในการเสนอความเห็นของ
โครงการหรือกิจการของรัฐดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        
ซึ่งมีจ านวนรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมืองจ านวนมาก จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจในการ      
ให้ความเห็นชอบในโครงการดังกล่าวได้ และปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว กรณีนี้ยังไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ในการถือปฏิบัติจึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการถือปฏิบัติ  
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 ดังนั้น จากปัญหาข้างต้นถ้าได้มีการศึกษาและหาข้อเสนอแนะก็จะท าให้กลไกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้ด าเนิน
โครงการหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อศึกษาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการเมื่อมีการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 4. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ฉบับ    
ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาถึงขนาดโครงการในการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทนที่จะก าหนดประเภท   
ในการจัดท าโครงการจึงท าให้เกิดปัญหาการใช้ช่องว่างกฎหมายโดยเสนอเป็นโครงการย่อย ๆ หลายโครงการที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน และมีลักษณะโครงการที่คล้ายคลึงกันจึงท าให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไม่มีอ านาจสั่งให้รวมโครงการ        
หรือมีความเห็นอื่น ๆ ได้แก่ ความเห็นเบื้องต้นถึงความเหมาะสมในการท าโครงการหรืออ านาจสั่งให้ยกเลิก
โครงการเมื่อพบข้อเท็จจรงิทีเ่ป็นสาระส าคัญหรือข้อเท็จจริงที่ควรแก่การอนุรักษ์ กรณีข้างต้นจึงก่อให้เกิดปัญหา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดท าโครงการได้เท่านั้น      
ไม่มีผลในการเป็นกลไกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง กรณีข้างต้นถ้าได้มีการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะปัญหาข้างต้นกจ็ะท าให้การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันได้แก่ ต าราทางวิชาการ 
หนังสือ รายงาน วิจัย บทความทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นเห็นควรสรุปในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 4 ว่าด้วย
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 46-51/7  
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดโครงการกิจการ 
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากกฎหมายข้างต้นก าหนดประเภทขนาดของโครงการในการที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ 
กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment)     
ดังที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว จึงก่อให้เกิดปัญหาการหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการท าโครงการที่มีขนาดน้อยกว่า            
ที่กฎหมายก าหนดไว้หรือท าโครงการหลาย ๆ โครงการที่มีเนื้อที่ติดกันโดยใช้วิธีแยกยื่นเพื่อขออนุมัติโครงการ
กรณีเช่นนี้จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายในการก าหนดให้โครงการใด ๆ  ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดท าการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการมุ่งที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถ้ามีการพัฒนากฎหมายดังกล่าวจะท าให้การจัดท าการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ านาจของหน่วยงาน 
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอ านาจของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ในการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยไม่มีอ านาจในการพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดท าโครงการหรือไม่ กล่าวคือ ไม่มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการด าเนินโครงการ 
เพราะการอนุมัติหรืออนุญาตเป็นอ านาจของหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้จัดท าโครงการจะต้องด าเนินการ 
เช่น การขออนุญาตจัดต้ังโรงงานต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงาน การขออนุญาตสร้างโรงแรมจะต้องขออนุญาต   
ต่อกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น กรณีข้างต้นจึงก่อให้เกิดปัญหาถึงความเหมาะสมที่จะด าเนินโครงการหรือไม่      
(สิรินภรณ์ ทองค าฟู , 2561) เพราะหน่วยงานเฉพาะพิจารณาในเรื่องการอนุญาตหรืออนุมัติเท่านั้น              
ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินโครงการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอ านาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก็ย่อมจะต้องมีอ านาจในการท าความเห็นต่อโครงการที่ได้เสนอมา
เพื่อพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เห็นควรให้จัดท าโครงการหรือ ไม่โดยให้ส านักงานนโยบาย       
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ท าความเห็นได้ด้วยก็จะท าให้เป็นการเสนอแนะ     
ให้แก่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าจะอนุมัติหรืออนุญาตหรือไม่ และถ้าอนุมัติหรืออนุญาตไปแล้ว  
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จะก่อให้ เกิดปัญหาต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร กรณีข้างต้นก็จะท าให้การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในกรณีที่มี
อนุมัติหรืออนุญาตรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้วปรากฏว่าข้อเท็จจริงใหม่ว่าพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ กรณีเช่นนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติไว้จึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ แม้ศาลปกครองสูงสุดจะได้วางบรรทัดฐานไว้ให้มีการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมกรณีเช่นนี้ไม่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องด ารงรักษาไว้ตามเจตนารมณ์      
ของกฎหมายก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เพื่อที่จะเป็นรายงานการคาดการณ์ล่วงหน้า   
ว่าการท าโครงการนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง แต่ถ้าพบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ          
หรือเป็นทรัพยากรที่ควรค่าแก่การก็อนุรักษ์กฎหมายต้องก าหนดให้ยกเลิกการท าโครงการนั้น เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้มิใช่ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อันจะท าให้เจ้าของ
โครงการมีสิทธิที่จะเข้าไปด าเนินโครงการได้เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ผ่านแล้ว 
กรณีเช่นนี้ก็จะท าให้ไม่มีประโยชน์อันใดในการท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะสุดท้ายแล้ว
เจ้าของโครงการก็ต้องได้จัดท าโครงการอยู่นั่นเอง เพราะถือว่าเจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมแล้วปัญหาเชิงพื้นที่ หรือปัญหาเชิงสถานการณ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัญหาบทบัญญตัิกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อกฎหมายก าหนด

หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาที่ขนาดและใช้พิจารณาที่ประเภทของโครงการ           
จึงก่อให้เกิดปญัหาการหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการท าโครงการที่มีขนาดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือท าโครงการหลาย ๆ  
โครงการที่มี เนื้อที่ติดกันโดยใช้วิธีแยกยื่นเพื่อขออนุมัติโครงการกรณีเช่นนี้จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมาย                
ในการก าหนดให้โครงการใด ๆ  ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการมุ่งที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นถ้ามีการพัฒนากฎหมายดังกล่าวจะท าให้การจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมการที่กฎหมายก าหนดให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอ านาจของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยไม่มีอ านาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท าความเห็น
ประกอบการจัดท าโครงการ จึงก่อให้เกิดจึงก่อให้เกิดปัญหาถึงความเหมาะสมที่จะด าเนินโครงการ เพราะหน่วยงานเฉพาะ
พิจารณาในเรื่องการอนุญาตหรืออนุมัติเท่านั้น ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินโครงการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นอ านาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก็ย่อมจะต้องมีอ านาจ    
ในการท าความเห็นต่อโครงการที่ได้เสนอมาเพื่อพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เห็นควรให้จัดท าโครงการ
หรือไม่โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ท าความเห็น       
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ได้ด้วยก็จะท าให้เป็นการเสนอแนะให้แก่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตเห็นว่าจะอนุมัติหรืออนุญาตหรือไม่ 
และถ้าอนุมัติหรืออนุญาตไปแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร กรณีข้างต้นก็จะท าให้การจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ กรณีเช่นนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติไว้จึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ        
ที่จะต้องด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ แม้ศาลปกครองสูงสุดจะได้วางบรรทัดฐานไว้ให้มกีารจดัท ารายงานการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีเช่นนี้ไม่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องด ารงรักษาไว้ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เพื่อที่จะเป็นรายงานการคาดการณ์
ล่วงหน้าว่าการท าโครงการนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง แต่ถ้าพบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ
หรือเป็นทรัพยากรที่ควรค่าแก่การก็อนุรักษ์กฎหมายต้องก าหนดให้ยกเลิกการท าโครงการนั้น เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้มิใช่ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อันจะท าให้เจ้าของโครงการ
มีสิทธิที่จะเข้าไปด าเนินโครงการได้เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ผ่านแล้ว กรณีเช่นน้ีก็
จะท าให้ไม่มีประโยชน์อันใดในการท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของโครงการ
ก็ต้องได้จัดท าโครงการอยู่นั่นเอง เพราะถือว่าเจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท า
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขออภิปรายผลว่า กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งข้ันตอนเป็น 4 ข้ันตอน ได้แก่ ก าหนดขอบเขต การก าหนดขอบเขตมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอุทธรณ์ต่อกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบ 
และการจ าแนกประเภทส าหรับผลกระทบของโครงการที่จะต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
ส่วนในรูปแบบการจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมประเทศแคนนาดาน้ัน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของประเทศแคนาดานั้นมี 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และระดับจังหวัด ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
ของรัฐบาลกลางประเทศแคนาดา ไม่ได้มาจากการประกาศใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม แต่เป็นนโยบายของประเทศ
โดยมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานว่าจะต้องมีระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเห็นควรที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
ตามประเด็นดังนี้ 
 1. ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อการท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     
ของทั้ง 2 ประกาศ มุ่งเน้นที่ขนาดของโครงการโดยมิได้มุ่งเน้นประเภทของโครงการที่จัดท าจึงท าให้มีการหลีกเลี่ยง      
ในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ จากกรณีข้างต้นจึงควรให้มีการก าหนดเป็นประเภทของ
โครงการมากกว่าที่จะก าหนดเปน็ไปตามขยาดของโครงการ จึงจะท าให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ถ้าปรากฏว่าโครงการใดเสนอโครงการโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย
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ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ    
มีอ านาจในการรวมโครงการเป็นโครงการเดียวแล้วให้ผู้เสนอโครงการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม      
ตามประเภทของโครงการที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพด้วย        
ซึ่งจะท าให้ผู้เสนอโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึน แม้ว่าโครงการจะมีสาระส าคัญแตกต่างกันก็ตาม 
แต่เมื่อปรากฏในทางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการเดียวก็ให้ผู้เสนอโครงการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้  
 2. ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) มีอ านาจในการเสนอความเห็นเบื้องต้นถึงความเหมาะสมในการท าโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการอนุมัติหรืออนุญาตเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่    
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งจะท าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) มีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตการจัดท าโครงการร่วมกับหน่วยงานที่ได้อนุมัติหรืออนุญาต  
 3. ปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากปัญหานี้     
ผู้ศึกษาเห็นว่า ถ้าปรากฏว่าเมื่อมีการจัดท าโครงการไปแล้วปรากฏว่าพบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญที่ควรแก่การ
อนุรักษ์ไว้ให้มีการยกเลิกโครงการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกโครงการในกรณีถ้าเป็นโครงการของรัฐ แต่ถ้าเป็นโครงการของเอกชนให้เป็นอ านาจ    
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อนุมัติให้มีการยกเลิกตามแนวทางข้อเสนอขอ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แต่ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือไม่
ด าเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ให้อ านาจแก่ประชาชนในการฟ้องส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้ยกเลิกโครงการได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อการท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ของทั้ง 2 ประกาศ มุ่งเน้นที่ขนาดของโครงการโดยมิได้มุ่งเน้นประเภทของโครงการที่จัดท าจึงท าให้มีการหลีกเลี่ยง        
ในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ จากกรณีข้างต้นจึงควรให้มีการก าหนดเป็นประเภท     
ของโครงการมากกว่าที่จะก าหนดเป็นไปตามขยาดของโครงการ จึงจะท าให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ถ้าปรากฏว่าโครงการใดเสนอโครงการโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ     
มีอ านาจในการรวมโครงการเป็นโครงการเดียวแล้วให้ผู้เสนอโครงการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม    
ตามประเภทของโครงการที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพด้วย      
ซึ่งจะท าให้ผู้เสนอโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึน แม้ว่าโครงการจะมีสาระส าคัญ
แตกต่างกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏในทางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการเดียวก็ให้ผู้เสนอโครงการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้  
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2. ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) มีอ านาจในการเสนอความเห็นเบื้องต้นถึงความเหมาะสมในการท าโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการอนุมัติหรืออนุญาตเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาต       
แก่ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งจะท าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) มีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตการจัดท าโครงการร่วมกับหน่วยงานที่ได้อนุมัติหรืออนุญาต  

3. ปัญหาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากปัญหานี้ผู้ศึกษาเห็นว่า 
ถ้าปรากฏว่าเมื่อมีการจัดท าโครงการไปแล้วปรากฏว่าพบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้        
ให้มีการยกเลิกโครงการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อยกเลิกโครงการในกรณีถ้าเป็นโครงการของรัฐ แต่ถ้าเป็นโครงการของเอกชนให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อนุมัติให้มีการยกเลิกตามแนวทางข้อเสนอขอส านักงานนโยบาย     
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แต่ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือไม่ด าเนินการตามข้ันตอนที่
กฎหมายก าหนดไว้ให้อ านาจแก่ประชาชนในการฟ้องส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) เพื่อให้ยกเลิกโครงการได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์

บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์       
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์             
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 120 คน       
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย            
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ 2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย          
และด้านกระบวนการ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ : ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  
  

Abstract 
The purposes of this research were; 1) to study level of marketing mixed factors toward on 

buying decision of Big Bike Motorcycle in Suphanburi province 2) to study the factors of demographic 
characteristics toward on buying decision of Big Bike Motorcycle in Suphanburi province and 3) to study 
the marketing mixed factors toward on buying decision of Big Bike Motorcycle in Suphanburi province. 
The samples were 120 of customers. A questionnaire was used to collect data with the reliability of 
0.94. Descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics;      
t-test, One-Way ANOVA and Stepwise Multiple Regression were used in the data analysis.  

The research results found that; 1) the marketing mixed factors toward on buying decision of 
Big Bike Motorcycle in Suphanburi province. In the overall, was at a highest level. In descending order, 
the marketing mix factors were the product at the highest level and followed were people, process, 
place, physical, price and promotion respectively. 2) The different demographic characteristics factors 
that affected on buying decision of Big Bike Motorcycle in Suphanburi province. Found that the marital 
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status, occupation and average income per month were different at statistical significance at the.05 
level. And 3) Marketing mixed factors that affected on buying decision of Big Bike Motorcycle in 
Suphanburi province consisted of place and process at statistical significance at the 0.05 level. 
 

Keywords: Demographic characteristics, Marketing mixed, Marketing decision, Big Bike Motorcycle 
  

บทน า  
ปัจจุบันยานพาหนะส าหรับใช้ในการเดินทางบนท้องถนน ได้แก่ รถยนต์ รถจักยานยนต์ มีหลากหลายชนิด 

หลายรูปแบบให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้ไดต้ามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) หรือตามความเหมาะสม
กับลักษณะการใช้งาน ซึ่งหากเดินทางในระยะทางไกลหรอืสมาชิกในการเดินทางจ านวนมากสามารถเลือกใช้
รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง หากเดินทางในระยะทางใกล้ ๆ หรือต้องการความรวดเร็วก็สามารถ
เลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะได้ เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวและประหยัดค่าน้ ามัน
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่มีต้นทุนต่ ากว่ารถยนต์  จึงท าให้ผู้บริโภคบางส่วนนั้นให้ความนิยมใช้
รถจักรยานยนต์กันมากข้ึน จากข้อมูลของกรมขนส่งทางบก พบว่าสถิติอัตราการจดทะเบียนใหม่ของรถจักรยานยนต์ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 971,761 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2562)  

ซึ่งมีจ านวนการจดทะเบียนสูงสุดเมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น ๆ  ซึ่งจากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคหันมาใช้รถจักรยานยนต์กันมากข้ึน รวมถึงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อย่าง “บิ๊กไบค์” (Big Bike) 
ซึ่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ผลิตและออกจ าหน่ายมหีลายประเภท โดย( Boxza Racing ,2558 อ้างถึงใน กรชนก ดิษฐเล็ก, 
2558) ได้แบ่งตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ออกเป็น 9 ประเภท คือ สปอร์ต, ทัวริ่ง, ช็อปเปอร์หรือทรงครุยเซอร์,      
เน็คเก็ต, เอ็นดูโร่, โมตาร์ด, ดูออล เพอร์โพส, สกู๊ตเตอร์ และโมโตครอส นอกจากนี้ยังหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น    
เช่น ขนาดของเครื่องยนต์ต้ังแต่ 150 ซีซี ข้ึนไปจนถึง 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์มีตั้งแต่สูบเดียวจนถึงหกสูบ  

ปัจจุบันตลาดรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ได้มีการเติบโตค่อนข้างสูงด้วยเหตุผลหลายประการ          
ทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายมีการแข่งขันกันอย่างมากในการน าเสนอของแต่ละยี่ห้อที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน 
และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่แตกต่างกันทั้งด้านรูปลักษณ์ สมรรถนะ การตอบสนองความต้องการ     
หรือความชอบส่วนบุคคล (พัชญ์กมณพัชญ์ สุวรรณดี และ วัชระ ยี่สุ่นเทศ, 2561) และด้วยรูปร่างของตัวรถที่ทันสมัย
ท าให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบในความเร็วและความท้าทายที่เรียกตัวเองว่า “ไบค์เกอร์”      
แต่เนื่องจากรถจักรยานต์ยนต์บิ๊กไบค์มีราคาค่อนข้างสูง และการขับข่ียังต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย     
ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคจ าเป็นต้องมีการพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซื้อจากความนิยมของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่เพิ่มมากข้ึน และความแตกต่างของคุณสมบัติ 
สมรรถนะของรถจักรายานยนต์บิ๊กไบค์ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บรโิภคที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์    
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ        
และด้านลักษณะทางกายภาพ และการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลกูค้าในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และเกิดประโยชน์    
กับผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใน

เขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใน

เขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
1) แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
2) แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

จ านวน 166 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

จ านวน 120 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของ Yamane ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 
±5% (วิชิต อู่อ้น, 2554) 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 

ก) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ข) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้า     
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2562 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้เฉพาะตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 ประชากรในการวิจัย คือ ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของตัวแทนจ าหน่าย 8 สาขา จ านวน 166 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 120 คน        
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (วิชิต อู่อ้น, 2554) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม       
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากนั้น
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of item Objective-Congruence:  
IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 
แสดงว่าข้อค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีความเที่ยงตรงครอบคลุมเนื้อหา    

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

การตัดสินใจซื้อ 

รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
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ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าถามตามประเด็นที่ผู้เช่ียวชาญ
ให้ค าแนะน าเพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการโดยวัดค่าความเช่ือมั่น หรือความสอดคล้อง
ภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการน าแบบสอบถาม           
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปท าการทดสอบ ( try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ตัวอย่าง มาทดสอบหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง โดยการพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70  ข้ึนไป ซึ่งถือว่าข้อค าถามมีความเช่ือมั่น 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) และจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.94 จึงท าให้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 37 ข้อค าถาม 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้าในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 8 ข้อค าถาม 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 

(Likert Rating Scale) โดยมีค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5), เห็นด้วยมาก (4), เห็นด้วยปานกลาง    
(3) เห็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) และการแปลความของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความ           
ตามหลักการแบ่งอันตรภาคช้ัน (Class Interval) (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล        
ดังนี้ 4.21-5.00 (ระดับมากที่สุด) 3.41-4.20 (ระดับมาก) 2.61-3.40 (ระดับปานกลาง) 1.81-2.60 (ระดับน้อย)        
และ 1.00-1.80 (ระดับน้อยที่สุด) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่กรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Square 
Difference (LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นข้ัน (Stepwise 
Multiple Regression) 
  

ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี” 

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.30 มีอายุ 25–30 ปี ร้อยละ 51.60 
สถานภาพโสด ร้อยละ 50.60  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.60 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
พนักงานของรัฐ ร้อยละ 63.30 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 40.00 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี       
ค่ามากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ( ̅ =4.46, S.D.=0.30) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( ̅=4.41, S.D.=0.34) 
ด้านกระบวนการ ( ̅=4.40, S.D.=0.34) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( ̅=4.39, S.D.=0.33) ด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ ( ̅ =4.37, S.D.=0.36) ด้านราคา ( ̅ =4.33, S.D.=032) และด้านการส่งเสริมการตลาด      
( ̅ =4.31, S.D.=0.38) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ระดับมากที่สุด คือ สินค้ามีลักษณะรูปทรงที่ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน 

รองลงมา คือ มีระบบความปลอดภัยในการขับข่ี และประหยัดน้ ามัน  
     2. ด้านราคา อยู่ระดับมากที่สุด คือ มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยของระบบสินเช่ือมีความเหมาะสม        

ที่สามารถยอมรับได้ รองลงมา คือ มีการก าหนดราคาอะไหล่ และราคาค่าบริการซ่อมบ ารุงอย่างเหมาะสม 
     3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ระดับมากที่สุด คือ สถานที่จัดจ าหน่ายอยู่ในท าเลที่สามารถ

เดินทางได้สะดวก รองลงมา คือ มี website ส าหรับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการออนไลน์ 
     4. ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ระดับมากที่สุด คือ มีการจัดของสมนาคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ

แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนช าระ
ให้กับลูกค้าในอัตราที่สมเหตุสมผล 

     5. ด้านบุคลากร อยู่ระดับมากที่สุด คือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และมีบริการ       
ที่รวดเร็วทันใจ รองลงมา คือ พนักงานให้บริการก่อนการขายได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

     6. ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ระดับมากที่สุด คือ มีการตกแต่งภายนอกที่เด่น สะดุดตา 
สามารถหาง่ายรองลงมา คือ บรรยากาศภายในห้องรับรองลูกค้าสะดวกสบาย มีเครื่องดื่ม และอื่นๆ 
ระหว่างรอรับบริการ 

     7. ด้านกระบวนการ อยู่ระดับมากที่สุด คือ ข้ันตอนการซื้อและตกลงราคา รวดเร็ว ทันใจ 
รองลงมา คือ ข้ันตอนการขอสินเช่ือ มีความรวดเร็ว ทันใจ 

การตัดสินใจซื้อภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด คือ มีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ด้วยตัวเอง 
รองลงมา คือ มีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ เพราะค าแนะน าจากกลุ่มเพื่อน หรือ พนักงานขาย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์โดยการใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุม่ 
2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วย
วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD หรือ Fisher’s Least – Significant Different พบว่า 

1) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจ     
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แตกต่างกัน เมื่อทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้านสถานภาพ 
พบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันกับลูกค้าที่มีสถานภาพ
หย่าร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน        
มีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แตกต่างกัน เมื่อทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านรายได้ 
พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันกับลูกค้าที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้าง/ค้าขาย/เกษตรกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6) ลูกค้ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน   
มีการตัดสนิใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แตกต่างกัน เมื่อทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ในด้านรายได้ พบว่า ลูกค้ามีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันกับลูกค้าที่มีรายได้ 
25,001 - 35,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีอย่างน้อย 1 ตัวแปร 

การพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นข้ัน (Stepwise Multiple Regression Analysis)         
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรตามข้อตกลงเบื้องต้นในเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
เนื่องจากตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์หรือเป็นอิสระต่อกัน เพราะจะท าให้เกิด Multicollinearity     
คือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่สูงเกินไปจะส่งผลกระทบท าให้เกิดค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) สูง
เกินความเป็นจริง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ควรมีค่าไม่เกิน 0.7 (สุทิน ชนะบุญ, 2560) ผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ (MK1) ด้านราคา (MK2)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (MK3) ด้านการส่งเสริม   
การตลาด (MK4) ด้านบุคลากร (MK5) ด้านลักษณะทางกายภาพ (MK6) และด้านกระบวนการ (MK7) 

 

ตัวแปร MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 

 ̅ 4.46 4.33 4.39 4.31 4.41 4.37 4.40 

S.D. 0.30 0.32 0.33 0.38 0.34 0.36 0.34 

MK1 -  0.45** 0.41** 0.41** 0.30** 0.31** 0.42** 

MK2  - 0.28** 0.41** 0.32** 0.30** 0.33** 

MK3   - 0.49** 0.35** 0.27** 0.29** 

MK4    - 0.25** 0.23* 0.37** 

MK5     - 0.50** 0.35** 

MK6      - 0.27** 

MK7       - 

**ระดับนัยส าคัญ p < 0.01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (MK1) ด้านราคา (MK2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (MK3) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (MK4) ด้านบุคลากร (MK5) ด้านลักษณะทางกายภาพ (MK6) และด้านกระบวนการ (MK7)       
มีค่าระหว่าง 0.23–0.50 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.7 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือเป็นอิสระต่อกัน     
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นข้ัน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ได ้

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 18.00 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R 
Square เท่ากับ 0.18 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ  
มีค่า b = 0.48 และ 0.29 ตามล าดับ หมายความว่า จ านวนของแต่ละด้านเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะเพิ่มข้ึน 0.48 และ 0.29 ตามล าดับ แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์     

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 2 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมี
อย่างน้อย 1 ตัวแปร  

ยอมรับสมมติฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของลูกค้าในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถอภิปรายผลตามสมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สมมติฐานการวิจัย: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์       
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ 

t p - value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(b) (β) 
ค่าคงที่ (a) 
1. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
2. ด้านกระบวนการ 

0.91  0.65 1.40 0.16 

0.48 0.34 0.12 3.86* 0.00 
0.29 0.20 0.12 2.34* 0.02 

Adjusted    0.18     
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เดือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน                  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น รูปทรง     
สมรรถนะ ราคา และประโยชน์ในการขับข่ีจึงท าให้เกิดข้อแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ในการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของวรรณธิกา ค าบุญมา และคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภค            
ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ     
ซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถโตโยต้า วีออส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 
 2. สมมติฐานการวิจัย: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีอย่างน้อย 1 ตัวแปร 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจ      
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากมีจ านวนของศูนย์บริการที่ เพียงพอ        
และเหมาะสมที่จะสามารถให้บริการช่องทางการซ่อมบ ารุงเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า และมีสถานที่ตั้งตัวแทน
จ าหน่ายอยู่ในท าเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก มีบริการส าหรับการน าเสนอสินค้าผ่านระบบออนไลน์     
เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการค าปรึกษา ค าแนะน าตัวสินค้า ในส่วนของข้ันตอนการซื้อ การขอสินเช่ือ และตกลงราคา         
มีความรวดเร็ว และลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขายได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ 
ธนกร เอื้อวิทยาวุฒิ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก      
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัย    
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องของประเภทการใช้งาน ในด้านราคา
จะให้ความส าคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายจะให้ความส าคัญ
โดยซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง ในด้านการส่งเสริมทางการตลาดเน้นของแถมเป็นอุปกรณ์นิรภัย ในด้านบุคลากร
จะให้ความส าคัญในเรื่องของพนักงานขายมีความรู้เรื่องจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นอย่างดี ในด้านลักษณะกายภาพเน้นที่
ภาพลักษณ์ของช่องทางการจัดจ าหน่าย และในด้านกระบวนการผู้บริโภคให้ความส าคัญในการซื้อแบบเงินผ่อน        
ที่มีดอกเบี้ยต่ า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ควรใส่ใจลูกค้า    
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่องจากในปัจจุบันจ านวนลูกค้าเพศหญิงให้ความสนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เพิ่มข้ึน    
และควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 25–30 ปี 
และควรมีการจัดกิจกรรมตามหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานของรัฐ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 
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 2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรมีการพัฒนาและออกแบบรูปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์         
ที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถมีทางเลือก และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวได้ 
 (2) ด้านราคา ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายควรใส่ใจนโยบายด้านราคาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับงวดการผ่อนช าระ มีการให้ค าปรึกษาทางด้านสินเช่ือในการผ่อนช าระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตดัสินใจซื้อของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความสามารถในการช าระหนี้ที่ต่างกัน  
  (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายควรมีการเพิ่มช่องทางในการซ่อมแซมมากข้ึน
เพื่อรองรับการให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
 (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายควรมีการจัดงานแสดงเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ เน้นการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
ให้ลูกค้า เช่น การร่วมชิงรางวัล หรือการแจกอุปกรณ์เสริมเป็นของสมนาคุณ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ      
และให้ลูกค้าจดจ าสินค้าได้ 
 (5) ด้านบุคลากร ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายควรให้ความส าคัญในด้านของฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง       
ให้มีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นควรมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความเช่ียวชาญ และมีการฝึกทักษะให้บริการ
ของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 (6) ด้านลักษณะทางกายภาพ ตัวแทนจ าหน่ายควรให้ความส าคัญในด้านของตัวแทนการ
จัดจ าหน่ายในข้ันตอนของการให้บริการ ให้รายละเอียดข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่ชัดเจน 
 (7) ด้านกระบวนการ ตัวแทนจ าหน่ายควรให้ความส าคัญในด้านกระบวนการและข้ันตอน
ในการขอสินเช่ือ มีความรวดเร็วทันใจ และมีการแจ้งเตือนวันหมดอายุของการต่อสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน 
 3) ด้านการตัดสินใจซื้อ 

(1) ตัวแทนจ าหน่ายควรมีการประชาสัมพันธ์คุณภาพของตราสินค้าให้ลูกค้าทราบ
รายละเอียดเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 (2) ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายควรมีการเปิดศูนย์บริการ จัดงานรถจักรยานยนต์ที่เป็นการแสดงตัว
สินค้าให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้า เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและมีการจัดท าโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
 (1) ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ ค่านิยม หรือศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อและคิดว่าก าลังจะซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
และจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

(2) การศึกษาในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                     
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือในการศึกษาประเภทอื่นเพิ่มเติมเช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
หรือการประชุมกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยเกิดการสมบูรณ์มากขึ้น 
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กรณศีึกษาราคา Bitcoin ที่มีผลกระทบตอ่ค านวณการเสียภาษี 
โดยใช้แบบจ าลอง ARIMA ของนกัลงทนุเงนิสกลุดจิิทัลในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาBitcoin 2. เพื่อสร้างตัว

แบบการพยากรณ์ราคาตลาด Bitcoin ที่เหมาะสมในอนาคต และ3.เพื่อค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซ้ือขาย Bitcoin 
ผู้วิจัยเลือกใช้ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อราคาบิทคอยน์ ประกอบด้วย 1.Bitcoin 2.Ethereum 3.Litecoin 4.Ripple          
5.ค่าเงินยูโร 6.ค่าเงินเยน 7.ค่าเงินหยวน 8.ค่าเงินปอนด์ 9.ดัชนีหุ้น NASDAQ 10.ดัชนีหุ้นS & P500 11.ดัชนีหุ้น DOW JONES       
12.สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทองค า13.สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน้ ามันดิบWTI 14.สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ วิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ ปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือกมาทดลองพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณและอนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อน คือ RMSE, RAE และ MAPE เป็นตัว
เปรียบเทียบ 

ผลการวิจัยพบว่าการพยากรณ์ราคาด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ มีความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุด ค่าRMSE เท่ากับ 
239.884 ค่าRAE เท่ากับ 94.802 และค่าMAPE เท่ากับ 2.780 และอนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา มีค่า RMSE เท่ากับ 
298.213 ค่าRAE เท่ากับ 133.982 และค่าMAPE เท่ากับ 2.810 ซ่ึงทั้ง 2 วิธีได้ผลที่ใกล้เคียงกัน สมการที่ได้จากการพยากรณ์       
ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ คือ      = 3794.471 - 1854.552(    ) - 1.320862(    ) - 0.000763(     ) + 0.53781(       ) + 
0.331219(     ) + 2.192552(   ) + 469.2845(    ) + 16.80032(    ) + 4.065239(    ) และผลการค านวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซ้ือขาย  บิทคอยน์พบว่า ก าไรที่ได้จากการซ้ือขายบิทคอยน์กับภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีความแปรปรวนสูง 
เน่ืองจากราคาของบิทคอยน์ที่มีความผันผวน ท าให้ก าไรอาจสูงหรือต่ าเกินความเป็นจริง  

 

ค าส าคัญ : การพยากรณ์, บิทคอยน์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, แบบจ าลองอารีมา 
  

Abstract 
The purposes of this study were to study and analyze the factors that affect the Bitcoin price, 

to create a suitable Bitcoin market price prediction model in the future and to calculate the 
withholding tax from Bitcoin trading. The factors that affect the fluctuations of the Bitcoin prices, were 
consisted of 1.Bitcoin 2.Ethereum 3.Litecoin 4.Ripple 5. Euro in European countries 6. Japanese Yen      
7. Chinese yuan currency 8. British Pound 9. NASDAQ Stock Index 10. S & P500 Stock Index 11. DOW 
JONES stock index 12. Gold 13. Crude oil 14. Natural gas. All the data were selected by correlation 
analysis in order to find factors that are related to the price of Bitcoin. After selecting the experimental 
factors, they were used to predict the Bitcoin price With the method of multiple linear regression and 
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arithmetic time series. By using the method of reporting error measuring, RMSE, RAE and MAPE as a 
comparison. 

The result of the research shows that the Bitcoin price forecasting with multiple regression 
methods. The RMSE value is 239.884, the RAE is 94.802 and the MAPE is 2.780 and the ARIMA time 
series using Box-Jenkins method has the RMSE 2929.213, the RAE is 133.982 and the MAPE is 2.810 Both 
methods of Bitcoin price forecasting have similar results. The equation obtained with multiple 
regression analysis methods is      = 3794.471 - 1854.552 (    ) - 1.320862 (    ) - 0.000763 (     ) + 
0.53781 (       ) + 0.331219 (     ) + 2.192552 (   ) + 469.2845 (    )  + 16.80032 (    ) + 4.065239 
(    ). And from the withholding tax calculation of Bitcoin trading, it is found that the profit and the 
withholding tax were highly variable. Due to the highly volatile in Bitcoin price, causing the profits to be 
higher or lower than it is supposed to be.  
 

Keywords : Forecasting, Bitcoin, Withholding tax, ARIMA Model 
 

บทน า 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสะดวกสบายในการจบัจา่ยใช้สอยทีม่ากข้ึนเป็นผลให้เทคโนโลยี
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง น าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันในการแบ่งปันทรัพยากรเกิดความไม่เช่ือมั่นกับรัฐบาล 
และสถาบันการเงินต่าง ๆ  ส่งผลให้ผู้คนเริ่มมองหาหนทางใหม่ในการตอบสนองต่อการบริโภคสินค้าหรือการบริการ     
ที่ เพิ่มข้ึน ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนในอดีต               
และยังมีข้อบกพร่องของเงินสดในยุคปัจจุบัน คือ ผู้คนไม่สามารถทราบได้ว่าธนบัตรที่ถืออยู่ถูกเปลี่ยนเจ้าของ      
มามากมายหลายครั้ง ซึ่งท าให้การติดตามและค้นหาเส้นทางการท าธุรกรรมส าหรับเงินสดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 
จึงท าให้สกุลเงินดิจิทัลถูกคิดค้นข้ึน การท าธุรกรรมส าหรับ Cryptocurrency หรือเงินสกุลดิจิทัล สามารถใช้ใน
การช าระค่าสินค้าและบริการแทนธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันได้ ไม่จ าเป็นต้องมีคนกลางคอยก ากับดูแลในการท าธุรกรรม 
ท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากข้ึน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ      
ท าธุรกรรมได้ และสกุลเงินดิจิทัลยังลดการปลอมแปลง เนื่องจากการท าธุรกรรมของเงินสกุลดิจิทัลไม่สามารถ
ย้อนกลับ นอกจากนี้การซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลส าหรับนักลงทุน ยังมีปัญหาทางด้านภาษีที่จ าเป็นจะต้อง
ค านวณเพื่อหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มกีฎหมายรองรบัในการก าหนดวิธีคิดต้นทุนของ
เงินสกุลดิจิทัล ท าให้การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากก าไรที่ได้จากการขายเงินสกุลดิจิทัลในทางปฏิบัติแล้ว
เป็นไปได้ยาก หากนักลงทุนมีการซื้อเงินสกุลดิจิทัลไว้เพื่อเก็งก าไร 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation) จากนั้นท าการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลจากการ
รวบรวมข้อมูลในอดีตมาท าการวิเคราะห์ โดยวิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณตั้งแต่สองตัวข้ึนไป      
เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรหนึ่งจากตัวแปร อื่น ๆ และวิธีการ Autoregressive integrated moving 
average model (ARIMA) เป็นวิธีที่ใช้ส าหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาในอนาคต โดยน าผลการทดลองทั้ง 2 วิธี    
มาเปรียบเทียบว่าวิธีใดให้ผลที่มีความแม่นย าสูงสุด โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์หาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคา Bitcoin และเพื่อคาดการณ์ราคาของ Bitcoin ในอนาคต ซึ่งวิธีการ ARIMA 
มีความถูกต้องแม่นย าในการคาดการณ์ในระยะสั้น เพื่อค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขาย Bitcoin 
จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาตลาด  Bitcoin ในการวางแผนการลงทุน     
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และการวางแผนการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขาย เพื่อให้นักลงทุนสามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขาย Bitcoin ส าหรับการลงทุนให้ได้รับผลก าไรที่มากข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา Bitcoin 
2. เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาตลาด Bitcoin ที่เหมาะสมในอนาคต 
3. เพื่อค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขาย Bitcoin 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558      
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1,399 วัน โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.ข้อมูลราคาปิดของ 
Cryptocurrency ประกอบไปด้วย Bitcoinต่อดอลลาร์สหรัฐ (BTC), Ethereumต่อดอลลาร์สหรัฐ (ETC), 
Litecoin ต่อดอลลาร์สหรัฐ (LTC) และ Rippleต่อดอลลาร์สหรัฐ (XRP) 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ประกอบด้วย ค่าเงินยูโรของประเทศในยุโรปต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR), ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นต่อดอลลาร์สหรัฐ 
(JPY), ค่าเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ (CNY) และค่าเงินปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ (GBP)       
3.ข้อมูลการซื้อขายหุ้นNASDAQ Composite (NASDAQ), S&P500 (SPX) และ Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) 4.สินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค า (GOLD), สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าน้ ามันดิบ WTI (CL) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (NG) โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation) ในการหากลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรม SPSS26 และโปรแกรมEViews10 เพื่อใช้ในการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) และอนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
เมื่อได้ข้อมูลอนุกรมเวลามาทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2019 

ในการหา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของข้อมูล  เพื่อที่จะได้ท าการคัดกรองข้อมูลจากปัจจัยทั้งหมด           
ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ ที่จะน ามาใช้พยากรณ์ โดยพิจารณาข้อมูลที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.50 ถึง 1.00 และ -0.50 ถึง -1.00 

2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ คือการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไป 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ค่าของตัวแปรตัวหนึ่งจากตัวแปรอื่น ๆ  ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ 
โดยจะต้องมีการก าหนดค่าของตัวแปรอื่น ๆ ล่วงหน้า โดยใช้ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หรือ
ตัวแปรพยากรณ์ (Predictor) อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อน าไปพยากรณ์ หรืออธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) (A Deelee, 2560) 
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3. ตัวแบบ Autoregressive integrated moving average model (ARIMA) 
แบบจ าลอง ARIMA เป็นการพยากรณ์ที่ได้รับการเสนอโดยบ็อกซ์-เจนกินส์ ในปี 1970 

เป็นการอาศัยพฤติกรรมของข้อมูลในอดีต เพื่อก าหนดรูปแบบในปัจจุบัน และอธิบายแนวโน้มหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ของตัวมันเองในอนาคต ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ค่าพยากรณ์ในระยะสั้นที่ดี หรือมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง 
(Mean Square Error: MSE) ของการพยากรณ์ต่ ากว่าวิธีอื่น เหมาะส าหรับการพยากรณ์ไปข้างหน้าใน
ระยะเวลาสั้นๆ โดยจ าเป็นต้องใช้อนุกรมเวลาที่ยาว (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2550) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วย Unit Root Test    
เป็นการทดสอบว่าทุกตัวแปรที่ก าหนดในแบบจ าลองหรือในสมการว่ามีลักษณะข้อมูลที่เป็น stationary หรือไม่     
โดยมีอันดับความสัมพันธ์ใด I(0) , I(1) หรือ I(2) โดยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test 

ข้ันตอนที่ 2 Correlogram and Q-statistic เป็นการพิจารณาว่ากราฟ Correlogram 
ของ Autocorrelation ของตัวแปรที่ก าลังพิจารณาจะต้องไม่มีลักษณะการลดลงแบบ Exponential        
และค่า Q-statistic ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ Chi-square ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10  

จากนั้นดูกราฟ Correlogram ของสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF)  
และสหสัมพันธ์ในตัวเองบางสว่น (Partial Autocorrelation Function : PACF) เพื่อก าหนด Auto Regressive AR 
: (p) และ Moving Average MA : (q) 

ข้ันตอนที่ 3 การพยากรณ์ (Forecasting) น าแบบจ าลองที่ได้ มาพยากรณ์ค่าในอนาคต    
โดยสามารถท าได้ทั้งการพยากรณ์แบบจุด (Point forecast) และพยากรณ์แบบช่วง (Interval forecast) 
โดยเปรียบเทียบค่าที่ท าการทดลองกับค่าที่ เกิดข้ึนจริง ค านวณหา ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสอง(Root Mean Square Error: RMSE) ที่ต่ าที่สุด เพื่อเลือกเป็นแบบจ าลองที่เหมาะสม
ที่สุดในการน าไปพยากรณ์ราคาในอนาคต 

4. การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ 
การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ระหว่าง วิธีการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) กับ อนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา โดยวิธีของBox-Jenkins    
ซึ่งการเลือกแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ พิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง 
(Root Mean Square Error: RMSE) และ ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE) ที่ต่ าที่สุด 

5. การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล 
ในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล จ าเป็นต้องค านวณหาต้นทุน

ของเงินสกุลดิจิทัลให้ไดเ้สียก่อน เนื่องจากเงินสกุลดิจิทัลถูกก าหนดให้เป็นเงินได้ประเภทที่ 4 จึงไม่สามารถ
หักต้นทุนใด ๆ ได้ ต้นทุนของเงินสกุลดิจิทัลจึงได้มาจากการซื้อเท่านั้น โดยใช้วิธีแบบเข้าก่อน-ออกก่อน      
ในการค านวณต้นทุนในการขายครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการจ าลองการซื้อขายข้ึนโดยการน าต้นทุนที่ได้จากการซื้อครั้งก่อน 
หักราคาขายในครั้งนี้ จากนั้นท าการหักภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของก าไรจากการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล 
(เกรียงไกร โภคานุกรม, 2560) ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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BTCt = 3794.471 - 1854.552 (EURt) - 1.321 (SPXt) - 0.001 (DJIAt) + 0.538 (NASDAQt) + 

0.331 (GOLDt) + 2.193 (CLt) + 469.285 (XRPt)  + 16.800 (LTCt) + 4.065 (ETHt) +εt 

 
 

 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตัวแปรอิสระในแต่ละตัวแปร พบว่า Bitcoin       
มีความสัมพันธ์สูงสุดกับ LTC โดยมีความสัมพันธ์ 0.940 รองลงมาจะเป็น ETH XRP DJIA SPX NASDAQ 
EUR CL GOLD NG GBP CNY และJPY โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.874 0.822 0.802 0.788 0.775 0.726 
0.715 0.502 0.176 0.142 0.126 และ 0.120 ตามล าดับ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ 0.01 ทุกค่า 

หลังจากท าการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตัวแปรอิสระในแต่ละตัวแปรแล้ว ได้ท าการคัดเลือก
ตัวแปรอิสระที่จะใช้ในการค านวณ โดยเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง 0.50-1.00 มาใช้ในการวิเคราะห์       
มีทั้งหมด 9 ตัว โดยเรียงล าดับจากมีความสัมพันธ์มากไปหาน้อยตามล าดับ ได้ดังนี้ LTC , ETH , XRP , DJIA , 
SPX , NASDAQ , EUR , CL และGOLD เป็นต้น 

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) หลังแก้ไขปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนสามารถเป็นสมการได้ ดังนี้ 

** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

จากสมการข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุดของแบบจ าลอง        
ซึ่งแบบจ าลองนี้ได้แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้ตัวแปรล่าช้า
Autoregressive ล าดับที่ 1 หรือ AR (1) แล้ว แบบจ าลองนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ    
ได้แก่ LTC ETH XRP DJIA SPX NASDAQ EUR CL และGOLD กับตัวแปรตาม BTC ซึ่งแบบจ าลองนี้
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (P-Value ของการวิเคราะห์การถดถอย
แบบก าลังสองน้อยที่สุดของแบบจ าลอง เท่ากับ 0.000) โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคา 
Bitcoin ได้ร้อยละ 99.6 (R-Square เท่ากับ 0.996 และ Adjusted R-Square เท่ากับ 0.996) 

 
 
 
 

 
{ราคาที่ซ้ือมา(บาท) × จ านวนที่ขายไป(เหรียญ) = ต้นทุนขาย(บาท)} -ราคาขาย×15%=ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(บาท) 

R2 = 0.996 R 2 = 0.996 D.W. = *1.723 F- statistic = 31474.1 (Prob.= **0.000) 
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Yt   AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) 

Yt   AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) 

Yt   AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) 

3. ผลการพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลอง ARIMA 
จากข้ันตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแล้ว        

ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 ผลจากการทดสอบว่าทุกตัวแปรทีก่ าหนดในแบบจ าลองหรือในสมการว่ามีลักษณะ

ข้อมูลที่เป็น stationary หรือไม่ โดยมีอันดับความสัมพันธ์ใด I(0) , I(1) หรือ I(2) โดยวิธีการ Augmented 
Dickey-Fuller Test แล้ว พบว่าราคาBitcoin(BTC) มีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือไม่มี Unit root และมีลักษณะ
ข้อมูลแบบ I(1) 

ข้ันตอนที่ 2 จากการพิจารณารปูแบบผลการก าหนดแบบจ าลอง ราคา Bitcoin ที่มีความนิ่งของข้อมูล
ที่ผลต่าง I (1) สามารถก าหนดแบบจ าลองที่เหมาะสมได้ดังนี้ 

 

 
หรือ  

 
หรือ 
 

 
 

ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณาว่าแบบ จ าลองใดมีความเหมาะสมต่อการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่า 
Root Mean Squared Error (RMSE), Akaike Information Criterion (AIC) และ Theil Inequality 
Coefficient (U) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบดัชนีวัดของแบบจ าลองการพยากรณ์ราคา Bitcoin 
 

ลักษณะแบบจ าลอง RMSE AIC U 

ARIMA (2,1,4) 274.4619 14.17146 0.022865 

ARIMA (3,1,4) 280.5121 14.21202 0.023367 

ARIMA (4,1,4) 272.1190 14.19105 0.022663 

จากตารางที่ 1 พบว่าแบบจ าลอง ARIMA(2,1,4) ที่ใช้มาการพยากรณ์ราคา Bitcoin มีค่าRoot 
Mean Squared Error, Akaike Information Criterion และTheil Inequality Coefficient ต่ ากว่า
แบบจ าลองที่ใช้พยากรณ์ราคา Bitcoin แบบจ าลองอื่น จึงสรุปได้ว่า แบบจ าลองARIMA (2,1,4) ที่ใช้พยากรณ์     
ราคา Bitcoin มีความแม่นย ามากกว่าแบบจ าลองที่ใช้พยากรณ์ราคา Bitcoin แบบอื่น 

 

4. การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ 
 

วิธีการ ค่าRMSE ค่า MAPE 
การถดถอยเชิงพหุคูณ 239.884 2.780 

ARIMA(2,1,4) 274.462 2.464 
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จากตารางที่ 2 พบว่าการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ ด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณ และอนุกรมเวลา 
ในรูปแบบอารีมา โดยวิธีของ Box-Jenkins ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อย และผลที่ไดต้่างกันเพียงเล็กน้อย
ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาของราคาจริงที่มีการผันผวนมากหรือน้อยในแต่ละวัน 
 5. ผลจากการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายเงินสกุลดิจทิัล 

ในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ าเป็นต้องท าการค านวณต้นทุนของเงินสกุลดิจิทัลก่อน 
เนื่องจากเงินสกุลดิจิทัลถูกก าหนดให้เป็นเงินได้ประเภทที่ 4 ซึ่งไม่สามารถหักต้นทุนใด ๆ ได้ต้นทุนของเงิน
สกุลดิจิทัลจึงมาจากการซื้อเพียงเท่านั้น โดยใช้วิธีแบบเข้าก่อน-ออกก่อนในการค านวณต้นทุนในการขายเงิน
สกุลดิจิทัลครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการจ าลองการซื้อขายข้ึน โดยการน าต้นทุนที่ได้จากการซื้อครั้งก่อนหักราคาที่ขายในครั้งนี้ 
จากนั้นท าการหักภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของก าไรจากการซ้ือขายเงินสกุลดิจิทัล ซึ่งสามารถสรุปก าไรจากการซื้อ
ขายเงินสกุลดิจิทัล และภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเชิงสถิติดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ผลทางสถิติของก าไรที่ได้จากการขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 

 ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก าไรจากการซ้ือขายเงินสกุลดิจิทัล 0.307 110,699.576 4,042.848 8,424.688 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.046 16,604.936 606.427 1,263.703 
 

*โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนUSD/THB ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากเว็บไซต์ Investing สืบค้นเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 

จากตารางที่ 3 จะพบว่าก าไรที่ได้จากการขายเงินสกุลดิจิทัลจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,042.848 บาท โดยมีค่าสูงสุด 
ต่ าสุดอยู่ที่ 110,699.576 กับ 0.307 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 8,424.688 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จากการขายเงินสกุลดิจิทัลจะเฉลี่ยอยู่ที่ 606.427 บาท โดยมีค่าสูงสุด ต่ าสุดอยู่ที่ 16,604.936 กับ 0.046 บาท 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1,263.703 บาท  

ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า ก าไรที่ได้จากการขายเงินสกุลดิจิทัลมี จ านวนสูงถึง 110,699.576 บาท       
แต่ก็ท าให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปจ านวน 16,604.936 บาทด้วยเช่นกัน  

เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดการขายเงินสกุลดิจิทัล และได้ก าไรจากการขายเนื่องจากราคาขายที่มากกว่า
ราคาต้นทุนที่ซื้อมา ก่อนนักลงทุนจะได้รับเงิน ผู้ขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากก าไรก่อน
จ่ายเงินแก่ลูกค้าที่เป็นนักลงทุน เนื่องจากเงินสกุลดิจิทัลถูกก าหนดให้เป็นเงินได้ประเภทที่  4 ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดียวกับดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ไม่สามารถหักต้นทุนได้ จึงท าให้รายได้จากเงินสกุลดิจิทัลเหล่าน้ีไม่สามารถ
หักต้นทุนของค่าใช้จ่ายใด ๆได้ ดังนั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าเครื่องที่ใช้ในการขุดเหรียญ  
คริปโทเคอร์เรนซี ค่าไฟฟ้า จึงไม่สามารถน ามาใช้เพื่อท าให้เสียภาษีลดลง และต้องช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 15 นอกจากนี้นักลงทุนจ าเป็นต้องน ารายได้จากเหรียญสกุลดิจิทัลเหล่านี้มายื่นภาษีประจ าปี 
เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายให้สิทธ์ิไม่ต้องยื่นภาษี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ข้อมูลที่ ใ ช้ ในงานวิจัยนี้  ผู้ วิจัยได้ เลือกปัจจัยที่คาดว่าจะมีผล กระทบต่อราคาบิทคอยน์                

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้ 1.ราคา Cryptocurrency ประกอบด้วย Bitcoinต่อดอลลาร์สหรฐั (BTC), 
Ethereumต่อดอลลาร์สหรฐั (ETC), Litecoinต่อดอลลารส์หรฐั (LTC) และ Rippleต่อดอลลาร์สหรัฐ (XRP) 
2.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ประกอบด้วย ค่าเงินยูโรของประเทศในยุโรปต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR), ค่าเงินเยน       
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ของญี่ปุ่นต่อดอลลาร์สหรัฐ (JPY), ค่าเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ (CNY) และค่าเงินปอนด์อังกฤษ     
ต่อดอลลาร์สหรัฐ (GBP) 3.ข้อมูลการซื้อขายหุ้นNASDAQ Composite(NASDAQ), S&P500(SPX)         
และ Dow Jones Industrial Average(DJIA) 4.สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทองค า (GOLD), สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ ามันดิบWTI (CL) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (NG)  
โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1,399 วัน โดยน าปัจจัยทั้งหมด    
มาคัดเลือกเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ท าให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคา BTC คือ Ethereum (ETC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองค า , ค่าเงินยูโร(EUR), สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ ามันดิบ WTI, ดัชนีNASDAQ,   
ดัชนีS&P500 และดัชนีDOW JONES จ านวน 9 ปัจจัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Conrad, Custovic , 
& Ghysels (2018) ท าการศึกษาและแยกองค์ประกอบความผันผวนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวของคริปโทเคอร์เรนซี
ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ พบว่าความผันผวนของ S&P500 มีผลกระทบเชิงลบและมีนัยส าคัญต่อความผันผวน   
ของ Bitcoin ในระยะยาว เช่นเดียวกับงานวิจัยของ A Deelee (2016) ที่ท าการศึกษาและวิเคราะห์        
หาปัจจัยพื้นฐานเพื่อมาทดสอบการพยากรณ์ของราคาบิทคอยน์ พบว่า ค่าเงินยูโร มีความสัมพันธ์กับราคา
บิทคอยน์อย่างมีนัยส าคัญ 

เมื่อได้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แล้ว น าปัจจัยมาทดลอง
พยากรณ์ราคาบิทคอยน์ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)       
และอนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา โดยวิธีของBox-Jenkins 

จากผลการทดลองพบว่าการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ ด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณได้ค่าความคลาด
เคลื่อนที่น้อยที่สุด ค่าRMSE เท่ากับ 239.884 และค่า MAPE เท่ากับ 2.780 และอนุกรมเวลาในรูปแบบอารีมา    
โดยวิธีของBox-Jenkins ได้ค่าความคาดเคลื่อน RMSE เท่ากับ 274.462 และค่า MAPE เท่ากับ 2.464      
ซึ่งวิธีการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ ทั้ง 2 วิธี ได้ผลต่างกันเพียงเล็กน้อย 

เมื่อนักลงทุนต้องการซื้อหรอืขายราคาบิทคอยน์ นักลงทุนสามารถพิจารณาจากปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ราคาบิทคอยน์มากที่สุด ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดังนี ้

 

โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยคูณกับค่าปัจจัย จะได้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา           
บิทคอยน์มากที่สุด คือ ราคาLitecoin (LTC) เมื่อได้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาบิทคอยน์แล้วสามารถน ามา
คาดการณ์แนวโน้มการข้ึนลงของราคาบิทคอยน์ได้ 

จากผลการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายบิทคอยน์จะเห็นได้ว่าก าไรที่ได้จากการซื้อขาย
กับภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีความแปรปรวนสูง อันเนื่องมาจากราคาของบิทคอยน์ที่มีความผันผวน ท าให้ก าไรที่ได้
อาจสูงหรือต่ ากว่าความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการค านวณเป็นเพียงการคาดการณ์ก าไรจากการ
ซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลและภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น เนื่องจากท าการค านวณภาษีโดยน าราคาบิทคอยน์      
ของวันก่อนหน้าหักกับราคาของวันนี้เพื่อหาก าไรจากการขายเงินสกุลดิจิทัลมาคูณกับอัตราภาษี ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว
นักลงทุนอาจใช้ราคาบิทคอยน์ของวันก่อนหน้านั้นหักราคาขายของวันนี้ จึงท าให้ก าไรและภาษีที่ได้แตกต่างกัน  

 

BTCt = 3794.471 - 1854.552 (EURt) - 1.321 (SPXt) - 0.001 (DJIAt) + 0.538 (NASDAQt) + 
0.331 (GOLDt) + 2.193 (CLt) + 469.285 (XRPt)  + 16.800 (LTCt) + 4.065 (ETHt) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้   

เพื่อให้ได้การพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ ที่ใกล้เคียงและมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
การพัฒนาวิธีการในการพยากรณ์ โดยศึกษาข้อมูลปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ เพื่อให้ได้
ซึ่งผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ ที่ใกล้เคียงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส าหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนั้น การค านวณภาษีจากก าไรในทางปฏิบัติ
แล้วเป็นไปได้ยาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองในการก าหนดวิธีคิดต้นทุนเงินสกุลดิจิทัล 
ส่งผลท าให้การเสียภาษีที่แตกต่างกัน และเงินสกุลดิจิทัลถูกก าหนดให้เป็นเงินได้ประเภทที่ 4 นั้น ท าให้ไม่
สามารถหักต้นทุนใด ๆ ได้ ถ้าการได้มาซึ่งเงินสกุลดิจิทลัมาจากการขุดเหรียญคริปโทเคอรเ์รนซีเอง ซึ่งจะมีทั้ง
ค่าเครื่องที่ใช้ในการขุดเหรียญคริปโทเคอร์ เรนซี ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดช่องว่าง                    
ทางกฎหมายบางประการ เช่น ถ้าซื้อเหรียญดิจิทัลจากกระดานของศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีในต่างประเทศ         
แล้วโอนเข้ามากระดานของศูนย์ซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซีในประเทศไทย และท าการถอนเงินซึ่งเป็นเงิน   
สกุลเงินบาทจะไม่สามารถทราบว่าต้นทุนซื้อที่แท้จริง จึงไม่สามารถหักภาษีร้อยละ 15 จากก าไรได้ 

นอกจากนี้การซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล จะพิจารณาจากปัจจัยภายใน และยังมีปัจจัยภายนอก      
ที่อาจส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ จากตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่ามีปัจจัยหลาย ๆ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ค่อนข้างสูง อาจส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุน ดังนั้น นักลงทุน     
คริปโทเคอร์เรนซีควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเหรียญต่าง ๆ  ศูนย์ที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล,ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต   
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับราคา Bitcoin ยังเป็นเรื่องใหม่ โดยผู้ที่สนใจสามารถท าการวิจัยต่อยอดโดยใช้

แบบจ าลอง ARIMA เพื่อศึกษาข้อมูลในช่วงเวลาต่าง ๆ อาจใช้ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อราคา Bitcoin หรือตัวแปรทาง   
มหภาคที่อาจส่งผลต่อราคา Bitcoin เพื่อให้การศึกษาด้านราคาและความผันผวนของราคา Bitcoin     
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการรบัรูค้ณุค่าของการบรโิภค 
ที่ส่งผลตอ่การตดัสินใจในการรบัช าระเงนิด้วย“บาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code)” 

 ในตลาดนดั กรุงเทพมหานคร 
Integrated Marketing Communication and perceptions of Consumption 

values that affects the decision to accept payment by QR CODE  
at market fair in Bangkok Metropolis 
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1,2มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

1,2Southeast Asia University 
1Corresponding Author. Email: s6041510042@sau.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, การรับรู้คุณค่าของการบริโภค     

และการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ  2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริโภคที่เป็นปัจจัยคั่นกลาง
ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย        
คือ ผู้ประกอบการที่เคยใช้บาร์โค้ด 2 มิติ ในการรับช าระเงิน ในตลาดนัด 14 แห่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 433 คน 
ก าหนดโดยโปรแกรม G* Power 3.1.9.2 โดยสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน ใช้สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร         
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM) ด้วยโปรแกรม PLS 
Graph 3.0 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการรับรู้คุณค่าของการบริโภค และการตัดสินใจ
ใช้บาร์โค้ด 2 มิติในการรับช าระเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้คุณค่า
ของการบริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพล          
ต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภค และการรับรู้คุณค่าของการบริโภคในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการสู่การตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 

 

ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การรับรู้คุณค่าของการบริโภค, การตัดสินใจใช้, บาร์โค้ด 2 มิติ 
 

Abstract 
The aims of this research were to study Integrated Marketing Communication, perceptions of 

consumption and the factors that influence consumers’ decisions in making payment by QR CODE. Also, 
to investigate the perceptions of consumption values, which were the central separator between 
Integrated Marketing Communication and the factors that influence consumers’ decisions in making 
payment by QR CODE. A sample group of 433 people was determined by the G* Power 3.1.9.2 and 
systematic sampling were used with people who made payment by QR CODE in 14 market fairs located 
in, Bangkok Metropolis Area. Data were collected with online questionnaires. The statistical technique 
used in this research were descriptive statistics including percentage, arithmetic mean, standard 
deviation and coefficient of variation. Together with, the use of Inferential Statistics in order to find a 
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causal relationship and the level of factors influencing variables, both directly and indirectly by 
Structural Equation Modeling – SEM with PLS Graph 3.0. The results showed that. The satisfaction levels 
were divided into three different type, inclusive of, Integrated Marketing Communication factors, 
Perceptions of Consumption values factors, and the factors that influence consumers’ decisions in 
making payment by QR CODE were found at the high level. The findings have shown that (1) There had 
a significant correlation between Integrated Marketing Communication factors, Perceptions of 
Consumption values factors and the decision in making payment by QR CODE factors at the market fairs 
located in Bangkok Metropolis. (2) Integrated Marketing Communication factors influenced the 
Perceptions of Consumption values. (3) the Perceptions of Consumption values factors, which was the 
central separator between Integrated Marketing Communication factors and the factors that influenced 
consumers’ decisions in making payment by QR CODE    

 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Consumption values, Using decision, QR CODE 
 

บทน า 

ปัจจุบันถือเป็นยุคที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการรวดเร็วกว่าในอดีต เพราะมีระบบบริการการโอนเงิน      
/ช าระค่าบริการออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ซึ่งเห็นได้จากการจับจ่ายใช้สอยผ่านแอพพลิเคช่ัน    
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งข้ึน (CIO World & Business, 2018) ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่เรียกว่า FinTech 
หรือ กลุ่มธุรกิจทีใ่หบ้รกิารทางการเงินและการลงทุนผา่นเทคโนโลยี ซึ่งส่งอิทธิพลในการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างมาก 
สถาบันการเงินช้ันน าทั่วโลกต่างต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (วัชรากร ร่วมรักษ์, 2561) 

ในปีพุทธศักราช 2561 ประเทศไทยมีความต้องการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล 
แนวคิดนี้เงินสดจะมีความส าคัญน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยการใช้เงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จึงเกิดรูปแบบการท า
ธุรกรรมชนิดใหม่ขึ้นนั่นคือ “การท าธุรกรรมออนไลน์” ผลงานที่ชัดเจน คือ แผนยุทธศาสตร์การเงินอิเล็คทรอนิกส์ 
เพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารและการเงิน ซึ่งผลตอบรับของโครงการออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ          
แต่ขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบต่อธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร ที่ต้องแบกรับผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว 
จะเห็นได้จากยอดการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบ Internet Banking ที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุน้ี ธนาคาร และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง  ๆจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของการรับช าระเงิน ส่งผลให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับช่องทางการรับช าระเงิน นั่นคือ ระบบบาร์โค้ด 2 มิติ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย      
ได้เปิดตัว Standard QR Code ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถรับหรือจ่ายเงินผ่าน QR Payment ได้ โดยระบบ
จะรองรับการช าระเงินได้ทุกรูปแบบ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

ผู้คนในประเทศไทยปัจจุบันมีการหมุนเวียนทางการเงินในระดับรากหญ้าส่วนใหญ่อยู่ที่  “ตลาดนัด” 
ค่อนข้างสูง เนื่องจากตลาดนัดเป็นสถานที่อิสระในการซื้อขาย มีราคาถูก และมีความหลากหลาย จึงได้รับความนิยม
จากกลุ่มผู้บรโิภค ถือเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบอาชีพค้าขายขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร 
(กองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร, 2559) จากข้อมูลนี้ ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่ามีโอกาสและความสามารถ     
ในการขยายและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลได้มากข้ึน แต่ความนิยมในการใช้ 
QR Code กลับไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดที่จะมีผลต่อการตัดสินใจ        
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ในการรับช าระเงินด้วย“บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)” ของผู้ประกอบการในตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาและต่อยอดการตลาด เทคโนโลยี และเศรษฐกิจในประเทศไทยให้ตอบรับวิถีชีวิต     
แบบสังคมไร้เงินสดได้มากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, การรับรู้คุณค่าของการบริโภค และ 

การตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริโภคที่เป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
2. การสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภค 
3. การรับรู้คุณค่าของการบริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
4. การรับรู้คุณค่าของการบริโภคในฐานะตัวแทนค่ันกลางที่เช่ือมโยงการสื่อสารการตลาดสู่การตัดสินใจ

ในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 
 

กรอบแนวคิดการจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้ประกอบการที่มีรายได้หลักจากการขายสินค้าและบริการที่ใช้บาร์โค้ด 2 มิติ 

(QR Code) ในการรับช าระเงิน ในตลาดนัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาก าหนดโดยใช้โปรแกรม     
G* Power 3.1.9.2 (Faul, F. et al, 2009) ผู้วิจัยก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ซึ่งเป็นค่า gold  

standard ที่ยอมรับกันในระดับสากล (Faul, F. et al, 2009) ค านวณตัวแปรสังเกตได้เท่ากับ 13 ตัว 
ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 433 คน และเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบสะดวก 

114



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มี 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การรับรู้คุณค่าของการบริโภค 
การตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน และ ข้อเสนอแนะ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบบสอบถามทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้การวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบไปด้วยสถิติพรรณา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน 
(Coefficient of Variation-CV) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 

สถิติอนุมานหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรง     
และทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SmartPLS 3 (Hair, Sarstedt & Ringle , 2011) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากกลุ่มตัวอย่าง 433 คน เป็นประเภทผู้ประกอบการที่มีรายได้หลักจากธุรกิจในตลาดนัด
จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และ
เป็นเพศชายจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 มีอายุ 30 ปีข้ึนไปจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมาอายุ 26 - 30 ปีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 และอายุ 21 - 25 ปีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาปริญญาตรี   
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และปริญญาโทจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมา 15,000 – 30,000 บาท 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และ 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 
  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ̅ S.D. C.V. ระดับ 
1. การโฆษณา  4.2028 0.6943 0.1652 มาก 
2. การประชาสัมพันธ  4.2028 0.6410 0.1503 มาก 
3. การขายโดยใช้พนักงาน  4.3089 0.6651 0.1544 มาก 
4. การสงเสริมการขาย  4.3395 0.6737 0.1553 มาก 
5. การตลาดทางตรง  3.9163 0.9104 0.2325 มาก 
6. การจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินคา  4.2895 0.6580 0.1534 มาก 
7. สื่อเคลื่อนที่  4.2457 0.7024 0.1654 มาก 
8. การบริการ  4.5525 0.5454 0.1198 มากที่สุด 

รวม 4.2651 0.5338 0.1252 มาก 
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ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.2651) ซึ่งผู้ประกอบการ
มีการตอบแบบ สอบถามที่คล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5338 และค่าสัมประสิทธ์ิ
ความแปรผัน (Coefficient of Variation--CV) เท่ากับ 0.1252 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นใกล้เคียงกัน (Singh, Westlake, & Feder, 2004) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้ประกอบการทีใ่ช้ QR Code ในการรับช าระเงิน ในตลาดนัด กรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจโดยมีอิทธิพล
จากปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอยู่ที่ระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริการ ( ̅=4.5525)             
มีการตัดสินใจโดยมีอิทธิพลจากปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอยู่ที่ระดับมากเรียงตามล าดับ 
คือ ด้านการสงเสริมการขาย ( ̅=4.3395),ด้านการขายโดยใช้พนักงาน( ̅ =4.3089), ด้านการจัดนิทรรศการ            
หรือการแสดงสินค้า ( ̅=4.2895),ด้านสื่อเคลื่อนที่ ( ̅=4.2457), ด้านการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์
( ̅=4.2028) และการตลาดทางตรง ( ̅=3.9163) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการรับรู้คุณค่าของการบริโภค 
 

การรับรู้คุณค่าของการบริโภค ( ̅ S.D. C.V. ระดับ 
1. คุณค่าทางหน้าที่  4.4625 0.5979 0.1340 มาก 
2. คุณค่าทางเงื่อนไข  4.3424 0.6558 0.1510 มาก 
3. คุณค่าทางสังคม  4.3965 0.5730 0.1303 มาก 
4. คุณค่าทางอารมณ์  4.4440 0.5687 0.1280 มาก 
5. คุณค่าทางความรู้ ความคิด  4.3938 0.5939 0.1352 มาก 

รวม 4.4078 0.5339 0.1211 มาก 
 

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.4078) ซึ่งผู้ประกอบการมีการ        
ตอบแบบสอบถามที่คล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5339 และค่าสัมประสิทธ์ิ     
ความแปรผัน (Coefficient of Variation--CV) เท่ากับ 0.1211 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการ
ที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นใกล้เคียงกัน (Singh, Westlake, & Feder, 2004) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้ประกอบการที่ใช้ QR Code ในการรับช าระเงินในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจโดยมี
อิทธิพลจากปัจจัยการรับรู้คุณค่าของการบริโภคอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านคุณค่าทางหน้าที่    
( ̅=4.4625), ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ( ̅=4.4440), ด้านคุณค่าทางสังคม ( ̅=4.3965), ด้านคุณค่าทางความรู้ 
ความคิด ( ̅=4.3938) และด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ( ̅=4.3424) 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน 
 

การตัดสินใจเลือกใช้ QR Code  ̅ S.D. C.V. ระดับ 
1) ท่านตัดสินใจใช้ QR Code จากความต้องการของตนเองเป็นหลัก 4.68 0.56 0.12 มากที่สุด 
2) ท่านตัดสินใจใช้ QR Code จากการจูงใจของสื่อต่าง ๆที่ท่าน
ได้รับรู้ 

4.42 0.79 0.18 มาก 

3) ท่านตัดสิน ใจใช้ QR Code จากแรงกระตุ้นของผู้อ่ืน 4.27 1.01 0.24 มาก 
การตัดสินใจเลือกใช้ QR Code  ̅ S.D. C.V. ระดับ 

4) ท่านตัดสินใจใช้QR Code ในการรับช าระเงินเพราะทราบถึง
ประโยชน์ของ QR Code 

4.43 0.71 0.16 มาก 

5) ท่านตัดสินใจใช้ QR Code จากการได้รับสิทธิพิเศษและ
ผลประโยชน์ต่างๆ 

4.07 1.13 0.28 มาก 

6) ท่านตัดสิน ใจใช้ QR Code เพื่อเป็นยกระดับการรับช าระเงิน 
ของร้านขึ้น 

4.45 0.72 0.16 มาก 

7) ท่านตัดสินใจใช้ QR Code โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
ที่ผ่านมา 

4.44 0.74 0.17 มาก 

รวม 4.40 0.55 0.13 มาก 
 

ปัจจัยการตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.3952)     
ซึ่งผู้ประกอบการมีการตอบแบบสอบถามที่คล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.5510 และค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน (Coefficient of Variation--CV) เท่ากับ 0.1254 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.25    
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ประกอบการที่ใช้ QR Code ในการรับช าระเงินในตลาดนัด กรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจโดยมีอิทธิพลจากปัจจัย
การตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตัดสินใจใช้ QR Code จากความต้องการ
ของตนเองเป็นหลัก ( ̅= 4.68) มีการตัดสินใจ โดยมีอิทธิพลจากปัจจัยการตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน 
อยู่ที่ระดับมากเรียงตามล าดับ คือ ตัดสินใจใช้ QR Code เพื่อเป็นยกระดับการรับช าระเงินของร้านข้ึน ( ̅ =4.45), 
ตัดสินใจใช้ QR Code โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ( ̅=4.44), ตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน
เพราะทราบถึงประโยชน์ของ QR Code ( ̅ =4.43), ตัดสินใจใช้ QR Code จากการจูงใจของสื่อต่างๆ ที่ท่านได้รับรู้    
( ̅ = 4.42), ตัดสินใจใช้ QR Code จากแรงกระตุ้นของผู้อื่น ( ̅= 4.27) และตัดสินใจใช้ QR Code จากการได้รับสิทธิพิเศษ 
และผลประโยชน์ต่างๆ ( ̅=4.07) 

 
 
 
 
 
 
 
 

117



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMC = การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, CON = การรับรู้คุณค่าของการบริโภค   
D = การตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ 

  

จากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ     
และการรับรู้ คุณค่าของการบริโภคที่มีผลในการรับช าระเงินด้วย“บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)” ในตลาดนัด 
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง การตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้คุณค่าของการบริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสรุป
สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้  
 สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ 
(QR Code) (D) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.218*** หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาด   
แบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) (t=2.643) 
 สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภค 
(CON) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.804 หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้คุณค่าของการบริโภค (t=34.812) 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าของการบริโภค (CON) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ 
(QR Code) (D) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.493*** หมายความว่า การรับรู้คุณค่า
ของการบริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)  (t=5.626) 
 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม พบว่า 1) การรับรู้คุณค่าของการบริโภคเป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการสือ่สาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิ
ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่าอิทธิพลของการ
รับรู้คุณค่าของการบริโภคเป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจ      
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ใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.0763 และขอบเขตบนเท่ากับ 
0.2094 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 433 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
รายได้หลัก (ร้อยละ 100.0) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.3) มีอายุ 30 ปข้ึีนไป (ร้อยละ 39.0) มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 43.4) และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ 30,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 31.9) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู้ คุณค่า    
ของการบริโภค และปัจจัยที่มีผลในการรับช าระเงินด้วย“บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)” สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาการสื่อสาร
ทางการตลาดเป็นรายด้านแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และมากเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่าด้านการบริการ      
มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด เมื่อพิจารณาการสื่อสารทางการตลาดเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด    
ความเอาใจใส่ของพนักงานในการตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาให้อยู่เสมอ มีผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code 
ในการรับช าระเงิน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นกันเองของพนักงานที่ใช้ค าแนะน ามีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน 

2) การรับรู้คุณค่าของการบริโภค พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาการรับรู้คุณค่า     
ของการบริโภคเป็นรายด้านแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกประเด็น โดยพบว่า คุณค่าทางหน้าที่ 
ค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด รองลงมาคือ คุณค่าทางอารมณ์ เมื่อพิจารณาการรับรู้คุณค่าของการบริโภคเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ความง่ายในการช าระเงินโดยใช้QR Code มีผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code  
และ การช าระเงินผ่าน QR Code ตอบสนองผู้ที่ไม่ต้องการพกเงินสด 

3) การตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงิน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึง  
การตัดสินใจใช้ QR Code ในการรับช าระเงินเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก 
โดยพบว่าหัวข้อท่านตัดสินใจใช้ QR Code จากความต้องการของตนเองเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 
รองลงมาคือหัวข้อท่านตัดสินใจใช้ QR Code เพื่อเป็นยกระดับการรับช าระเงินของร้านค้า 

การทดสอบสมมติฐานของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้คุณค่าของการบริโภค 
ที่มีผลในการรับช าระเงินด้วย“บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)” ในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล 
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงิน
ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอทิธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภคผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิงปริมาณ สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภค 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าของการบริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วย
บาร์โค้ด 2 มิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิงปริมาณ สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย 
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ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า การรับรู้คุณค่าของการบริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการรับ
ช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้คุณค่าของการบริโภคในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการสู่การตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิงปริมาณ 
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า การรับรู้คุณค่าของการบริโภค      
ในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสู่การตัดสินใจในการรับช าระเงินด้วย
บาร์โค้ด 2 มิติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของการสื่อสาร      

ทางการตลาดมีค่าเท่ากับ 1.00 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการรับช าระเงิน 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยศิวฤทธ์ิ สุทธแสน (2560) ท าการศึกษาอิทธิผลการสื่อสารการตลาดมีผลต่อความตั้งใจ     
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูบ้รโิภคเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ทศพล เข็มเปา (2559) ศึกษาปจจัยการสื่อสาร
การตลาดเพื่อการตัดสินใจใช้เครื่องส าอางค์ผานเว็บไซต www. konvy.com ของผู้ที่เคยซื้อเครื่องส าอางค์ผานเว็บไซต์ 
www.konvy.com และงานวิจัยของ คเชนทร หวยหงษทอง (2559) ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
แรงจูงใจและการใสใ่จสุขภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารจากฟูดทรัคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริโภคเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของการรับรู้คุณค่าของการบริโภค
ค่าเท่ากับ 0.646 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการรับช าระเงิน โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญญาภรณ์ โสภา และ เพ็ญศรี เจริญวานิช (2561) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของค่านิยมการบริโภค 
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของบุคคลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พงศกร ลิมปกาญจน์เวช และ ณัฐพล อัสสะรัตน์ 
(2558) ท าการศึกษาคุณค่าการบริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ 3G และงานวิจัยของ Vasyl Denys, 
Júlio Mendes (2014) ท าการศึกษาการรับรู้คุณค่าของการบริโภคและการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ
เลือกปลายทางของการท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการรับช าระเงิน เป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 
โดยค่า R2  ของการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการรับช าระเงิน ค่าเท่ากับ 0.464 ซึ่งแสดงว่า 
การก าหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของการตัดสินใจใช้บารโ์ค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการรับช าระเงนิ จากผลการวิจยั
ครั้งนี้เป็นการก าหนดที่ถูกต้อง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้   

1. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ในด้านของการตลาดทางตรง                      
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทางสถาบันทางการเงินควรแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดหารูปแบบ 
ลักษณะการใช้ภาษาที่ดึงดูดใจผู้ประกอบการในช่องทางการส่ง SMS ให้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหากแก้ไข
ในจุดตรงนี้ได้จะท าให้การตัดสินใจใช้บริการการรับช าระเงินด้วยบาร์โค้ด 2 มิติของผู้ประกอบการเพิ่มมากข้ึน 
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2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริโภค พบว่า ในด้านของคุณค่าทางเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้น ทางสถาบันทางการเงินควรปรับในเรื่องของผลตอบแทนจากการใช้งาน หรือของสมนาคุณแก่ผู้สมัครใช้งาน     
ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1. การวิจัยที่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติในการรับช าระเงินของผู้ประกอบการ

ในตลาดนัดบางส่วนเพียงเท่านั้น ซึ่งไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้จริงว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่    
จึงสมควรอย่างยิ่งที่ควรศึกษาถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ใช้บาร์โค้ด 2 มิติในการรับช าระเงินอยู่แล้ว    
และผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้เพิ่มเติม เพื่อที่สามารถน าไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ครอบคลุมถึง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจากตลาดนัดเพียง 14 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งควรน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ      
เพื่อพิจารณาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บาร์โค้ด 2 มิติ ในการรับช าระเงินให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

3. ควรน าทฤษฎีที่สร้างจากข้อมูลและความรู้ในงานวิจัยช้ินนี้ ไปพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยอื่น 
ในประเภทของธุรกิจเดียวกัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและ
บริการของสถาบันทางการเงินต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าได้ 
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ปัจจัยที่มีอิทธพิลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการแอพพลเิคชั่นมายโม่ของธนาคารออมสนิ 
กรณศีึกษา ลูกค้าธนาคารออมสนิในเขตจังหวัดนครปฐม 

Factors Influencing the Decision to Use the GSB’S MYMO Service From  
The Case Study of GSB Consumers 

In Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์คือ 1) ศึกษาระดับภาพลักษณ์ตราสินค้า ความไว้วางใจ และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมายโม่ของธนาคารออมสิน 2) ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ เ ชื่ อม
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสู่การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นมายโม่ของธนาคารออมสิน 3) ศึกษาความไว้วางใจในฐานะ
ตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสู่การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นมายโม่ของธนาคารออมสิน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม 14 สาขา จ านวน 350 คน ใช้สูตรหากลุ่มตัวอย่าง Taro Yamane (1973)      
ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถาม 0.95 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิการแปรผัน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม PLS 
Graph 3.0  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรสจดทะเบียน 
อาชีพข้าราชการ/พนักงาน-ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รายได้ 20,001–30,000 บาท 2) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
พบว่า โฆษณาโทรทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า สัญลักษณ์มายโม่จดจ าง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4) ความไว้วางใจ 
พบว่า บริการแก้ไขปัญหาผ่าน Call Center มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5) การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นมายโม่ พบว่า แอพพลิเคชั่นมายโม่ 
มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 6) อิทธิพลภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บริการมายโม่ของธนาคารออมสิน 7) อิทธิพลความไว้วางใจเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างการสื่อสาร   
ทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บริการมายโม่ของธนาคารออมสิน 

 

ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, การตัดสินใจใช้บริการ, แอพพลิเคชั่นมายโม่ 
 

Abstract 
The objectives of this research are: 1) To study the level of brand image, trust, and integrated 

marketing communications that have an effect on the decision to use the GSB's MYMO application.      
2) To study the brand image as an intermediate variable connecting the integrated marketing 
communication to the decision to use the GSB's MYMO. 3) To study the trust as an intermediate 
variable connecting the integrated marketing communication to the decision to use GSB’s MYMO. The 
sample group used in this research is 350 GSB’s customers in Nakhon Pathom, 14 branches. Determined 
by the rule of determining the sample size of Taro Yamane (1973) with the reliability of the 
questionnaire 0.95. The instrument used for evaluation was a questionnaire. Data analysis using 
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descriptive statistics consisting of percentage, mean, standard deviation and coefficient of variation and 
using inferential statistics to analyze Structural Equation Modeling (SEM) using PLS Graph 3.0  

The research found that: 1) Most of the respondents are female, aged between 31-40 years, 
with a bachelor’s degree, registered marital status, occupation civil servant / staff-state enterprise 
employees, income 20,001-30,000 baht, have an opinion on the brand image as an intermediate 
variable connecting the integrated marketing communication to the decision to use the GSB's MYMO, 
overall is high level. 2) The integrated marketing communication factors found that advertising through 
television media has the highest mean. 3) The brand image factor shows that GSM’s MYMO logo is easy 
to remember and has the highest average value. 4) Trust factor found that service resolving problems 
via Call Center makes it easy to use, has the highest average value. 5) The factors of deciding to use the 
GSB’s MYMO application service found that it is necessary for daily life to have the highest average 
value. 6) The influence of the brand image is an interstitial between integrated marketing communication 
and the decision to use the MYMO service of the Government Savings Bank. 7) The influence of trust is an 
interstitial between the integrated marketing communication and the decision to use the MYMO service 
of the Government Savings Bank. 
 

Keywords : Integrated Marketing Communication, Trust, Brand Image, Decision to use the GSB’S MYMO 
service 

 

บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามาบทบาทในชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว

เพิ่มสูงข้ึนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ส าคัญ
คือ สมาร์ทโฟน เป็นปัจจัยที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน สมาร์ทโฟนจึงเป็นแหล่งรวมข้อมูล ความบันเทิง และ
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์
เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด รูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  ก็สามารถท าได้ในรูปแบบออนไลน์หรือ
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ก็สามารถค้นหาได้ผ่านทางสมาร์โฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  ที่สามารเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และ
เมื่อข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง ข้ึนมาอยู่ในระบบออนไลน์ มนุษย์ทุกคนจึงมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป         
จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหาร เริ่มใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แอพพลิเคช่ัน และเทคโนโลยีเพื่อน ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  

จากข้อมูลล่าสุดในปี 2560 สามารถยืนยันได้ว่า จ านวนผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันการเงินบนมือถือเพิ่มจ านวน
สูงข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งผลส ารวจดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันการเงินบนมือถือของทุกธนาคาร         
ในประเทศไทย โดยผลส ารวจนี้ท าให้ธนาคารเองต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนว่า ลูกค้าทุกคนมีพฤติกรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งท าให้การท าธุรกรรมด้วยตนเองผ่านสาขาของธนาคารก าลังจะลดลงเรื่อย ๆ ธนาคารจึงควร
ออกแบบแอพพลิเคช่ันการเงินบนมือถือ ให้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการดึงดูด
ลูกค้าให้ท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคช่ันของธนาคารของตนเองมากข้ึน โดยแอพพลิเคช่ันมายโม่ของธนาคารออมสิน
ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อออกแบบฟังก์ช่ันการใช้งานให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มมากที่สุด 
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ตารางท่ี 1 ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking  
 

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 p 
1 ธุรกรรมการช าระ

เงินผ่าน mobile 
banking 

      

2 จ านวนบัญชีลูกค้าที่
ใช้บริการ 2/ 

864,312 1,164,796 6,229,960 13,918,815 20,883,147 31,634,571 

3 ปริมาณรายการ 
(พันรายการ) 

36,285 57,199 109,350 263,923 584,983 1,229,930 

4 มูลค่ารายการ 
(พันล้านบาท) 

440 752 1,364 2,800 5,361 8,999 

 

ที่มาธนาคารแห่งประเทศไทย (2560)  : ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking 
 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดงานวิจัยเล่มนี้ข้ึน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ     
ในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันมายโม่ของธนาคารออมสิน เพื่อศึกษาว่าลูกค้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมภายในแอพพลิเคช่ัน 
และการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันมายโม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้งานของลูกค้า รวมไปถึง        
การพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองเรื่องของการใช้งานของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตั้งแต่อายุ 15 -60 ปีข้ึนไป 
และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนวัยท างาน รวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน
งานของธนาคารได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของภาพลักษณ์ตราสินค้า, ความไว้วางใจ และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ        

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ          

สู่การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
3. เพื่อศึกษาความไว้วางใจในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสู่การ

ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของแอพพลิเคช่ันมายโม่ 

(MYMO) ของธนาคารออมสิน 
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ 

(MYMO) ของธนาคารออมสิน 
3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของแอพพลิเคช่ันมายโม่ 

(MYMO) ของธนาคารออมสิน 
4. ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน 
5. ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
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6. ภาพลักษณ์ตราสินค้าในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
สู่การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

7. ความไว้วางใจในฐานะตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสู่การ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัย มี 4 ทฤษฎีแบ่งเป็น 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 3) แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และ 4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) 

คือ เครื่องมือทางการตลาด ที่ถูกน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสร้างโฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในตัวสินค้าได้ง่ายข้ึน และท าการตลาดได้ครอบคลุมและครบถ้วนมากข้ึน ประกอบไปด้วย การโฆษณา 
(Advertising), การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale promotion), การให้ข่าว      
และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) และ การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
Stern (1997, p. 7) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสาร  

ในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยองค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า 
ประกอบไปด้วย การสื่อสาร (Communication) ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) การให้ข้อผูกมัด 
(Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) 
การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) คือ วลี สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เกิดจากการจินตนาการ

และประวัติความเป็นมา จนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าดังกล่าว เพื่อใช้ในการสื่อสารให้บุคคลภายนอก
รับรู้ถึงองค์กร ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการท าการตลาดและการขาย โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าดังกล่าวเปรียบเสมือน
เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดย Kotlor (2003)  กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า (Brand) หมายถึง 
เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ ที่เป็นหลักสัญญาของผู้ขาย ว่าต้องส่งมอบคุณสมบัติ ประโยชน์ และการ
บริการอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ซื้อกล่าวไว้ว่า แบรนด์ที่ดีต้องสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
คุณสมบัติ (Attribute), คุณประโยชน์ (Benefit), คุณค่า (Values), วัฒนธรรม (Cultures), บุคลิกภาพ 
(Personality) และ ผู้ใช้ (User) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ 
Kotler (2000, p. 176-178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ   

การรับรู้  การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงความต้องการ และ ตระหนักว่ามีสินค้า                    
ให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา
และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่าน้ัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive method) ประเภทส ารวจ (survey 

research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม จ านวน 1,400 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม การก าหนดค่า

ความเช่ือมั่น (Confident Interval) 95% และความคาดเคลื่อน (Error) 5% ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้อย่างน้อย 311.11 คน 
แต่ป้องกันความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดข้ึนได้ จึงก าหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 350 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียวที่เป็นความจริง  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication : IMC) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านความไว้วางใจ (Trust)  
ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดนครปฐม ด้วยการแจก

แจงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO), การสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC), ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Image), ความไว้วางใจ (Trust) ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 

3) สถิติอนุมานและสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) เป็นการน าวิธีทางสถิติมาใช้
ส าหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 3 (Hair, Sarstedt, Ringle & Gudergan, 2018) 
 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.86 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 มีสถานภาพ สมรสจดทะเบียน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 คน ประกอบอาชะ ข้าราชการ/พนักงาน-ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ จ านวน 134 คน        
คิดเป็นร้อยละ 38.29 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 95 คน จ านวน 27.14 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานการวิจัย 
(Hypothesis) 

สัมประสิทธิ์
เส้นทาง 
(Coef.) 

ค่า  
t test 

ผลลัพธ์ 

H1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของแอพพลิเคชั่นมายโม่ (MYMO) 
ของธนาคารออมสิน 

0.783*** 17.763 สนับสนุน 

H2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นมายโม่ (MYMO) ของ
ธนาคารออมสิน 

   0.096  1.140 ไม่สนับสนุน 

H3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจของแอพพลิเคชั่นมายโม่ (MYMO) ของ
ธนาคารออมสิน 

0.820*** 28.682 สนับสนุน 

H4 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

0.479***  6.026 สนับสนุน 

H5 ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

0.292***  3.808 สนับสนุน 

หมายเหตุ:* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65 
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**หมายถึง  p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96 
***หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58 

 

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
(BI) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.783*** หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 
(t=17.763) 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ (DC) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.096 หมายความว่า การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ (t=1.140) สมมติฐานที่ 3 การสื่อสาร           
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ (TR) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า     
ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Coef.) 0.820*** หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ      
ของแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน (t=28.682) 

สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (BI) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ (DC) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.479*** หมายความว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (BI) มีอิทธิพลต่อ        
การตัดสินใจใช้บริการ (t=6.026) 

สมมติฐานที่ 5 ความไว้วางใจ (TR) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ (DC) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) 0.292*** หมายความว่า ความไว้วางใจ (TR) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ     
ใช้บริการ (t=3.808) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง (Mediation Effect) 
 

 สมมติฐานการวิจัย Effect Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H6 ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่าง
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการ
ตัดสินใจใช้บริการมายโม่ (MYMO) ของธนาคาร
ออมสิน 

0.4712 0.658 0.3411 0.6001 

H7 ความไว้วางใจเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการ
ตัดสินใจใช้บริการมายโม่ (MYMO) ของธนาคาร
ออมสิน 

0.4727 0.652 0.3469 0.2871 

 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม พบว่า 1) ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยค่ันกลาง
ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) 
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ของธนาคารออมสิน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot 
ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยค่ันกลาง
ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) 
ของธนาคารออมสิน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.3411 และขอบเขตบนเท่ากับ 0.6001 และ 
2) ความไว้วางใจเป็นปัจจัยค่ันกลางระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้
บริการมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และ
ขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเช่ือมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของความไว้วางใจเป็นปัจจัย
ค่ันกลางระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ 
(MYMO) ของธนาคารออมสิน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.652 และขอบเขตบนเท่ากับ 
0.2871 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) 

ของธนาครออมสิน กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม” สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของการสื่อสาร          
ทางการตลาดแบบบูรณาการมีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงว่า การก าหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ จากผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการก าหนดที่ถูกต้อง โดยพบว่า การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ อันดับ 1 โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา วงษา (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้น าเสนอ
สินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก โดยในงานวิจัย
ของบุษบา วงษาน้ัน อภิปรายไว้ว่า ในด้านการโฆษณา, การส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์นั้น 
ไม่สนับสนุนในข้อสมมติฐาน ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 ด้านไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ     
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดด้านการตลาดทั้ง 3 ด้านนี้ออก แต่ควรบริหารและคิดแผนการตลาดให้ละเอียดมากข้ึน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2559) การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด      
แบบบูรณาการแบบครบวงจรและความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางของผู้บริโภค       
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยดังกล่าว ด้านการขายโดยใช้พนักงานและด้านการตลาดทางตรงไม่สนับสนุน     
ข้อสมมติฐาน  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของภาพลักษณ์ตราสินค้าค่าเท่ากับ 
0.641 ซึ่งแสดงว่า การก าหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของภาพลักษณ์ตราสินค้า จากผลการวิจัยครั้งนี้       
เป็นการก าหนดที่ถูกต้อง โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันมายโม่ ( MYMO)     
ของธนาคารออมสิน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันวาพล จันทร์จีน (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์และค่านิยม
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ปัจจัยด้านความไว้วางใจเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของความไว้วางใจค่าเท่ากับ 0.672 
ซึ่งแสดงว่า การก าหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของความไว้วางใจ จากผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการก าหนดที่ถูกต้อง     
โดยพบว่า ความไว้วางใจ โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดด้งันี้ 
กรณัฏฐ์ นรทีทาน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ       
ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

การตัดสินใจใช้บริการเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 โดยค่า R2  ของการตัดสินใจใช้บริการมีค่าเท่ากับ 
0.662 ซึ่งแสดงว่า การก าหนดตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ของการตัดสินใจใช้บริการ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการก าหนด
ที่ถูกต้อง พบว่า การตัดสินใจใช้บริการมีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 

1) จากผลการวิจัยที่ได้จากวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้นของ
แอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสินของลูกค้าได้ ท าให้ออกแบบฟังก์ช่ันการใช้งานของลูกค้า
ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ 

2) ธนาคารสามารถวิเคราะห์การตลาด เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า         
ได้ตลอดจนวิเคราะห์คู่แข่งในเบื้องต้นได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงความต้องการใช้งานแอพพลิเคช่ันทางการเงินของลูกค้า 

เพื่อที่องค์กรหรือผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยสามารถใช้ความต้องการ       
ที่แท้จริงของลูกค้า น าไปพัฒนาแอพพลิเคช่ันทางการเงินได้อย่างครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ 

2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่คาดว่ามีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ      
ใช้แอพพลิเคช่ันมายโม่ (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ท าการวิจัยอาจน าเอาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ มาใช้
ในการวิเคราะห์ได้ เช่น โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ทางสถิติ LISREL, โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ทางสถิติ 
SAS เป็นต้น เพื่อที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ตลอดจนข้อมูลที่ได้ 
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี       

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี     
และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี      
จ าแนกตามเพศ รายได้ อายุ การศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต   
จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเทศบาลนครรังสิต  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการบริหารจัดการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
สถิติเชิงอนุมาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่         
โดยวิธี LSD 

ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ        
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี     
จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ประชาชนที่มีเพศ รายได้ อายุ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน       
มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ :  ความต้องการ, การพัฒนาชุมชน, เขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate  public  needs  for  community  development  in  

Rangsit Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani Province  and  to compare the needs for 
community development in Rangsit City Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani Province as 
classified by the subject’s gender, income, age, educational level, length of residency in the area.       
The subjects were 400 people living in Rangsit City Municipality. The instrument used to collect the 
data was a questionnaire. It surveyed the public needs in 5 aspects, Infrastructure, Quality of life,  
Community economy, Environmental, and Management. A 5-point scale was used in the questionnaire. 
The test statistics used to analyze the data included percentage, means, and standard deviation.          
For referential statistics, t-test, One-way ANOVA and LSD were used to analyze the collected data. 
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The results showed that the community development needs of people in Rangsit Municipality, 
Thanyaburi District, Pathum Thani Province Overall, in the high level, it was found that the aspect with 
the highest average value was life quality development, followed by community economic 
development. Environmental The basic structure respectively and the lowest mean is management. 
The comparison of differences in the needs of community development of people in Rangsit City 
Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani Province, found  that  People with different education 
have different needs for community development in Rangsit Municipality, Thanyaburi District, Pathum 
Thani Province. No different But while people with different sex, income, age and duration live in the 
area There are different needs for community development of people in Rangsit Municipality, 
Thanyaburi District, Pathum Thani Province at a significant level of 0.05. 
  

Keywords : Needs , Community  Development, Rangsit Municipality, Thanyaburi District,  
                 Pathum Thani Province 
 

บทน า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นองค์กรที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก       

ในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ และได้ก าหนดให้ประชาชนในท้องถ่ิน
มีสิทธิร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มี
วิธีการที่ให้ประชาชนมีสว่นรว่มดังกล่าว ได้ก าหนดแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน                
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น          
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมือง          
ภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน      
ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่          
5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย       
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม         
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ี ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12      
พ.ศ. 2546 แบ่งลักษณะของเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร     
เทศบาลจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
สงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ งถือเป็นองค์กรที่มีความส าคัญและใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่สุด                  
เพราะเทศบาลเปรียบเสมือนสถาบัน ฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้รู้จักการปกครองตนเอง 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญ
ของท้องถ่ินตนเอง ให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ปัญหาอุปสรรคและช่วยกันแก้ปัญหาท้องถ่ินของตนเองเพื่อให้สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินมากที่สุด 

เทศบาลนครรังสิต (2558) ประวัติความเป็นมาเทศบาลนครรังสิตเดิมนั้นคือเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์          
โดยเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ.2537 มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด        
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ของต าบลประชาธิปัตย์จ านวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งต าบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมช่ือ ต าบลบึงทะเลสาบ ข้ึนอยู่กับการปกครอง
ของเมืองธัญบุรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2457 ได้ยุบเป็นอ าเภอธัญบุรีข้ึนกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยน
ช่ือจากต าบลบึงทะเลสาบเป็นต าบลประชาธิปัตย์นั้นยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐาน   
การออกโฉนดที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ใช้ช่ือต าบลว่าบึงทะเลสาบ ตลอดมาจนถึง       
ปี พ.ศ. 2499 ออกโฉนดใช้ช่ือต าบลว่าประชาธิปัตย์ และในภายหลังเมื่อเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์มีความ
เจริญเติบโตในด้านต่างๆมากข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนช่ือ     
เป็น รังสิต เพื่อให้ตรงกับช่ือที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เกิดความสับสนในการติดต่อราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนช่ือตามพระราชกฤษฎีกา        
จัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.2546 ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิต      
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เป็นเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่28 เมษายน พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554  
ส่วนปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลนครรังสิต พบว่า มีประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับการแก้ปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจรติดขัด จึงส่งผลท าให้การพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลนครรังสิตไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งนโยบายการบริหารงานในปัจจุบัน
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลนครรังสิต ตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารแบ่งออกเป็น 5 ด้าน     
ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการ      
จากความส าคัญของการพัฒนาท้องถ่ิน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล     
นครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ หาแนวทางการบริหารงานของเทศบาล     
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี  
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต          

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ รายได้ อายุ การศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
2. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
3. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
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4. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชน      
ในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชน  

ในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  สามารถสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ 
ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่  เพศ รายได้ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัย  เป็นต้น 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ

ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ  เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสติ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
จ านวนทั้งสิ้น 206,582  คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของ 
Yamane’s ดังนี ้

n   =     21 Ne

N

  
โดย   n   =     จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
N   =     จ านวนรวมทั้งหมดของประชากร 
e   =     ความผิดพลาดทัง้หมดที่ยอมรับได ้
(โดยก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
แทนค่า     n =   206,582  = 400                            

                          1 +  (206,582) x (0.05)2) 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้  คือ  400  คน 
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ที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 ประชาธิปัตย์ - 82,483 159 

2 บึงยี่โถ 4 31,891 62 

3 รังสิต 4 24,735 48 

4 ล าผักกูด 4 37,185 72 

5 บึงสน่ัน - 12,260 24 

6 บึงน้ ารักษ์ - 18,028 35 

รวม 12 206,582 400 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างข้ึนใช้เป็นเครื่องมือ              

ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ รายได้ อายุ การศึกษา และระยะเวลา     

ที่อยู่อาศัย โดยใช้ค าถามเลือกตอบ (Checklist) 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 5 ด้าน 
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนน้อยที่สุด 
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนน้อย 
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนปานกลาง 
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนมาก 
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถาม
กับผู้น าชุมชนและประชาชนของเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 6 ต าบล จ านวน 400 ชุด 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษาจากต ารา เอกสาร ผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

1) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี     
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต 
เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3) วิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่า( t-test) วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ถ้าพบว่า            
มีนัยส าคัญจะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 

2. ข้อเสนอแนะที่เป็นค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการแจกแจงความถ่ีและน าเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.87 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.13 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 15,001-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.87 รองลงมา       

คือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.47 และรายได ้20,001 บาทข้ึนไป มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.73 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 36-45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมา คือ อายุ 25-35 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 29.07 และอายุ 56 ปีข้ึนไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.87 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.07 รองลงมา         

คือ ระดับการศึกษา ปวส./ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 27.20 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี       
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.33 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 4-6 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.67 รองลงมา        
คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 7-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.27 และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 1-3 ปี และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 
10 ปีข้ึนไป มีจานวนเท่ากัน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.53 

ตอนท่ี 2 ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01, SD=0.64) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด 
ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ   

1) ด้านคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.09, SD=0.62) ได้แก่ ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน  เช่น การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรี ฯลฯ 
รองลงมา คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์และสวัสดิการคนพิการ เช่น เงินสงเคราะห์
ครอบครัวคนพิการ เครื่องช่วยความพิการจัดหางานให้ทา ฯลฯ และต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สงเคราะห์และสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น จัดกิจกรรมค่าย เป็นต้น 

2) ด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.05, SD=0.64) ได้แก่ ต้องการให้มีการ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ รองลงมา         
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คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับประชาชนในท้องถ่ิน และต้องการให้มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีการประหยัดยึดหลักความพอเพียง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01, SD=0.63) ได้แก่ ต้องการมีส่วนร่วม   
ในการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ รองลงมา คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะ
และมลพิษต่าง ๆ  และต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม 

4) ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.00, SD=0.63) ได้แก่ ต้องการให้
พัฒนาปรับปรุง และขุดลอกคลองให้สะดวกต่อการสัญจร รองลงมา คือ ต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาท่อระบายน้า และต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบจราจร และเส้นทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีให้มีสภาพที่ดี 

5) ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, SD = 0.71) ได้แก่ ต้องการให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหาร เช่น การร่วมจัดทาแผนชุมชน ติดตามผล       
การด าเนินงาน เสนอเทศบัญญัติ ฯลฯ รองลงมา คือ ต้องการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ต าบล     
และต้องการให้มีส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เช่น การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

ตอนท่ี 3 จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบ ประชาชนที่มีเพศ 
รายได้ อายุ การศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วย LSD 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนเสนอแนะว่าควรป้องกันและจับกุมแหล่งยาเสพติด        
เป็นอันดับแรก เนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จัดได้ว่าอยู่ในข้ันวิกฤต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างร วดเร็ว 
รองลงมา คือ ควรมีการจับกุมผู้ที่ขับรถผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งป้องกันและลดจานวนอุบัติเหตุ 
ลดความสูญเสียให้มากทีสุ่ดเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝนืกระทาผดิให้เข้มงวดตรวจจบักมุดาเนินคดีข้ันสูงสุด
ตามมาตรการและควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแผนงาน/โครงการของเทศบาลนครรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานีมีประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากประชาชนต้องการขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน และปรับปรุง
ภาวะต่าง ๆ  ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่าง ๆ  ให้ดีข้ึน ทั้งนี้พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด 
ได้แก่  ด้านคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการตามล าดับ     
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชัย บุตรสาราญ (2552, หน้า 59-60) ได้ศึกษาความ
ต้องการด้านการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
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ผลการวิจัย พบว่า ระดับความต้องการด้านการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลกระเบื้องนอก 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบื้องนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้พัฒนาปรับปรุง 
และขุดลอกคลองให้สะดวกต่อการสัญจร ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ประกอบกับน้าทะเลหนุนสงู จึงมีความต้องการให้ปรับปรงุและขุดลอกคลอง อีกทั้งยังสามารถช่วยก ากับดูแล
การก่อสร้างสิ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาสภาพของร่องน้ าด้วย รองลงมา คือ ต้องการให้พัฒนา 
ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า และต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบจราจร และเส้นทาง
คมนาคมในเขตเทศบาลนครรังสิตให้มีสภาพที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช เครือศรี (2552) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชมคมหมู่บ้านด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต าบลตลาดขวัญ       
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่าประชาชนมีความต้องการให้มีกระบวนการประชาคมในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับมากโดยมีระบบการจัดการในชุมชน เพื่อมีการก าหนดโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  

2) ด้านคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสตรีในการเข้ารว่มพัฒนาชุมชน เช่นการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรี ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ประชาชนในพื้นที่
ต้องการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนต้องการแสดงบทบาท
ของสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน    
พัฒนาของชุมชนในทุกด้านมากขึ้น รองลงมา คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์และ
สวัสดิการคนพิการ เช่น เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ เครื่องช่วยความพิการ จัดหางานให้ท า  ฯลฯ     
และต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์และสวัสดิการเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลียว เกษจันทร์ทิวา (2553) ได้ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของเทศบาลต าบลภาชี อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนเห็นด้วยว่า
เทศบาลต าบลภาชีมีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3) ด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ประชาชนในพื้นที่มี
ความต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุน และปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพด้วยตนเอง    
โดยการเก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากไว้กับกลุ่มเป็นประจ าและสม่ าเสมอเพื่อเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
รองลงมา คือ ต้องการใหม้ีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับประชาชนในท้องถ่ิน และต้องการให้มีการรณรงค์
ให้ประชาชนมีการประหยัดยึดหลักความพอเพียงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ผอบแก้ว (2553)                   
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ       
จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของต าบลยางราก 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดจนถึงค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการส ารวจปัญหา 
ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล 
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4) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่
สาธารณะ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนกับท้องถ่ินตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  จึงเกิดความตระหนักและต้องการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการบริหารจัดการ 
รองลงมา คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะและมลพิษต่าง ๆ  และต้องการให้มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐ (2549) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการพัฒนาชุมชนขององค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศล              
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการองค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศลมีบทบาทที่คาดหวังการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ             
และสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

5) ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้มีการส่งเสรมิสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมทางการบริหาร เช่น การร่วมจัดท าแผนชุมชนติดตามผลการดาเนินงาน เสนอเทศบัญญัติ ฯลฯ 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนต้องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถ่ินมีสิทธิ หน้าที่ และ
บทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากข้ึน ท าให้ท้องถ่ินเข้มแข็ง เกิดการประสานงานงบประมาณ
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในแนวราบกับท้องถ่ิน/ หน่วยงานอื่น ๆ และในแนวดิ่งกับส่วนกลาง รองลงมา คือ 
ต้องการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมต าบล และต้องการให้มีส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของชไมพร วดีศิริศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ       
ของประชาชนที่มีต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาล     
ต าบลท่าอุ เทน โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย                      
คือ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการ ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า 1) ประชาชนเพศหญิง มีความต้องการในการพัฒนาชุมชน
เขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างไปจากประชาชนเพศชาย ในเขตเทศบาลนครรังสิต  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้หญิงจะมีการแสดงออกทางด้านความต้องการในการพัฒนา
ชุมชน และให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และการแสดงความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือ
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิริวรรณ ผอบแก้ว (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของต าบล
ยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดจนถึงค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการด าเนินงานด้านการส ารวจปัญหา       
ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล 

2) ประชาชนในเขตเทศบาลที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีรายได้สูง ฐานะดี มีความมั่นคงในหน้าที่

141



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) I Vol.6 No.1 (January-April 2020):ISSN 2465-3578 
 

การงานแล้วจึงมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนในระดับที่มากเช่นกันด้วยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชัยยุทธ ปัทมาพรพรรณ (2551) ได้ศึกษาความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน
ให้เป็นเมืองน่าอยู่:กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ (สาธารณูปโภค) ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ         
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ต่างกันมีความต้องการ           
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี    
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการ
ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชน
ที่อายุ 56 ปีข้ึนไป ซึ่งเป็นช่วงวัยเกษียณอายุและมีประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาชุมชน 
ต้องการให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนจึงมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนมากกว่าในกลุ่ม
อายุอื่น ๆ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ สุทธะนะ (2553) ได้ศึกษาประสิทธิผล    
ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง พบว่า ประสิทธิผลของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าไปก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ินในด้านความส าเร็จของการจัดท าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับมาก ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการที่จะด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งการจัดทางบประมาณให้สอดคล้อง
ตามโครงการและแผนงานมีประสิทธิภาพในระดับมาก 

4) ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีการศึกษาต่างกัน       
มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีการศึกษาไม่ว่าระดับใดก็มีความต้องการในการพัฒนาชุนชนเหมือน  ๆ กัน     
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา คงเหมือนเพชร (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล    
เมืองปัตตานีทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้ง 7 ด้าน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุรายได้ และเขตต าบลที่อาศัยแตกต่างกัน                   
มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน      
มีความพึงพอใจต่อด้านสวนสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน       
มีความพึงพอใจต่อด้านความสะอาดและด้านการประปา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ต าบลสะบารัง ต าบลอาเนาะรู ต าบลจะบังติกอ มีความพึงพอใจต่อด้านทะเบียนราษฎร์
และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบรกิารของเทศบาลโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิและความพึงพอใจ
ต่อด้านสวนสาธารณะ และด้านการประปา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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5) ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 10 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน 
และพึ่งพาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อการด ารงชีวิตอยู่อาศัย จึงเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาชุมชนมากกว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 1-10 ป ี
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) เทศบาลควรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากข้ึน โดยจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาสตรีในการประกอบอาชีพเสริมปรับปรุงเทคนิคในการฝึกอบรมความรู้ และทักษะจนเกิดการพัฒนา        
ที่มุ่งเน้นการน าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถ่ินมาพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นคง และควรก าหนดวัตถุประสงค์
ของงานให้ชัดเจน คือ การสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้การด าเนินงานของกลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิก    
ของกลุ่มมีส่วนร่วมการด าเนินงานในการส ารวจปัญหา วางแผน การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล
ท าให้สมาชิกมีความไว้วางใจในกลุ่มของตนเห็นได้จากการยอมรับมติของกลุ่ม ความสามัคคีของกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม อันเป็นเครื่องช้ีวัดถึงการพัฒนาของกลุ่มสตรียิ่งข้ึนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง     
ให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาอื่น ๆ 

2) จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าต้องการป้องกันและจับกุมยาเสพติด     
เป็นอันดับแรก ๆ ดังนั้น เทศบาลควรเข้มงวดในการจัดต้ังเวรยามควบคุมไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดมากข้ึน
ในการปราบปรามยาเสพติด โดยประสานกับต ารวจในพื้นที่ และต ารวจอาสาและผู้นาชุมชนในการปราบปราม          
ยาเสพติดมากขึ้น 

3) เทศบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาในระบบโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา           
ที่แน่นอน ซึ่งการศึกษาในระบบของไทยประกอบไปด้วยการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาในข้ันอุดมศึกษา 
โดยจัดท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนดเนื้อหาสาระหลักสตูรในหลักสูตรกลางแต่ละระดับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับท้องถ่ินได้ด้วย โดยมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย             
ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ต้องทบทวนเนื้อหาสาระ เพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน รวมถึงให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน เช่น กฎจราจร และความรู้ในการขับข่ีปลอดภัย 

4) เทศบาลควรมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน และควรจะมีการประชาสัมพันธ์      
ถึงวิธีการทางานของกลุ่มออมทรัพย์ให้เข้าใจง่าย ต้องหาทางเพิ่มการลงทุนในช่องทางอื่น ๆ  เพื่อเป็นการวงเงินกู้       
ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และยังสามารถนาเงินไปปันผลให้กับสมาชิก และจัดท าระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับ     
กับวงเงินที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอนาคตอีกทั้งยังง่ายต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทางานของกลุ่มออมทรัพย์
ได้อีกด้วย 

5) เทศบาลควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแผนงาน/ โครงการของเทศบาลนครรังสิต        
ให้ประชาชนได้รับทราบ ทุกช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้องมีการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ 
แจ้งเวียนหนังสือส่งจดหมายถึงบ้าน และประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนรับทราบการท างาน     
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นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของเทศบาลอย่างชัดเจน เพื่อประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชน            
โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและตัดสินใจร่วมกัน 

6) จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจับกุมผู้ที่ขับรถผิดกฎจราจร   
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เทศบาลควรประสานกับต ารวจในพื้นทีแ่ละต ารวจอาสาแจ้งเตือน รณรงค์ให้ประชาชน
ทราบทั้งส่วนราชการและโรงเรียน และการขับข่ีให้ถูกกฎจราจรก่อนที่จะมีการจับจริงจัง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
1) ศึกษาองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบอื่น เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร 

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายให้มีความทันสมัย และตรงกับสภาพการณ์ 
2) ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในเชิงลึก      

ด้วยการสังเกต (Observe) ในกระบวนการมีส่วนร่วมจากทางองค์กรปกครองท้องถ่ินที่เปิดโอกาสให้ประชาชน     
เข้ามามีส่วนร่วมว่าภาคประชาชน มีระดับการมีส่วนร่วมที่แท้จริงอยู่ในระดับใด มากน้อยเพียงใด ซึ่งการมีส่วนร่วม   
ในการบริหารงานนั้น ในอนาคตจะมีอิทธิพลอย่างสูงในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3) ศึกษาถึงแนวทางการก าหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของ
องค์กรปกครองท้องถ่ินให้มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการวางแผนโครงสร้างของ
นโยบายที่นาไปสู่ความต้องการในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และตรงตามความต้องการของชุมชน 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยเรื่องกำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทย มีวัตถุประสงค์ ในกำรวิจัยครั้งน้ี    

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษำจุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤต และโอกำสของสินค้ำโอทอปไทย 2) เพื่อก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทย ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรโอทอปไทย     
จ ำนวน 15 รำย โดยใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Qualitative Research) จำกน้ันจึงด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กระบวนกำรวิจัยและสรุปผลได้ว่ำ 1) กลยุทธ์เชิงรุก คือ สร้ำงกำรรับรู้ถึงเก่ียวกับเรื่องรำวควำมเป็นมำของสินค้ำโอทอป      
ที่เชื่อมโยงต่อกำรน ำไปใช้ และเข้ำร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ำกับหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเน่ือง 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ สื่อสำร         
ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมช ำนำญของผู้ผลิต สร้ำงมูลค่ำ ดึงลูกค้ำระดับสูง ที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยสูง และ พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ วำงแผนกำรผลิตตำมควำมนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้เกิดรำยได้    
แก่สมำชิกอย่ำงยั่งยืน และพัฒนำฝีมือแรงงำนรุ่นหลังให้มีทั้งทักษะทำงฝีมือพร้อมทั้งท ำโครงกำรพี่เลี้ยงพำสมำชิกใหม่ออกร้ำนแสดง
สินค้ำ 4) กลยุทธ์เชิงรับ คือ ผู้ประกอบกำรอำจยกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวที่ท ำให้ขำดทุน และ จ้ำงแรงงำนชั่วครำว หรือใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ
ช่วยผลิตในช่วงที่มีกำรผลิตจ ำนวนมำก เพื่อลดต้นทุนน่ันเอง 
 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์, โอทอป, ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

Abstract 
The research for setting up a strategic  to enhance competitiveness for Thai OTOP products .  

The aim of the research are as follow: 1) To study the plus point, the minus point, risks and success for 
Thai OTOP products.2) To set up a strategy to enhance competitiveness in Thai OTOP products.The people used in 
this research are some 15 personal that have direct link with the Thai OTOP product management team, by using 
intense interview (In-depth Interview Qualitative Research). This research can conclude the result found that             
1) Protective Strategy (SO Strategy) is to create an understanding of the history of the product and link it 
has towards its uses and to promote the OTOP product producers to make products with its own 
distinction and to participate in the exhibition with the government agencies continuously. 2) Preventive 
strategy (ST Strategy) is communication, to let consumer know the expertise of the manufacturer, to be 
able to cater to a specific consumer group, attracting high paying and financially sound people and to 
develop new product in order to make a difference from the competitors. 3) Solutions Strategy (WT Strategy)            
is production planning according to the popularity of modern consumers  and sufficient income flow for 
the members. Improve new generation labor skills to make them more skilled and capable of producing products 
matching with the trends, to cater to the new generation customers demand. 4) Reactive strategy  (WT Strategy) is, 
the manufacturer has to stop manufacturing products that are creating losses.  Hiring part time workers 
or using technologies to help production in periods of high demands to be cost effective. 
 

Keywords : Strategy, OTOP, competitiveness 
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บทน า 
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่เรำรู้จักกันทั่วๆ ไปว่ำสินค้ำโอทอป (OTOP) เป็นนโยบำย       

ที่ส ำคัญของรัฐบำลที่ต้องกำรให้แต่ละชุมชน ท้องถ่ินหมู่บ้ำน ต ำบล เกิดกำรพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงเอกลักษณ์
สินค้ำชุมชนของแต่ละพื้นที่ที่ตลำดรองรับท ำเป็นธุรกิจยั่งยืน โดยเป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด รวมถึงกำรรักษำ     
ภูมิปัญญำไทย กำรท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มีจุดเด่น จุดขำย ที่รู้จักกันแพร่หลำย ตลอกระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำนภำครัฐทุกภำคส่วนได้ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำจำกภูมิปัญญำไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมำกข้ึนลงพื้นที่ส ำรวจ
ปัจจัยกำรตลำดและควำมคิดเห็นผู้บริโภคต่อสินค้ำโอทอปที่สะท้อนเอกลักษณ์ประจ ำถ่ินจนเกิดเป็นภำพลักษณ์      
ที่สร้ำงเสน่ห์และมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
ตลอดจนเร่งพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตลำดโอทอปไทยให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล  

ส ำหรับประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียที่มีควำมโดดเด่น
ด้ำนวัฒนธรรม ท ำให้อัตรำกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศมำสู่ไทยสูงข้ึน สินค้ำเชิงสัญลักษณ์
หรือสินค้ำเอกลักษณ์ของไทยจึงเป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจัยด้ำนกำรตลำดจึงมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำตลำดสินค้ำโอทอปไทย โดยจำกกำรได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรตลำดสินค้ำโอทอปไทย 
พบว่ำภำพลักษณ์เด่นของสินค้ำโอทอปที่ผู้บริโภคนึกถึงมำกที่สุด ได้แก่ 1. เป็นของดีประจ ำถ่ิน 2. เป็นสินค้ำจำก                
ภูมิปัญญำดั้งเดิม 3. เป็นสินค้ำโดยกลุ่มชำวบ้ำน 4.เป็นสินค้ำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และ 5.สินค้ำที่สะท้อน
ควำมรุ่มรวยทำงวัฒนธรรมของชำติไทย 

นอกจำกปัจจัยด้ำนกำรตลำดแล้ว หำกต้องกำรยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำให้สินค้ำโอทอปไทย         
ให้ประสบควำมส ำเร็จควรมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เช่น กำรสร้ำงแบรนด์ กำรประชำสัมพันธ์     
ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำง ๆ กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นตลำดเฉพำะหรือ Niche Market 
กำรพัฒนำรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมำตรฐำนด้ำนกำรผลิต กำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรเช่ือมโยงและบูรณำกำรด้ำนกำรตลำด กำรสร้ำงเครือข่ำย
เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร(ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอบำงปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, 2560) 

สินค้ำโอทอปไทย ถือก ำเนิดมำหลำยสิบปี แต่ยังขำดควำมต่อเนื่องและควำมยั่งยืน ดังนั้นเหตุผลที่ท ำให้ผู้บริโภค
ไม่ซื้อ “สินค้ำโอทอปไทย” จำกพฤติกรรมกำรสินค้ำโอทอปไทย พบว่ำ 39% ผู้บริโภคไม่วำงใจสินค้ำ จำกไม่มีรีวิว-ไม่มี
ค ำแนะน ำ 42% ประสิทธิภำพของสินค้ำไม่ตรงตำมควำมคำดหวัง 45% รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดควำมสนใจ 
57% ช่องทำงจ ำหน่ำยไม่ทั่วถึง 58% กำรสื่อสำรข้อมูลสินค้ำไม่เพียงพอ และไม่เข้ำถึงผู้บริโภค เพื่อมำแก้ไขปัญหำ
ของสินค้ำโอทอปไทยที่เป็นแบรนด์ท้องถ่ิน รวมทั้งยังเป็นกำรช่วยยกระดับแบรนด์ให้ประสบควำมส ำเร็จทั้งตลำด
ภำยในและต่ำงประเทศ ประกอบไปด้วย 5 ด้ำนส ำคัญ คือ 1) มองหำภูมิปัญญำในกำรต่อยอด (Roots of 
wisdom) มองหำโอกำสและภูมิปัญญำต่อยอดพัฒนำให้เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ มีควำมโดดเด่น สะท้อนถึงวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต รวมถึงควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยเพื่อสร้ำงเอกลักษณ์ให้สินค้ำมีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไปที่มี
ขำยตำมท้องตลำด 2)คุณภำพไทยมำตรฐำนโลก (Product Quality) ในปัจจุบันมีกำรแข่งขันทำงธุรกิจสูง 
เรื่องของคุณภำพจึงถือเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ผู้บริโภคใช้ในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือบริกำร ท ำให้ผู้ผลิตต้องใส่ใจ   
ในกระบวนกำร และวำงมำตรฐำนของสินค้ำของตนให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 3) โดดเด่นด้วยควำมแตกต่ำง (Product 
Differentiation) กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำให้มีควำมแตกต่ำงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใส่นวัตกรรม      
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กำรใส่แนวคิด และควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ เข้ำไปในสินค้ำ ตลอดจนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมแตกต่ำง     
จำกท้องตลอด 4) สร้ำงเรื่องให้จดจ ำ (Brand Storytelling) กำรที่แบรนด์สร้ำงเรื่องเล่ำถือเป็นจุดเช่ือมโยง
ระหว่ำงแบรนด์กับผู้บริโภคผ่ำนสินค้ำหรือบริกำร  ตลอดจนกำรตกแต่งร้ำน บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่ง
เรื่องรำวเบื้องหลังเกี่ยวกับข้ันตอนกำรผลิต ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดควำมเช่ือมั่น กำรจดจ ำ และกำรมีส่วนร่วม    
ระหว่ำงแบรนด์และผู้บริโภค และ 5) พลังแห่งกำรบอกต่อ (Advocacy) เป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์ต้องกำรและต้องท ำให้ได้          
คือ เมื่อแบรนด์เข้ำถึงผู้บริโภคได้ผ่ำนกำรสื่อสำรครบทั้ง 4 เรื่องที่ผ่ำนมำแบรนด์ที่มีเรื่องรำวโดนใจผู้บริโภค 
ผู้บริโภคจะท ำหน้ำที่บอกต่อเรื่องรำวดี ๆ  ของแบรนด์ให้ผู้บริโภครำยอื่น ๆ  ต่อกันไปในวงกว้ำง ซึ่งบำงทีสำมำรถช่วย
ให้จำกแบรนด์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก สำมำรถเป็นที่รู้จักจนขยำยเป็นวงกำรในระดับประเทศได้ (MarketingOop, 2562) 

จำกงำนโอทอปซิตี้ งำนใหญ่ส่งท้ำยปี 2559 ท ำรำยได้สูงถึง 1,042 ล้ำนบำท และมีผู้เข้ำชมงำนมำกถึง 
502,996 คน ภำยในเวลำ 9 วัน เฉลี่ยรำยได้วันละ 115 ล้ำนบำท วันที่ยอดสูงสุดมีรำยได้ถึง 152 ล้ำนบำท 
เป็นสถิติใหม่ ตั้งแต่เคยมีกำรจัดงำนโอทอปมำสิบกว่ำปี ซึ่งเฉลี่ยรำยได้ต่อวันแล้วไม่เคยได้ถึง 90 ล้ำนบำท 
องค์ประกอบที่ท ำให้งำนนี้ท ำรำยได้สูงมำจำกบรรดำ แฟนพันธ์ุแท้โอทอป ติดตำมอุดหนุนซื้อสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง    
กำรจัดบูธท ำให้เดินเลือกสินค้ำได้ง่ำย ทั้งยังมี โอทอปแบรนด์เนม โอทอปยอดนิยม โอทอปข้ึนเครื่อง (บิน) โอทอป      
ภูมิปัญญำมำช่วยเพิ่มควำมตื่นตำตื่นใจที่ส ำคัญรัฐบำล คสช.ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมสินค้ำโอทอปมำตั้งแต่ต้น     
เพรำะเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่ชำวบ้ำนโดยตรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี            
มักจะกระตุ้นให้คนไทยช่วยกันซื้อสินค้ำโอทอปอยู่เสมอ และงำนนี้ยังได้ทำงกรมกำรพัฒนำชุมชน แอบส่งคนไป      
ส ำรวจบูธต่ำง ๆ  ด้วย ท ำให้รู้ว่ำสินค้ำไหนร้ำนไหนขำยดีติดอันดับท็อปเทน และร้ำนไหนที่คนไม่ค่อยเข้ำ ซึ่งก็พบว่ำ 
มีบำงร้ำนที่ยังขำยสินค้ำไม่ได้  

โดยสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำยอดจ ำหน่ำยโอทอป (รวมทั้งปี) เติบโตเฉลี่ยปีละ 12% แต่อธิบดีอภิชำตตั้งเป้ำว่ำ     
นับจำกนี้จะให้ โตเพิ่มข้ึนอีกปีละ 2% เริ่มจำกปี 2560 จะให้ขยำยตัวกระโดดไป 18% ปี 2561 ขยำยตัว 20%      
และปี 2562 ขยำยตัว 22% ซึ่งจะท ำให้มียอดจ ำหน่ำยปี 2560อยู่ที่2,165 ล้ำนบำท เป็นปีแรกที่ยอดทะลุ           
2 พันล้ำนบำท อธิบดกีรมพัฒนำชุมชนได้เสนอ แผนกำรด ำเนิน 7 ช่องทำงให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ 
และได้รับควำมเห็นชอบมำแล้ว ประกอบด้วย 1) ขยำยฐำนผู้ประกอบกำรแบบเชิงรุก จำกที่มี 4 หมื่นกลุ่มคงที่มำหลำยปี
จะเพิ่มให้เป็น 48,000 กลุ่ม โดยยึดโมเดลของจังหวัดนครปฐมที่ท ำรำยได้สูงสุดข้ึนมำเป็นแชมป์แทนเชียงใหม่    
เพรำะขยำยฐำนได้ 588 เจ้ำภำยในปีเดียว ทั้งกลุ่มกล้วยไม้ หมูแผ่น และ กำรจัดโต๊ะจีน 2) พัฒนำ supply chain      
สร้ำงโซ่ข้อกลำงระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับร้ำนค้ำ โดยตั้ง “โอทอป เทรดเดอร์” ทุกจังหวัด มีเงื่อนไขห้ำมเทรดเดอร์   
ผลิตสินค้ำแข่งกับผู้ประกอบกำร 3) ขยำยเครือข่ำยผู้ร่วมขับเคลื่อน ทั้งในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 4) จัดกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำได้แม่นย ำยิ่งข้ึน เช่น โอทอปแบรนด์เนม โอทอปหัตถกรรม โอทอปศิลปิน      
5) เพิ่มกลุ่มมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ เพิ่มกำรคัดสรรสุดยอดโอทอป เพิ่มประเภทรำงวัลมำตรฐำน และรำงวัลสินค้ำขำยด ี
(best seller) 6) เพิ่มช่องทำงกำรตลำด สนับสนุนตลำดนัดไทยช่วยไทย ร้ำนค้ำประชำรัฐสุขใจช็อป 7) เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลักดันหมู่บ้ำนโอทอปเพื่อกำรท่องเที่ยว และเกำะไปกับ 12 เมืองห้ำมพลำด ซึ่งทำงกรมพัฒนำชุมชน
เช่ือว่ำถ้ำด ำเนินกำรตำมแผนน้ีได้ครบทั้ง 7 ช่องทำง เช่ือว่ำยอดจ ำหน่ำยโอทอปจะเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ด้วยสโลแกนของโอทอป เทรดเดอร ์ที่ว่ำ “สินค้ำโอทอปทุก 1 ช้ิน รำยได้กระจำยสู่ท้องถ่ิน ให้มีกินมีใช้หลำยครอบครัว”
(ไทยรัฐออนไลน์,2560) 
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นอกจำกกำรจัดกำรด้ำนตลำดแล้ว จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำยังคงพบว่ำสินค้ำ OTOP ประสบปัญหำ    
กำรด ำเนินงำนมำโดยตลอดไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรล้นตลำดของสินค้ำประเภทหรือกลุ่มเดียวกัน 
ปัญหำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยคุณภำพสินค้ำที่เกิดจำกขำดองค์ควำมรู้และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์ตลอดจน
ควำมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในด้ำนสินค้ำและบริกำรพบว่ำมีควำมเป็นนวัตกรรมจ ำนวนน้อย ผลิตภัณฑ์
ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับกำรพัฒนำ กำรสร้ำง เครือข่ำยธุรกิจ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่มีจ ำกัด
ขำดแผนกำรตลำดขำดกำรเข้ ำถึ งแหล่ งเงิ นทุ นและระบบกำรเงิ นและบัญชีอี กทั้ งยั งคงพบปัญหำ                              
กำรลอกเลียนแบบของสินค้ำ (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) นอกจำกนี้ยังมีรำยงำน และผลกำรศึกษำวิจัยจ ำนวนมำก       
ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหำของธุรกิจ OTOP ทั้งปัญหำด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรตลำด ปัญหำกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์                     
ที่ไม่ได้มำตรฐำน ปัญหำสินค้ำขำดเอกลักษณ์ ปัญหำผู้ประกอบกำรขำดแนวคิดเชิงธุรกิจ ปัญหำกำรจัดจ ำหน่ำย   
โดยช่องทำง e-commerce ตลอดจนกำร พัฒนำนวัตกรรมด้ำนสินค้ำและบริกำร (ศศิเพ็ญ พวงสำยใจ, 2551;       
ปำริชำติ เบ็ญฤทธ์ิ 2551; สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และชุติระ ระบอบ, 2555) 

จำกควำมเป็นมำที่กล่ำวมำข้ำงต้นถึงควำมไม่ยั่งยืนและไม่เติบโตของสินค้ำโอทอปไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษำกำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปน ำเอำกลยุทธ์ใหม่มำปรับใช้
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมผลักดันให้สินค้ำ OTOP โชว์ควำมแข็งแกร่งให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บริโภค       
ยุคใหม่ได้อย่ำงภำคภูมิใจและสง่ำงำมบนเส้นทำงธุรกิจที่เข้ำถึงทุกกำรเช่ือมต่อ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษำจุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤต และโอกำสของสินค้ำโอทอปไทย 
2. เพื่อก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทย  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งำนวิจัยนี้ศึกษำกำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทยกำรประเมิน

สภำพแวดล้อมโดยกำรวิเครำะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ ำกัดแล้ว ก็จะน ำมำข้อมูลทั้งหมด
มำวิเครำะห์ในรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบแมตริกซโ์ดยใช้ตำรำงที่เรียกว่ำ TOWS Matrix โดย TOWS Matrix 
เป็นตำรำงกำรวิเครำะห์ที่น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ ำกัด มำวิเครำะห์เพื่อก ำหนด
ออกมำเป็นกลยุทธ์สำมำรถแบง่ออกได้เปน็ 4 ประเภท ได้แก่ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(ST Strategy) 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำด้วยตัวเองครั้งนี้ได้มำกำรเก็บข้อมูล 

ทั้งหมด 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎีต่ำง ๆ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับสินค้ำโอทอปไทย ใช้วิธีท ำโดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกรำยบุคคล (In-depth interview) เพื่อกำรก ำหนด    
กลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทย ด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
และภำยในขององค์กร (SWOT Analysis) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคนส ำคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรโอทอปไทย 
จ ำนวน 15 คน โดยสัมภำษณ์ทีละคน ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรสัมภำษณ์มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับบริหำรในกำรผลิตสินค้ำโอทอปไทย 
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน 
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3. อำจำรย์มหำวิทยำลัยที่มีควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับด้ำนบริหำรธุรกิจ 
 ข้ันตอนที่ 2 กำรก ำหนดกลยุทธ์ โดยน ำมำสร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์กำร
บริหำรเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้กลยุทธ์กำรบริหำรเชิงรับ (WT Strategy) และกลยุทธ์กำรบริหำรเชิงป้องกัน      
(ST Strategy)  

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเปน็แบบสมัภำษณ์ที่ผูวิ้จัยสร้ำงและพัฒนำข้ึนจำกกำรสังเครำะห์ข้อมูล 

และแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องโดยเป็นค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลกำรด ำเนินงำนของผลิตภัณฑ์              
โอทอปไทย ประกอบด้วย 1) ประวัติควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์โอทอป 2) กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำน        
3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4) ด้ำนกำรตลำด และ 5) ปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้ยังศึกษำข้อมูล
จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และก ำหนดกลยุทธ์ ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำรวิจัยครั้งนี้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยมีขั้นตอน ดังนี ้ 

1. ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโอทอปไทย 
เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโอทอปไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง       
เพื่อขออนุญำตและขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโอทอปไทย    
ด้วยตนเองทีมงำน  

3. ผู้วิจัยได้ท ำกำรตรวจเช็คข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ว่ำได้ครบถ้วนตำมแบบสัมภำษณ์แล้วน ำผล      
กำรสัมภำษณ์ไปวิเครำะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในกำรศึกษำครั้งนี้ทำงผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  

1. เมื่อรวบรวมแบบสัมภำษณ์เชิงลึกได้ตำมควำมต้องกำรแล้วผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง     
และสมบูรณ์ของแบบสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับควำมคิดเห็น วิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรที่ เป็นอยู่    
ในปัจจุบันในประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤตและโอกำสของโอทอปไทย 

2. กำรวิเครำะห์จำกบทสัมภำษณ์ วิสัยทัศน์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรว่ำมีจุดอ่อน จุดแข็ง           
และข้อปรับปรุง จำกตำรำง Tows 

 

ผลการวิจัย   
1. ผลกำรศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำนของสินค้ำโอทอปไทย โดยใช้ SWOT Analysis พบว่ำ S -Strengths  

(จุดแข็ง) สินค้ำโอทอปไทยผลิตจำกผู้มีประสบกำรณ์มีฝีมือสืบทอดกันมำจำกอดีต มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ตลอดจนควำมช ำนำญในกระบวนกำรผลิตที่เป็นภูมิปัญญำและเอกลักษณ์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ 

W-Weakness (จุดอ่อน) ผู้ผลิตสินค้ำโอทอปไทย มีกำรจัดท ำบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย แต่ยังขำดกำรวำงแผน 
ในด้ำนกำรเงิน จึงท ำให้รำยได้ยังไม่เพียงพอที่จะให้สมำชิกน ำมำเป็นอำชีพหลัก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีแรงจูงใจ      
ให้สมำชิกให้บุคลำกรใหม่ ๆเข้ำมำร่วมท ำงำนท ำให้ขำดแรงงำนในกำรผลิต 

O-Opportunities (โอกำส) กระแสทำงสังคมมีกำรน ำเทรนด์กำรใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยผู้บริโภค
ให้ควำมสนใจสนิค้ำจำกภูมิปัญญำผสมผสำนกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือ สินค้ำที่สนับสนุนชุมชนอีกทั้งรัฐบำลมีนโยบำย
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ในกำรที่จะส่งเสริมสินค้ำโอทอปท ำให้เป็นโอกำสในกำรขยำยกำรผลิตอีกทั้งมีพื้นที่ให้แสดงสินค้ำตลอด 
T-Threats (อุปสรรค) ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ในภำวะชะลอตัว รวมทั้งภำวกำรณ์ระบำด  

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำส่งผลให้กำรค้ำ และกำรบริกำรต้องชะงักกำรบริโภคของผู้บริโภคลดลงสินค้ำกำรเกษตรตกต่ ำ     
มีผลท ำให้ก ำลังซือ้ของผูบ้ริโภคภำยในประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่องอำจส่งผลให้ผู้บริโภคหันมำบริโภคสินค้ำที่
ใช้ทดแทนกันได ้ที่รำคำประหยัดกว่ำ 

2. กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทยใน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  
คือ กลยุทธ์เชิงรกุ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) สร้ำงกำรรับรู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องรำวควำมเป็นมำของสินค้ำโอทอป 
ที่เช่ือมโยงต่อกำรน ำไปใช้ 2) เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ำกับ หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์เชิงป้องกัน     
ได้แก่ 1) วำงแผนกำรผลิตตำมควำมนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่เพื่อให้เกิดรำยได้แก่สมำชิกอย่ำงยั่งยืน 2) พัฒนำฝีมือ
แรงงำนรุ่นหลังให้มีทั้งทักษะทำงฝีมือพร้อมทั้งท ำโครงกำรพี่เลี้ยงพำสมำชิกใหม่ออกร้ำนแสดงสินค้ำ
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ 1) สื่อสำรให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมช ำนำญของผู้ผลิต สร้ำงมูลค่ำ ดึงลูกค้ำระดับสูง 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยสูง 2) พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน และกลยุทธ์เชิงรับ 
ได้แก่ 1) ผู้ประกอบกำรอำจยกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวที่ท ำให้ขำดทุน 2) จ้ำงแรงงำนช่ัวครำว หรือใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยผลิต 
ในช่วงที่มีกำรผลิตจ ำนวนมำกเพื่อลดต้นทุนน่ันเองดังตำรำงที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
 
ปัจจัยภายใน 

 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
1. สินค้ำโอทอปผลิตจำกผู้มี

ประสบกำรณ์ มีฝีมือสืบทอดกัน 
มำจำกอดีต 

2. สินค้ำโอทอปมีควำมเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะตัว 

จุดอ่อน (W) 
1. รำยได้ยังไม่เพียงพอที่จะน ำมำ

เป็นอำชีพหลัก 
2. แรงงำนมีจ ำนวนไม่เพียงพอ 

โอกาส (O) 
1. ทำงสังคมมีกำรน ำเทรนดก์ำร

ใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทย 
2. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรที่จะ

ส่งเสริมสินค้ำโอทอป ท ำให้เป็น
โอกำสในกำรขยำยกำรผลิต อีกทั้งมี
พื้นที่ให้แสดงสินค้ำตลอด 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
S1O1 สร้ำงกำรรับรู้ถึงเก่ียวกับ

เรื่องรำวควำมเป็นมำของสินค้ำโอทอป 
ที่เชื่อมโยงต่อกำรน ำไปใช้  

S2O2 เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ำ
กับ หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเน่ือง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  
W1O1 วำงแผนกำรผลิตตำมควำม 

นิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้เกิด
รำยได้แก่สมำชิกอย่ำงยั่งยืน 

W2O2 พัฒนำฝีมือแรงงำนรุ่นหลัง
ให้มีทั้งทักษะทำงฝีมือพร้อมทั้งท ำ
โครงกำรพี่เลี้ยงพำสมำชิกใหม่ออกร้ำน
แสดงสินค้ำ  

อุปสรรค (T) 
1. เศรษฐกิจอยู่ในขั้นชะลอตัว 
2. มีสินค้ำที่ใช้ทดแทนกันได้ 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(ST Strategy) 

S1T1 สื่อสำรให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ควำมช ำนำญของผู้ผลิต สร้ำงมูลค่ำ 
ดึงลูกค้ำระดับสูง ที่มีควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยสูง 

S2T2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   
เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)  
 

W1T1 ผู้ประกอบกำรอำจยกเลิก 
ผลิตภัณฑ์ตัวที่ท ำให้ขำดทุน  

W2T2 จ้ำงแรงงำนชั่วครำว หรือใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยผลิต ในช่วงที่มี 
กำรผลิตจ ำนวนมำก เพื่อลดต้นทุน
น่ันเอง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรวิเครำะห์หำกลยุทธ์เพื่อเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในสินค้ำโอทอปไทย ผู้วิจัยได้ค้นพบ

ประเด็นส ำคัญจำกกำรวิจัยที่สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็งและโอกำสของสินค้ำโอทอป พบว่ำ

จุดแข็งคือควำมช ำนำญของผู้ผลิต ส่วนโอกำสคือ สินค้ำโอทอปยังเป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคให้ควำมสนใจ ดังนั้นผู้ประกอบกำร
ควรสร้ำงกำรรับรู้ เกี่ยวกับเรื่องรำวควำมเป็นมำประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ กำรสืบทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น           
ของผู้ผลิตสินค้ำโอทอป พร้อมทั้งเช่ือมโยงควำมคิดสู่กำรท ำให้ผู้บริโภคสนใจและติดตำม ต้องกำรมีประสบกำรณ์     
ในกำรใช้สินค้ำโอทอป ตลอดจนท ำให้เป็นกระแสหลกัของกำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของณรงค์ อนันต์เลิศสกุลและจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ (2561) ศึกษำเรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้ำโอทอป กรณีศึกษำ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อำหำรในพืน้ที่ภำคใต้ ผลกำรศึกษำในด้ำนชำติพันธ์ุ และวัฒนธรรมองค์กร พบว่ำ ผู้น ำกลุ่มทุกกลุม่ที่ประสบควำมส ำเร็จ
ต่ำงเป็นคนพื้นเพภำคใต้ โดยครอบครัวมีประวัติควำมเป็นมำของกำรเป็นผู้น ำมำตั้งแต่อดีต โดยผลกำรศึกษำ
พบว่ำ กำรเข้ำใจวิถีชีวิตคนในชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนและมีควำมสำมำรถในกำรน ำมำเป็นส่วนหนึ่ง      
ในกำรเป็นแนวคิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อกำรเติบโตของวิสำหกิจจะเห็นได้ว่ำหำกผู้ผลิตน ำประสบกำรณ์
ในอดีตมำเรียงร้อยถ่ำยทอดเป็นเรื่องรำว เช่ือมโยงควำมคิดของผู้บริโภคได้ว่ำ ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีคุณค่ำ 
ก็จะส่งผลให้สินค้ำโอทอปนั้นเป็นสินค้ำที่น่ำสนใจกับคนยุคใหม่นั่นเอง 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็งและวิกฤต พบว่ำจุดแข็งของสินค้ำโอทอป      
คือควำมช ำนำญของผู้ผลิต ส่วนวิกฤตคือ ปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรสื่อสำร     
ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมช ำนำญของผู้ผลิต สร้ำงสินค้ำให้เป็นตลำดเฉพำะมีอัตลักษณ์เฉพำะตัวดึงลูกค้ำระดับสูง     
ที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยสูง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวรินทร์ทิพย์ ก ำลังแพทย์ (2557) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำร
ตัดสินใจซื้อสินค้ำตลำดนิชของประชำชน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ำ ประชำชนอ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    
มีควำมคิดเห็นในระดับมำกในด้ำนผลผลิตและคุณภำพ เนื่องจำกสินค้ำในตลำดนิช (Niche Market) เป็นตลำดกลุ่ม
ย่อยที่แยกออกมำจำกตลำดใหญ่ แต่ลูกค้ำในกลุ่มนี้ก็มีก ำลังซื้อที่สูง จึงมีมูลค่ำตลำดมำกเพียงพอที่ผู้ประกอบกำร
เอสเอ็มอีจะเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ โดยมีรำยได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) จำกกำรวิเครำะห์จุดอ่อนและโอกำส พบว่ำ จุดแข็งคือรำยได้      
ไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยแต่ยังมีโอกำสคือยังมีผู้บริโภคให้ควำมสนใจสินค้ำอยู่ ดังนั้นผู้ประกอบกำรสินค้ำโอทอป     
จึงควรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดรำยได้แก่สมำชิกอย่ำงยั่งยืนและเพียงพอ พัฒนำฝีมือแรงงำน     
รุ่นหลังให้มีทั้งทักษะทำงฝีมือและกำรออกแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคยุคใหม่        
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปรำณี วิลัยรัตน์และวีระพงษ์ กิติวงค์ (2559) ที่ศึกษำเรื่องควำมส ำเร็จในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจ : บทเรียนส ำคัญของสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพะเยำ พบว่ำ เพื่อควำมอยู่รอดในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจของสินค้ำ OTOP พะเยำ ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มหรือผู้ประกอบกำรมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะ
คุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น ควำมขยันและควำมมำนะพยำยำมของหัวหน้ำกลุ่มนั่นเอง 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จำกกำรวิเครำะห์จุดอ่อนและวิกฤตของสินค้ำโอทอป พบว่ำ
จุดอ่อนของสินค้ำโอทอปคือ รำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย ส่วนวิกฤตคือ ภำวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว   
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรอำจยกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวที่ท ำให้ขำดทุน จ้ำงแรงงำนช่ัวครำว หรือใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยผลิต 
ในช่วงที่มีกำรผลิตจ ำนวนมำกเพื่อลดต้นทุนนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของพิมพ์พิสุทธ์ิ อ้วนล้ ำ, 
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ชมพูนุท โมรำชำติ และกัญญำ จึงวิมุติพันธ์ (2560) ศึกษำกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนกลุ่มหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร พบว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆผสมผสำนกับภูมิปัญญำท้องถ่ิน
ดั้งเดิมนั้นสำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตลงได้ ดังนั้นจึงเกิดก ำไรมำกขึ้นเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช ้

 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) คือ สร้ำงกำรรับรู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องรำวควำมเป็นมำของสินค้ำโอทอป       
ที่เช่ือมโยงต่อกำรน ำไปใช้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรโอทอปผลิตสินค้ำที่มีคุณลักษณะเด่นเฉพำะตัว  
ผู้ประกอบกำรควรสร้ำงกำรสื่อสำรให้ลูกค้ำรับรู้ถึงเรื่องรำว ควำมเป็นมำของสอนค้ำโอทอป สร้ำงภำพลักษณ์ให้ลูกค้ำ
สัมผัสได้ถึงควำมเป็นพิเศษควำมเหนือกว่ำควำมมีระดับในกำรได้ใช้สินค้ำช้ินน้ี  

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) คือ สื่อสำรให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมช ำนำญของผู้ผลิต สร้ำงสินค้ำ
ให้เป็นตลำดเฉพำะมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ดึงลูกค้ำระดับสูงที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควร
สร้ำงสินค้ำโอทอปให้เป็นสินค้ำในตลำดนิช (Niche Market) ผลิตและสร้ำงข้ึนมำเพื่อคนพิเศษ วำระพิเศษควรค่ำแก่
กำรครอบครอง บำงครั้งอำจน ำไปเป็นของสะสมก็เป็นได้ 
 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) คือ วำงแผนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดรำยได้แก่สมำชิก
อย่ำงยั่งยืนและเพียงพอ พัฒนำฝีมือแรงงำนรุ่นหลังให้มีทั้งทักษะทำงฝีมือและกำรออกแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรสร้ำงบุคลำกรรุ่นใหม่ข้ึนมำทดแทนรุ่นเก่ำ โดยมีกำรฝึก 
อบรม สอนงำน ถ่ำยทอดประสบกำรณ์และทักษะพิเศษเพื่อสร้ำงทีมงำนที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) คือ ผู้ประกอบกำรอำจยกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวที่ท ำให้ขำดทุน 
จ้ำงแรงงำนช่ัวครำว หรือใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยผลิต ในช่วงที่มีกำรผลิตจ ำนวนมำก เพื่อลดต้นทุนนั่นเอง 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรศึกษำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ำมำช่วยในกำรผลิต เพื่อลดแรงงำนคนลง         
ซึ่งจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตได้ด้วย  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีกำรศึกษำศักยภำพ และก ำหนดกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนของสินค้ำ ร่วมกับกำรก ำหนดตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard 

2. ผู้ที่สนใจในกำรศึกษำสำมำรถน ำแนวทำงกำรศึกษำของงำนวิจัยนี้ไปใช้ในกำรศึกษำและ
จัดท ำกลยุทธ์ในวิสำหกิจชุมชนหรือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด และเพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะหนี้สินและสถานการณ์ทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด ใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ระดับความเช่ือมั่น 
95% หาค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 370 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้            
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean :x ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การทดสอบค่าที (T-Test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู      
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-50 ปี และมีรายได้น้อยกว่า 20 ,000 บาท             
ในภาพรวมความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง    
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าในด้านรายรับ ด้านรายจ่าย ด้านการออม และปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการเป็นหนี้    
อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และรายได้ พบว่า ความเห็นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การเป็นหน้ี, ปัญหาและผลกระทบ, สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู
 

Abstract 
The objectives of this research was to study the problems and effects of Samutsakhon teacher 

saving and credit cooperative member’s debt and to study the financial situations of Samutsakhon teacher 
saving and credit cooperative’s members. The samples used in this research are a member of Samutsakhon 
teacher saving and credit cooperative. To calculate the size of the samples, the Taro Yamane technique 
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with a 95% confidence level and ± 5% determination of tolerances. It revealed that the appropriate size of 
samples was of 370 cases. The research materials used was a questionnaires created by the researchers. 
The collected data had analyzed as the percentage, mean (T), standard deviation (SD) by using T-Test and 
One-Way ANOVA. 

As results, it was found that the most members are female, aged 30-50 years and has incomes less 
than 20,000 baht. Commonly, the member opinions were at a medium level. Once classifying each side, it 
was found that income, expenditure, savings and the factors effecting from debt were at a medium level. 
By comparison with the differences of the average opinion levels classified by personal status, gender, age 
and income, it was found that the opinions of the Samutsakhon teacher saving and credit cooperative 
members was no different in general with statistical significance at the level of .05. 
 

Keywords : Debt, Problems and Effects, Members of the Teacher Saving and Credit Cooperative 
 

บทน า 
เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าแต่มีค่าครองชีพสูงข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยตรงมากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมีแนวโน้มลดลงในขณะที่การเพิ่มข้ึน
ของรายได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันเท่าที่ควร  เป็นเหตุผลส าคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวล
เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่าย เพื่อที่จะแบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนตามความจ าเป็น และก าหนดขอบเขตในการใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภค เพราะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่า ปัญหาค่าครองชีพสูงส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะรายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ และคงหลีกเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดการเป็นหนี ้      
ในยุคปัจจุบัน ท าให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลกันมากยิ่งข้ึนดังภาพที่ 1 
  

 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของการใช้สินเชื่อที่ใช้ในครัวเรือน การลงทุน และอ่ืนๆ ของปี 2562 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี (มกราคม – ธันวาคม 2562) 
 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการใช้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน (ร้อยละ 77) โดยใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 38.4 ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดินร้อยละ 37.3 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษา     
มีเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น ส าหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 23) พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ท าการเกษตร     
ร้อยละ 14.3 รองลงมาใช้ท าธุรกิจร้อยละ 8.1และหนี้อื่นๆ อีกร้อยละ 0.6 ข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจน
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ว่าการเป็นหนี้เป็นผลมาจากสินเช่ืออุปโภคบริโภคของส่วนบุคคลจะส่งผลให้เกิดการเป็นหนี้โดยการกู้ยืมเงิน         
เพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตเพื่อการอุปโภคบริโภคและรองลงมาเป็นการซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย์    
ที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์และด้านการศึกษา เป็นต้น และจากการส ารวจนี้พบว่ามีแนวโน้มการเป็นหนี้ครัวเรือนสูงข้ึนทุกๆ ปี    
ซึ่งมาจากภาวะหนี้สินของครัวเรือนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างแสดงได้ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แนวโน้มการเป็นหน้ีของครัวเรือน ปี 2556 – 2560 

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 
 

จากข้อมูลข้างต้นเมื่อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มการมีหนี้สูงข้ึนแสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าครองชีพของบุคคลไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ จึงท าให้เกิดภาระหนี้ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนี้       
ส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มสูงข้ึนและเป็นปัญหามาถึงในปัจจุบันก็คือบุคคลที่ประกอบอาชีพครู มีการจ่ายช าระหนี้ไม่ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด เนื่องจากครูที่มรีายได้น้อยและมีภาระหนี้สิน จึงท าให้ภาระหนี้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องข้ึนทุก  ๆปี เป็นผลมาจาก
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและรายได้ที่เหลือจากการช าระหนี้ต่อเดือนลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการช าระหนี้เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยัง
เกิดจากการเติบโตของรายได้จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง และเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจไทย 
ต่อมาเมื่อเกิดสงครามการค้าส่งผลให้อุปสงค์ลดลงประกอบกับเงินบาทมีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ท าให้ครัวเรือนมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอกับรายจ่าย          
จึงน าหลักทรัพย์มาจ านองเพื่อน าเงินไปใช้จ่ายประกอบกับอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมต่ าและการกู้ยืมสามารถท าได้ง่ายข้ึน    
จากแหล่งเงินกู้หลายๆ แหล่ง จึงส่งผลให้กู้ยืมง่ายข้ึนจึงท าให้คนมีภาระหนีเ้พิ่มข้ึนจนเกินก าลังความสามารถในการช าระหนี ้

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด เพื่อประโยชน์ที่สามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทาง        
ในการแก้ปัญหาการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ในการลดภาระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด    
ให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถน ามาขยายองค์ความรู้ทางวิชาการของผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการให้สินเช่ือ       
ในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด  
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2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะหนี้สินและสถานการณ์ทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
สมุทรสาคร จ ากัด 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครู กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นปัญหา   
และผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด จ านวน 4,928 ราย ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง 370 ราย และใช้วิธีการในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
สมุทรสาคร จ ากัด 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าในระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 เพื่อให้ได้แบบสอบถามจ านวน 370 ราย 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุ่งค้นหาและพัฒนาข้อมูลมาตรวัดความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ ที่สามารถวัดลักษณะและพฤติกรรมเป็นตัวเลขด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)     
กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนได้มีการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ และประมวลผล พร้อมน าผลที่ได้มาสรุป อภิปรายผล 
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิจัย โดยวิธีการวิจัยจะประกอบด้วย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  สมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด      
ที่เป็นหนี้จ านวน 4,928 ราย (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 31 ตุลาคม 61) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (Yamane, Taro.1967) 

 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 ราย และได้ด าเนินการ
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 

กรอบแนวคิดงานวิจัย : การศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจงัหวัดสมุทรสาคร  จ ากัด 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็น แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)     
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด           
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932)  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการเป็นหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม   
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Likert, 1932) ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัญหา       
และผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนส ารวจจริงออกเป็น     
2 ข้ันตอน คือ (1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Content Validity) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5        
มาเป็นข้อค าถาม และ (2) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เป็นการตรวจสอบเพื่อวัดความสอดคล้องภายใน
ของคุณภาพโดยรวมของเครื่องมือทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซึ่งผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.927 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 370 ฉบับ กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด และมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และตัวแบบโครงสร้าง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์    
ที่ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA)   
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคือสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด ดังตารางต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

68.57 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.43 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 116 31.43 

เพศหญิง 254 68.57 

รวม 370 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุพบว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี        
คิดเป็นร้อยละ 50.36 รองลงมา อายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.21 และน้อยที่สุดอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป     
คิดเป็นร้อยละ 11.43 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 141 38.21 
30-50 ปี 186 50.36 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป   43 11.43 

รวม 370 100.00 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายไดพ้บว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วยใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.64 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 20,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.86 และน้อยที่สุด        
มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 22.50 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรายได ้
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20,000 บาท 184 49.64 
20,000 - 25,000 บาท 103 27.86 
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 83 22.50 

รวม 370 100.00 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาครจ ากัด 
โดยภาพรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครู         
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด โดยภาพรวม 

 

ความเห็นของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาครจ ากัด x  S.D. แปลผล 

ด้านรายรับ 3.41 0.63 ปานกลาง 
ด้านรายจ่าย 3.36 0.50 ปานกลาง 
ด้านการออม 3.19 0.84 ปานกลาง 
ปัจจัยที่สง่ผลกระทบจากการเป็นหนี ้ 2.71 0.75 ปานกลาง 
ความเห็นของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูจงัหวัดสมุทรสาคร จ ากัด  โดยภาพรวม 

3.17 0.44 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด         
โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x = 3.17) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านรายรับ มีระดับ
ความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจ ังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x = 3.41)          
ด้านรายจ่าย มีระดับความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง      
( x =3.36) และด้านการออม มีระดับความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด       
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x =3.19) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการเป็นหนี้  มีระดับความเห็นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x =2.71) ส าหรับการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.10 – 4.00  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยจะได้น าผลมาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นข้อยุติให้ทราบ 3 ข้อ ดังนี ้

1. สมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด มีความคิดเห็นในด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
จากการเป็นหนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง และการเป็นหนี้ท าให้ไม่มีเงินไปจ่ายช าระหนี้ตามวันเวลา        
ที่ก าหนดไดอ้ยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริษา โพชนุกูล (2559) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการผิดช าระหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส สาขาระโนด จังหวัดสงขลา ที่พบว่า ด้านปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร
ส่งผลกระทบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระยะเวลาช าระหนี้ไม่เหมาะสมท าให้ไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้ได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2. ด้านปัญหาจากการเป็นหนี้มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ท าให้เกิดปัญหาครอบครัว เนื่องจากไม่มีเงินมาช าระหนี ้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ไชยเทศน์ (2558) ภาระหนี้สินและปัจจัยการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จ ากัด 

3. โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ และอายุ พบว่า ความเห็นของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรชนก จวนงาม (2559) การศึกษาปัญหาและผลกระทบการเป็นหนี้ของสมาชิก
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง พบว่า สมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรสวนยางพาราส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง       
โดยภาพรวมแล้วสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรสวนยางพารามีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท าบัญชี    
ในครัวเรือน เพื่อจะช่วยให้สามารถรับรู้รายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินกับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด เพื่อจะได้น าไปวางแผนทางการเงินและลดการก่อหนี้สิน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ท าให้มีข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์ผล     

ที่ได้รับเพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และใกล้เคียงกับความจริงมากข้ึน 
การวิจัยในครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) ควรมีการระบุปัญหาที่ส่งผลให้เกิดหนี้สิน เกิดจากครอบครัว หรือการขาดวินัยจากการใช้จ่ายเงิน
รวมถึงประสิทธิภาพในการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร จ ากัด 

3) ควรขยายขอบเขตไปยังกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่ครอบคลุมให้มากยิ่งข้ึนไป 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพัน

ต่อองค์กรของครู 2) ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครู  3) พัฒนำรูปแบบควำมผูกพัน        
ต่อองค์กรของครู 4) ประเมินและยืนยันกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู ในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม 6 ด้ำน     
มีค่ำควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 0.97 และแบบประเมินรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้
และควำมตรงตำมประเด็นกำรพัฒนำ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เทคนิควิธี
วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น Modified Priority Needs Index (PNImodified) เทคนิคเดลฟำย และกำรทดสอบไคสแควร์ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1. สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูมีสภำพปัจจุบัน
โดยรวมมีค่ำอยู่ในระดับปำนกลำงและสภำพที่พึงประสงค์โดยรวมมีค่ำอยู่ในระดับมำก 2. ค่ำดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
รูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูโดยรวมเท่ำกับ . 21 3. รูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครู มีจ ำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่         
1) ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 2) ควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 3) บรรยำกำศองค์กร 4) คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 5)ควำมท้ำทำย
ในกำรท ำงำนและ 6)ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร ตำมล ำดับ 4. ผลกำรประเมินและยืนยันกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อ
องค์กรของครู พบว่ำมีควำมเหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

ค าส าคัญ : กำรพัฒนำรูปแบบ, ควำมผูกพันต่อองค์กรของครู, กำรศึกษำ  
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the present and admirable development of 

organization commitment of teacher 2) to study the need in development of organization commitment 
of teacher model 3) to develop organization commitment of teacher model 4) to evaluate and confirm 
the development of organization commitment of teacher model. The sample group included 384 
Personnel. The tools of this research consisted of questionnaire 6 factors that had reliability 0.97 and 
the questionnaire evaluate for appropriate, possibility, content validity of model. The analyzed by using 
percent, mean, standard deviation, Modified PNIModified (Priority Needs Index: PNI), Delphi and Chi-square. 
Research forms are research and development.  

The findings were revealed as follows. 1) The present development of organization commitment 
of teacher model was rated at the medium level  and the desirable development of organization commitment 
of teacher model was rated at the high level 2)The need (PNImodified)(Priority Needs Index: PNI) in 
Development of organization commitment of teacher model .21 3)The Development of organization  
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commitment of teacher model  involved 6 components, as detailed below 1) Leadership Administrators 
2) Loyalty3) Organizational Climate 4) Quality of Work 5) Job Challenge 6) Relationship within the 
organization respectively 4) The Development of organization commitment of teacher model was 
evaluated and confirmed to be appropriate for further implementation at significance level .01 

 

Keywords: Model Development, Organization Commitment for Teacher, Education 
 

บทน า 
สถำนศึกษำเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคล

ทุกเพศทุกวัยให้พัฒนำเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ บุคคลส ำคัญที่มีบทบำท
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ตั้งไว้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ         
ซึ่งเป็นผู้ที่จะน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวได้ในขณะเดียวกัน ถ้ำองค์กรได้ผู้บริหำรที่ดี                  
มีควำมสำมำรถรอบด้ำน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงำม มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ          
มีควำมรักและผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงำนก็จะท ำให้สถำนศึกษำแห่งนั้น
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่ำย (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2550) 

กำรพัฒนำองค์กรเป็นสิ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญยิ่งโดยเฉพำะยุคเวลำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป       
อย่ำงรวดเร็วและตลอดเวลำ องค์กรต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญต่อบุคลกรที่จะท ำให้มีกำรท ำงำนทุ่มเทเพื่อให้หน่วยงำน      
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง นักจิตวิทยำและนักพัฒนำองค์กรทั้งหลำยต่ำงให้ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์เปน็อย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในวงกำรธุรกิจ และในองค์กรของรฐัเพรำะช้ีขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(สุนำภำ คุ้มชัย, 2552) บุคลำกรมีควำมแตกต่ำงในแง่อำยุ กำรศึกษำ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และควำมคำดหวัง        
ควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน (Job Challenge) องค์กรจะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน                
และมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of Work) ควำมสุขกับงำนรุ่งควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร (Relationship 
within the Organization) กำรมีบรรยำกำศองค์กร (Organizational Climate) เป็นควำมสัมพันธ์ที่อบอุ่นจริงใจ   
ของสมำชิกที่อยู่ในองค์กรให้กำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจทัศนคติระหว่ำงพนักงำนด้วยกันซึ่งก่อให้เกิด
ควำมสำมำรถที่จะท ำงำนร่วมกัน (Employee Satisfaction) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงมีพันธะสัญญำต่อกัน 
(Commitment) กำรท ำให้บุคลำกรจงรักภักดี (Loyalty) องค์กรใดจะประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้
ก ำหนดไว้ต้องอำศัยปัจจัยที่ส ำคัญหลำยปัจจัย ทรัพยำกรมนุษย์ก็ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีส่วนช่วยในกำรผลักดันให้
องค์กรสำมำรถด ำเนินกิจกำรให้มีประสิทธิภำพและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรน ำพำองค์กรขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ           
สู่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงนับได้ว่ำทรัพยำกรมนุษย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ำมหำศำล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
อย่ำงยิ่งที่องค์กรจะต้องให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมผูกพันต่อองค์กร  

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมำยที่มุ่ง     
จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีควำมสำมำรถและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
จำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรได้กระท ำอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นใน 4 เรื่อง คือ 1) ยึดโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 2) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล 
องค์กรทุกภำคส่วน 3) กระจำยอ ำนำจด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำรงบประมำณ บริหำรทั่วไปให้สถำนศึกษำ
รับผิดชอบ และ 4) ติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรตรวจสอบผลกำรปฏิรูปกำรศึกษำ     
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ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำพบว่ำบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำมีกำรลำออก      
หรือปรับเปลี่ยนจำกหน้ำที่และออกจำกองค์กรก่อนเวลำเป็นจ ำนวนมำกจึงเป็นสำเหตุของกำรขำดแคลน
บุคลำกรในกำรจัดกำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำกในปัจจุบนั จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำใหผู้้บริหำรสถำนศึกษำที่บรรจุ
ใหม่ส่วนมำกที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กที่มีควำมขำดแคลนปัจจัยด้ำนกำรบริหำรเกิดกำรว่ิงเต้นเพื่อให้ได้
โยกย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในโรงเรียนที่มีควำมพร้อมในด้ำนกำรบริหำรงำนที่ดีกว่ำ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึง
ควำมผูกพันของผู้บริหำรที่มีต่อองค์กรได้เช่นเดียวกัน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2552) 

องค์กรจะมีประสิทธิภำพได้น้ันเกิดจำกบุคลำกรที่มีควำมผูกพันกับองค์กรในระดับสูงที่จะท ำงำนอย่ำงจริงจัง      
มีควำมรับผิดชอบและทุ่มเท เสียสละเวลำให้กับงำนและกิจกรรมขององค์กรผลงำนที่ออกมำจะมีคุณภำพ 
และในทำงตรงกันข้ำมถ้ำบุคลำกรในองค์กรไม่มีควำมผูกพันต่อองค์กรหรือควำมผูกพันในระดับต่ ำ ผลงำนก็จะไม่มี
ประสิทธิภำพ ไม่รับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้น ไม่ทุ่มเทเสียสละเวลำให้กับองค์กร ส่งผลให้กำรบริหำรงำนขององค์กร
ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ซึ่ง Steer (1977: 48, อ้ำงถึงใน จ ำนง เหล่ำคงธรรม, 2554: 1) ได้ให้แนวคิด        
ว่ำควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเฉพำะครอบคลุมมำกกว่ำควำมพึงพอใจ         
ในหน้ำที่กำรงำนสำมำรถสะท้อนถึงผลทั่วไปที่บุคลำกรตอบสนองต่อองค์กรโดยส่วนรวมมีเสถียรภำพ          
ที่มำกกว่ำควำมพึงพอใจ ถึงแม้จะมีกำรพัฒนำไปอย่ำงช้ำๆ แต่ก็จะอยู่อย่ำงมั่นคงและเป็นตัวช้ีวัดที่ดีที่แสดง
ถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร และควำมผูกพันของบุคลำกรคือ ควำมมุ่งมั่นและควำมสำมำรถ
ที่จะอุทิศตนเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กร หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำเป็นระดับควำมพยำยำมอย่ำงละเอียด รอบคอบ      
อุทิศเวลำ สติปัญญำและแรงงำนทีใ่ส่ลงไปในงำน นอกจำกนี้สิ่งจ ำเป็นที่บุคลำกรจะแสดงออกถึงควำมผูกพัน 
คือ ควำมตั้งใจ ควำมรู้สึกถึงเป้ำหมำย หวงแหนและภูมิใจควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงถือว่ำกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรเป็นเรื่องของพฤติกรรม เพรำะเป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้สึกหวงแหน ผูกพัน มีควำมคิดต่อองค์กร เป็นเรื่องของควำมสุขและควำมพอใจ (สุพร ข ำเจริญศักดิ์ , 
2553) 

ทรัพยำกรมนุษย์เป็นหน่วยพื้นฐำนที่มีคุณค่ำมีควำมส ำคัญที่สุดขององค์กรเพรำะควำมส ำเร็จหรือ
ประสิทธิภำพขององค์กรนั้นย่อมข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กรเป็นส ำคัญ และในกำรบริหำรงำน     
ให้ประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพนั้นผู้บริหำรจ ำเป็นต้องหำวิธีกำรที่จะเสริมสร้ำงให้บุคลำกร          
เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เพรำะแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อผลงำนที่ปรำกฏ 
หำกบุคลำกรในองค์กรมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนต่ ำก็จะส่งผลให้มีควำมรู้สึกผูกพันต่อองค์กรน้อยลง        
และเกิดกำรขำดงำนและลำออกจำกงำนในที่สุด(ธณัฐชำ รัตนพันธ์, 2550) แต่หำกผู้บริหำรสำมำรถหำวิธี      
หรือแนวทำงในกำรบริหำรงำนเพื่อใหบุ้คลำกรเกดิควำมผูกพันต่อองค์กรก็ย่อมท ำให้กำรลำออกของบุคลำกรน้อยลง 
และส่งผลให้กำรท ำงำนภำยในองค์กรต่อเนื่องประเทศไทยก ำลังประสบปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพ
ของผู้เรยีนซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับครู จึงจ ำเปน็ต้องหำแนวทำงในกำรส่งเสริมสนับสนุนครูให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตระหนักในภำระหน้ำที่ของตน ตั้งใจท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบและเต็มใจ กล่ำวอีกนัยคือ 
มีควำมผูกพันต่องำนและต่อองค์กร เพรำะจุดมุ่งหมำยส ำคัญในกำรบริหำรงำนของทุกองค์กรก็คือ รักษำบุคลำกร
ขององค์กรไว้ให้คงอยู่กับองค์กรนำนที่สุด แรงจูงใจและควำมพยำยำมของบุคลำกรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
กำรเพิ่มผลผลิต ถ้ำบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กรสูงก็เช่ือมั่นได้ว่ำองค์กรนั้นจะมีผลกำรปฏิบัติงำน           
ในระดับสูงข้ึนด้วย ถ้ำต้องกำรเพิ่มผลผลิตของงำนจะต้องรู้จักสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรให้มำกข้ึน         
(สรยำ มหำกณำนนท์, 2551) ซึ่งควำมผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพขององค์กร ควำมพึงพอใจของสมำชิก 
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และเป็นสิ่ งพึงประสงค์ขององค์กรทั่วไป โดยลักษณะควำมสัมพันธ์ที่บุคคลมีกำรแสดงออกต่อองค์กรนั้น                 
จะแสดงออกมำในรูปแบบของควำมปรำรถนำจะอยู่ในองค์กร (Desire to Remain) ควำมตั้งใจจะอยู่ในองค์กร 
(Intent to Remain) ควำมปรำรถนำที่จะรักษำสมำชิกภำพขององค์กรไว้ (Retention) กำรมำท ำงำนเสมอ 
(Attendance) กำรมีควำมพยำยำมในกำรท ำงำน (Job Effort) Mowday; & et al. (อ้ำงถึงใน วรรณิภำ นิลวรรณ, 
2554) องค์กรจะด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จะประสบควำมส ำเร็จ
หรือล้มเหลวข้ึนอยู่กบัปัจจัยส ำคัญ คือ คนหรือบุคลำกรในองค์กรว่ำมีควำมผูกพันต่อองค์กรมำกน้อยเพียงใด 
เมื่อบุคคลเข้ำมำท ำงำนในองค์กรก็มีควำมหวังทีจ่ะได้พบกับสภำพแวดล้อมบรรยำกำศทีด่ี เปิดโอกำสให้ตนเอง
ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ มีควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน และตอบสนองคุณภำพชีวิตได้ องค์กรใดที่ท ำให้
บุคคลก้ำวไปถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้บุคคลนั้นย่อมต้องกำรท ำงำนอยู่ในองค์กรนั้นต่อไป ส่งผลให้เกิดควำมผูกพัน
ต่อองค์กร มีควำมเต็มใจยอมทุ่มเทท ำงำนให้องค์กรอย่ำงสุดควำมสำมำรถเพื่อให้งำนบรรลุเป้ำหมำยและไม่คิดย้ำย
หรือลำออกจำกองค์กร แต่ถ้ำองค์กรใดไมส่ำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของบุคคลได้
บุคคลย่อมเกิดควำมผูกพันได้ยำก และส่งผลเสียต่อองค์กรในหลำยด้ำน (วรรณิภำ นิลวรรณ, 2554) 

ควำมผูกพันต่อองค์กรหมำยถึงควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร ทุ่มเทปฏิบัติด้วยควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน  
จงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดจนบรรยำกำศและคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ท ำให้บุคคลมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ           
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสร้ำงแรงจูงใจท ำให้บุคลำกรทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนเพรำะงำนเป็นลักษณะส ำคัญที่จะน ำพำ
องค์กรไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมอยู่รอด ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล หรือควำมเสื่อมสลำยและ
ไร้ประสิทธิภำพขององค์กรได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของควำมผูกพันต่อองค์กรจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง             
ที่ผู้บริหำรองค์กรต้องมีภำวะผู้น ำ ตระหนักและระลึกถึงอยู่เสมอ  (Buchanan 1974), (Kanter, 1986) 
(Steers, 1991) (Porter et al., 1974) (Mowday et al., 1979) 

ภำรกิจส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ คือ ต้องจัดกำรเรียนรู้ใหบ้รรลเุปำ้หมำยตำมควำม
มุ่งหมำยในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ก ำหนด
สำระส ำคัญเกี่ยวกับควำมมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำในมำตรำ 6 ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ วัฒนธรรม            
ในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถซึ่งครูในโรงเรียนมีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นกำรพัฒนำรูปแบบ
ควำมผูกพันต่อองค์ของครูจึงเป็นแนวคิดหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรโรงเรียนให้ประสบผลส ำเร็จ ท ำให้บุคลำกรเกิดแรง
กระตุ้นในกำรอุทิศพลังกำยพลังใจให้แก่องค์กร (สำธิต รื่นเริงใจ, 2549) และ (วิภำนันท์ กวพัทธ์, 2557) ได้วิจัย
รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของควำมผูกพันต่อองค์กรครูพบว่ำตัวแปรที่ส่งผลต่อควำมผูกพันขององค์กร
ได้แก่ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร วัฒนธรรมองค์กำร บรรยำกำศองค์กร ลักษณะบุคคลจิตวิสัย กำรรับรู้บำทบำทหน้ำที่ 
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน และแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่พอจะเป็นแนวทำงในกำรค้นหำ
องค์ประกอบของควำมผูกพันต่อองค์กรของครู กำรจัดกำรศึกษำให้ได้คุณภำพทั้งโรงเรียนต้องอำศัยควำมผูกพัน
อย่ำงมำกของครูทุก ๆ ฝ่ำย ควำมผูกพันจึงเป็นเสมือนตัวจักรส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนให้ดีข้ึน และบุคคลแรกที่จะต้องมีควำมผูกพันทั้งต่อโรงเรียน และต่องำน คือครู เพรำะว่ำกำรที่ครูมีควำม
ผูกพันย่อมแสดงว่ำมีควำมเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อองค์กรทุ่มเทท ำงำนเพื่อองค์กรอย่ำงเต็มที่       
โดยมุ่งหวังให้งำนประสบควำมส ำเร็จนั่นคือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสมกับที่ได้ช่ือว่ำเป็นบุคลำกรวิชำชีพที่ท ำ
หน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และให้กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญท ำให้บรรลุควำม
มุ่งหมำยและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติอย่ำงยังยืนได้ 
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จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะเห็นว่ำองค์กรที่สมำชิกมีควำมผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงจะมีกำรแสดงออก
ของสมำชิกโดยกำรที่จะปฏิบัติงำนใหแ้ก่องค์กรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจเพื่อให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จ แต่ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำสมำชิกมีควำมผูกพันต่อองค์กรต่ ำพฤติกรรมของสมำชิกที่แสดงออกนั้น
จะเป็นไปในทำงที่องค์กรไม่พงึปรำรถนำใหม้ี เช่น กำรท ำงำนไมเ่ต็มที่ขำดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน หรือย้ำยไปอยู่ที่อื่น
ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมสูญเสียทั้งสองฝ่ำย ดังนั้นหำกกำรศึกษำถึงควำมผูกพันของสมำชิกในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ
เพรำะเป็นปัจจัยที่ส ำคัญซึ่งจะส่งผลท ำให้องค์กรนั้นด ำเนินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์      
และเป้ำหมำยที่วำงเอำไว้ นอกจำกนั้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวช้ีวัดหรือคำดกำรณ์เกี่ยวกับอัตรำและแนวโน้ม      
ในกำรลำออก โอน หรือย้ำยของบุคลำกรในองค์กร เพรำะสมำชิกที่มีควำมผูกพันต่อองค์กรสูงมักมีควำมปรำรถนำ       
ที่จะยังคงอยู่กับองค์กรต่อไปเพื่ออุทิศตนให้กับกำรท ำงำนต่อองค์กรที่ตนเองเลื่อมใสศรัทธำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีจ ำนวนครูผู้สอนในโรงเรียนมำกที่สุด โดยมีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน 
และบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน กำรบริหำรกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 ให้ประสบควำมส ำเร็จนั้นต้องสร้ำงควำมผูกพันของครูให้เกิดข้ึน       
ครูจะต้องมีควำมตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่องำนและควำมผูกพันต่อองค์กร    
ก็จะท ำให้ครูรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนโดยจะมีควำมจงรักภักดี ทุ่มเท ศรัทธำ บรรยำกำศ 
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมตั้งใจจริง ที่จะร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนำโรงเรียนโดยผู้บริหำรจึงต้องท ำให้ครู
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมำกข้ึนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำนั้นให้ได้คุณภำพทั้งโรงเรียนต้องอำศัยควำมผูกพัน
อย่ำงมำกของครูทุกๆ ฝ่ำย ควำมผูกพันจึงเป็นเสมือนตัวจักรส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ         
ของโรงเรียนให้ดีข้ึนและบคุคลแรกที่จะต้องมคีวำมผูกพนัทั้งต่อโรงเรียนและต่องำนคือ ครู เพรำะว่ำกำรที่ครู
มีควำมผูกพันย่อมแสดงว่ำมีควำมเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อองค์กร ทุ่มเทท ำงำนเพื่อองค์กร
อย่ำงเต็มที่โดยมุ่งหวังให้งำนประสบควำมส ำเร็จ นั่นคือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสมกับที่ได้ช่ือว่ำเป็นบุคลำกร
วิชำชีพที่ท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และให้กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญท ำให้
บรรลุควำมมุ่งหมำยและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสนใจท ำกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสงักดัส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เพรำะจะน ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิจัยจะช่วยให้องค์กรสำมำรถปรับเปลี่ยน
วิธีกำรบริหำรงำน อัตรำก ำลัง กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรมีควำมรัก และผูกพันต่อองค์กร 
ส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้อันจะส่งผลต่อประสิทธิภำพ                 
และประสิทธิผลโดยรวมต่อโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผกูพันต่อองค์กรของ

ครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    
2. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
3. เพื่อพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 2  
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4. เพื่อประเมินผลและยืนยันรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ 
ควำมผูกพันต่อองค์กร ( Buchanan, 1974;Mowday, 1979;Porter, 1987; Steers, 1991 ) กำรสัมภำษณ์
เชิงลึกจำกผู้ทรงคุณวุฒิน ำมำสร้ำงเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้  

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีดำเนินกำรวิจัย แบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี ้ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ ของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กร
ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  มีวิธีกำร ดังนี ้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ แบ่งตำมประเภทของกำรวิจัย ดังนี้  
1.กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)  
ประชำกรได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

จ ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน ได้จ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น จ ำนวน 416 คน 
กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

จ ำนวน 48 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน  กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรใช้ตำรำงของเครซี่และ
มอร์แกน กำรสุ่มแบบง่ำยผู้ให้ข้อมูลเป็นครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 384 คน  

2.กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informants) เป็นผู้เช่ียวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ครูผู้สอน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นักวิชำกำร คณำจำรย์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 42 คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำมควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  มี 6 ด้ำน เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ 
จ ำนวน115 ข้อ ได้มำจำกกำรศึกษำจำกแนวคิดทฤษฎีต่ำงๆ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 คน           
มำท ำกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ จัดกลุ่มองค์ประกอบควำมผกูพนัต่อองค์กร 6 ด้ำน แล้วน ำมำสร้ำงนิยำมปฏิบัติกำร
จัดท ำข้อค ำถำม และตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (content validity) โดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
(Index of Item-Objective: IOC) ระหว่ำงข้อค ำถำมกับนิยำมปฏิบัติกำรโดยผู้เช่ียวชำญมีค่ำควำมสอดคล้องรำยข้อ 
มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 และค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม (reliability) โดยวิธีหำค่ำสัมฤทธ์ิแอลฟำ 
(alpha coefficient method) ตำมสูตรของ Cronbach (Cronbach,1990) โดยมีค่ำควำมเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
0.97 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลจำก
แบบสอบถำม โดยใช้ค่ำควำมถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน(Standard Deviation)  

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพฒันำรูปแบบควำมผกูพันต่อองค์กรของครู
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่       
พึงประสงค์ของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 จำกข้ันตอนที่ 1 เพื่อกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นเพื่อควบคุมขนำดควำมต้องกำรจ ำเป็นให้อยู่
ในพิสัยที่ไม่มีช่องกว้ำงมำกเกินไป และให้ควำมหมำยเชิงเปรยีบเทียบเมื่อใช้ระดับของสภำพที่เป็นอยู่เป็นฐำน 
ในกำรค ำนวณอัตรำกำรพัฒนำเข้ำสู่สภำพที่คำดหวังของกลุม่ (สุวิมล ว่องวำณิช, 2548: 279) โดยใช้สูตรกำร
ค ำนวณ PNI แบบปรับปรุงจำกสูตรเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย  และ  สุวิมล  ว่องวำนิช ดังนี้ 

สูตรค ำนวณ PNIModified (Priority Needs Index: PNI) 

PNIModified = 
   -   

 
 

ข้ันตอนที่ 3 สร้ำงรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ผู้วิจัยน ำข้อมูลจำกข้ันตอนที่ 2 มำยกร่ำงกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กร      
ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
รูปแบบด้วยเทคนิคเดลฟำย (Delphi Technique) อิงผู้เช่ียวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 17 คน โดยด ำเนินกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 รอบ ได้รูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

ข้ันตอนที่ 4  ประเมิน ตรวจสอบ กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ในข้ันนี้ผู้วิจัยประเมินควำมเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 
ด ำเนินกำรโดยผู้เช่ียวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีกำรประชำพิจำรณ์ จ ำนวน 15 คน ประเมินและตรวจสอบ       
เพื่อยืนยันกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรทดสอบ Chi-square  

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบกำรศึกษำปริญญำตรี มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน     
ในต ำแหน่งงำนระหว่ำง 1-5 ปีและมีเงินเดือนระหว่ำง 15,000 – 20,000 บำท  
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2. ข้อค้นพบตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำรูปแบบควำม

ผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ในภำพรวม 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ำนควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร 2) ด้ำนควำม

ท้ำทำยในกำรท ำงำน 3) ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 4) ด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 5) ด้ำนบรรยำกำศองค์กร 
และ 6) ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน สภำพกำรด ำเนินกำรปัจจุบัน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.39 
โดยมีด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสูงสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.43 รองลงมำคือด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร        
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.42 และด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34 เมื่อพิจำรณำ     
ในภำพรวมของสภำพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.12 โดยมีด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร      
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 รองลงมำคือด้ำนควำมจงรักภักดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 และด้ำนควำมสัมพันธ์
ภำยในองค์กรมีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กร
ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

ผลกำรวิจัย พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กร   
ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ในภำพรวมมีค่ำควำมต้องกำรจ ำเป็น       
เท่ำกับ .21 ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กรองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนควำมท้ำทำย    
ในกำรท ำงำน องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนบรรยำกำศองค์กร และองค์ประกอบที่ 6 ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน   

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ โดยควำมต้องกำรจ ำเป็นเรียงล ำดับ  
จำกมำกไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 2) ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 3) ด้ำนบรรยำกำศองค์กร 
4) ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนองค์กร 5) ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน และ 6) ด้ำนควำมสัมพันธ์ภำยใน
องค์กร ตำมล ำดับ 

วัตถุประสงค์ข้อ 4 เพื่อประเมินและยืนยันผลกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครู     
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 15 คน โดยใช้กำรทดสอบ Chi-square 
ผลกำรตรวจสอบมีควำมเหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครู         

ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 พบว่ำ สภำพปัจจุบันในภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำงและพิจำรณำสภำพที่พึงประสงค์ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก 

2.ค่ำดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำควำมต้องกำรจ ำเป็น .21  
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3.กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 พบว่ำมีจ ำนวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร  
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนบรรยำกำศองค์กร องค์ประกอบที่ 4 
ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำนและองค์ประกอบที่ 6       
ด้ำนควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร  ตำมล ำดับ   

4.ผลกำรประเมิน ตรวจสอบ กำรยืนยัน กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 พบว่ำ ผลกำรตรวจสอบมีควำมเป็นไปได้ อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ผู้วิจัยน ำผลกำรวิจัยมำอภิปรำยดังนี้  
 ผลกำรศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 พบว่ำ ประกอบด้วย ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร ควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 
ควำมจงรักภักดีต่อองค์กร ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร บรรยำกำศองค์กร และคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน   
องค์ประกอบด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 
ด้ำนบรรยำกำศองค์กร ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำนและด้ำนควำมสัมพันธ์
ภำยในองค์กร ตำมล ำดับ กำรที่ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจำก ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนไว้ชัดเจนจัดให้คณะครูเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงกว้ำงขวำง 
ปฏิบัติต่อคณะครูโดยเคำรพยึดควำมต้องกำรและควำมสำมำรถพิเศษของครูเป็นรำยบุคคล น ำควำมคิดเห็น
ของคณะครูไปพิจำรณำและปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรของกำรพัฒนำ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ แสดงควำมห่วงใยและใส่ใจในสวัสดิภำพของครู เห็นถึงคุณค่ำกำรทุ่มเทท ำงำนของครู 
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรไปอบรม ประชุม หรือสัมมนำเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ อย่ำงสม่ ำเสมอ สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูศึกษำต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทำงกำรศึกษำมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้งในโรงเรียน      
ด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม จัดหำข้อมูลข่ำวสำรที่จะช่วยคณะครูให้คิดถึงแนวทำงหรือวิธีกำรที่จะพัฒนำผู้เรียน 
ให้ครูมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละภำรกิจทุกครั้ง กำรสนับสนุนให้ก ำลังใจ     
ยกย่องให้เกียรติในโอกำสที่เหมำะสมสอดคล้อง Hoy and Miskel (2001) กล่ำวว่ำภำวะผู้น ำเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่ง      
ต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของสถำบันกำรศึกษำภำวะผู้น ำของผู้บริหำรเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภำพของ
สถำนศึกษำที่ด ำเนินโดยผำ่นเครอืข่ำยบุคคล ตำมบทบำทขององค์กรและสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ภำรดี อนันต์นำวี 
(2545) ที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบของผู้น ำผู้บริหำรโรงเรียนกับควำมพึงพอใจในงำนของครู       
พบว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียนที่มีแบบของผู้น ำมุ่งงำนและมุ่งควำมสัมพันธ์สูงจะท ำให้ครูมีควำมพึงพอใจงำนที่ปฏิบัติ       
ได้มำกกว่ำผู้น ำแบบอื่น ยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปรียำพร วงศ์อนุครโรจน์ (2540) ซึ่งพบว่ำ ควำมศรัทธำต่อ
ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวพยำกรณ์ที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียน อย่ำงสม่ ำเสมอ ทบทวนกำรปฏิบัติงำน
ของตนว่ำตรงกับเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ น ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร 

2. ควรมีกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กรครูในโรงเรียน ให้มีควำมเหมำะสมเพียงพอตำม
ควำมจ ำเป็น อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
         ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1. ควรมีกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบเชิงสำเหตุของควำมผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน
เอกชนหรือกำรศึกษำนอกระบบ  

2. ควรมีกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครูใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  

เขตสายไหม กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 238 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1.นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
นักศึกษามีอายุ 21-22 ปี  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสาขาภาษาอังกฤษมีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียน
ภาษาอังกฤษ มากกว่า 6 วิชา 2. นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือด้านการพูดมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ  ด้านการฟัง   
มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปาน และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการอ่านมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง 3. นักศึกษาที่มีเพศ 
และสาขา และประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ           
ด้านการพูด ด้านการฟัง   ด้านการอ่าน และ ด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน  และนักศึกษาที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความวิตกกังวล         
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด ด้านการอ่าน และ ด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการฟัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ0.05    

   

ค าส าคัญ : ความวิตกกังวล, การเรียนภาษาอังกฤษ, นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
 

Abstract 
This research aimed to study the English language learning anxiety level of private university 

students, Sai Mai District, Bangkok, and to compare the English language learning anxiety levels of 
private university students, Sai Mai District, Bangkok . The sample group used in the research was 238 
private university students in Sai Mai District, Bangkok by Simple Random Sampling. This research uses 
questionnaires as a tool for data collection and data analysis. By using descriptive statistics such as 
percentage, average, standard deviation And inferential statistics such as t-test and F-test statistic at the 
significance level of 0.05 The results of the research showed that 1. Most of the students are female. 
Students are 21-22 years old. Most students do not study English. Have experience in learning English 
courses in more than 6 subjects 2. Students have anxiety in learning English in general At a medium 
level When considering each aspect The aspect that has the most anxiety is the speech, the anxiety is 
in the high level, followed by the listening, the anxiety is at the comparable level. And the least aspect 
is reading. There is a moderate level of anxiety. 3. Students with different gender and branches and 
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different experience in learning English language courses There was no difference in anxiety in learning 
English, speaking, listening, reading and writing. And students of different age had no difference in 
English language learning, speaking, reading and writing. There was no significant difference in listening at 
the statistical level of 0.05. 
 

Keywords :  Anxiety, English language learning, Private University Students 
 

บทน า 
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพราะว่าภาษาอังกฤษ                 

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแสวงหาความรู้ 
ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการสร้างความเข้าใจต่อประเพณีวัฒนธรรม ด้านการค้าขายและธุรกิจ รวมไปถึงด้าน    
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประชาคมอาเซียนและต่างประเทศทั่วโลก เมื่อมีความหลากหลายและแตกต่าง     
ทางประเพณีวัฒนธรรม ย่อมตระหนักถึงการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ภาษาที่เป็นสื่อกลางเพื่อแสดงความเข้าใจ
ต่อกันน่ันก็คือภาษาอังกฤษ เพราะทั่วโลกจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และ ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
กับประเทศที่ไมไ่ด้พูดภาษาเดียว จะเห็นได้ว่าการที่จะสือ่สารเพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจ จ าเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาไทยเท่านั้น (ครูอัพเดทดอทคอม, 2561) และยังมีการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   
กันอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ อีเมล์ และทางโทรศัพท์มือถือ (Lai, Lin, & Kersten, 2010)    
ยิ่งไปกว่านั้นมีมากกว่า 70 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ (Crystal, 2003) ประเทศไทยก็เป็นอีก   
หนึ่งประเทศที่ได้รับอิทธิพลและเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ง      
ของ AEC หรือ ASEANEconomic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อพัฒนาประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งในทุก ๆ  ด้าน ภายใต้ประชาคมนี้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็น
ภาษาราชการส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
(เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, 2556) 

ภาษาอังกฤษนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และในโลกอนาคต
เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้ในการเรียนรู้ การสื่อสาร เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ 
โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง รวมทั้งพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเทคโนโลยี 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศนั้นไปสู่ประชาคม ซึ่งหลังจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ English Speaking Year เมื่อปี 2555 หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มให้
ความส าคัญกับการเรียนภาษากันมากข้ึน เพราะภาษานับว่าเป็นบันไดให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จและเช่ือมไปสู่
ประชาคมโลกโดยภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศทั่วโลก      
(คัมภีรภาพ คงส ารวย และคณะ,2561) และภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้กันมากภาษาหนึ่ง 
ประเทศไทยจึงมองเห็นอนาคตของคนไทยกับการใช้ภาษอังกฤษในยุคปัจจุบันส าคัญมากที่สุด และเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนท างานทุกสาขา และทุกอาชีพ ที่ปัจจุบันคนไทย
จ าเป็นต้องมีความรู้และมีความเข้าใจทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพราะทักษะภาษาอังกฤษช่วยพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา 
พนักงาน คนงาน และทุกอาชีพเพื่อโอกาสที่มีผลตามมาส าหรับผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก (เจนจิรา ชัยปาน 
และคณะ,2556) 
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ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่พุทธศักราช 2438 รัฐบาลไทยได้ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในรายวิชาที่ต้องสอนในหลักสูตรข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลานานของประเทศ           
(อรพรรณ วีระวงศ์,2547) ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2549 (ธันวดี น าแสง, 2554) ภายใต้แผนนี้นักเรียนไทยทุกคนจ าเป็นต้องเรียน
ภาษาอังกฤษนับตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา หรือวิทยาลัย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยิ่งไปกว่านั้น      
นักศึกษาไทยในทุกสาขาวิชาต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือกพื้นฐานเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศไทยเป็นอันมาก อย่างไรก็ตามมีการพบปัญหา
ในการเรียนภาษาอังกฤษในการศึกษาไทยเกิดข้ึนมากมาย เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของนักเรียน
นักศึกษาเหล่าน้ันจึงส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในความสามารถการใช้ภาษาของตน และส่งผลให้เกิด      
ความวิตกกังวลในการใช้ภาษาของตนเองตามมา (บัญชาการ เสมอเพชรและ พลังโชค แหวนเพชร, 2556, 
Tum, 2012) 

ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสาร
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน หลายคนยังประสบปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทั้งที่มีประสบการณ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปีและส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความวิตกกังวล     
หากสอบไม่ผ่านรายวิชาการพูดภาษาอังกฤษ และเนื่องจากนักศึกษาไทยเอง ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก 
ไม่ได้มีโอกาสมากนักในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญโดยอุปนิสัยของเด็กไทยเป็นเด็กที่ไม่
กล้าแสดงออก จึงเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทย  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวในช้ันเรียนและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวล  และระดับความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนอีกทั้งยังเป็นการทราบถึงต้นเหตุของปัญหาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะส่งผลให้ให้นักศึกษาเหล่าน้ี ส าเร็จการศึกษาออกไป
รับใช้สังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการศึกษาความวิตกกังวล      
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความ
วิตกกังวลเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือไม่มากน้อยเพียงใด    
เพื่อช่วยส่งผลให้นักศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน    
ของนักศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนเป็นแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน        

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
                  ตัวแปรต้น                                                     ตัวแปรตาม  

 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีระดับความคิดเห็นความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 582 คน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร การค านวณของทาโรยามาเน่                     
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 238 ตัวอย่าง โดยวิธีการวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
(Simple random sampling) 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

(structional Questionnaire) สร้างข้ึนจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับการวิจัย โดยมีการสร้างแบบสอบถามดังนี้  

1. ศึกษา เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ครอบคลุมเนื้อหา  
3. เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนะน า ตรวจสอบความเรียบร้อยน าแบบสอบถาม     

ไปหาคุณภาพเครื่องมือ  
4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try-out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน            

ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (  - Coefficient ) ของครอนบาค เท่ากับ 0.836 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2 .อายุ 
3. สาขา 
4.ประสบการณ์การเรียนรายวิชา 
การเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

1. ด้านการฟัง  
2. ด้านการ พูด 
3.ด้านการอ่าน  
4.ด้านการ เขียน 
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5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ านวน 238 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ(Percentage) เพื่อใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
3. ค่าสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม  
4. ค่าสถิติ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One- way ANOVA) ใช้เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  
เมื่อพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี  

Scheffe 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40และเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  
ส่วนใหญ่มีอายุ 21-22 ปี จ านวน 93 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.10 อายุ 24-25 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 
อายุมากกว่า 26 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.70 ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเรียนสาขาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่า 6 วิชา      
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 มีประสบการณ์การเรียนรายวิชา 5-6 วิชา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.40 มีประสบการณ์การเรียนรายวิชา 3-4 วิชา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และมีประสบการณ์
การเรียนรายวิชา 1-2 วิชา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 ตามล าดับ 

ตอนท่ี 2 จากการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  
เขตสายไหม 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11,         
S.D.=0.382) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือด้านการพูดมีความวิตกกังวลอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.54, S.D.=0.617) รองลงมา คือ ด้านการฟังมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง          
( X =3.06, S.D.=0.623) และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการอ่านมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง            
( X =2.86, S.D.=0.660) ตามล าดับ 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.54, 
S.D.=0.617) เมือ่พิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษาไม่กล้าอาสาตอบค าถามวิชาภาษาอังกฤษ
มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก ( X =3.95, S.D.=1.401) รองลงมา คือ นักศึกษาคิดว่าเป็นการน่าอาย   
เมื่อพูดภาษาอังกฤษผิดมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.=1.227) และข้อที่น้อยที่สุดคือ     
ในช่ัวโมงเรียนนักศึกษากังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง   
( X =3.28, S.D.=1.341) ตามล าดับ 
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 นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.06, S.D.=0.623) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษารู้สึกกังวลใจ    
เมื่อต้องท ากิจกรรมการฟังมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=1.529) รองลงมา      
คือ นักศึกษาฟังประโยคค าสั่งภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่เข้าใจมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง         
( X =3.14, S.D.=1.306) และข้อที่น้อยที่สุดคือนักศึกษาไม่ชอบฟังเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ          
มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84, S.D.=1.017) ตามล าดับ 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.06, S.D.=0.623) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษารู้สึกกังวลใจ     
เมื่อต้องท ากิจกรรมการฟังมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=1.529)  รองลงมา      
คือ นักศึกษาฟังประโยคค าสั่งภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่เข้าใจมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง              
( X =3.14, S.D.=1.306) และข้อที่น้อยที่สุดคือนักศึกษาไม่ชอบฟังเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ        
มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84, S.D.=1.017) ตามล าดับ 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.06, S.D.=0.623) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษารู้สึกกังวลใจ     
เมื่อต้องท ากิจกรรมการฟังมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=1.529) รองลงมา      
คือ นักศึกษาฟังประโยคค าสั่งภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่เข้าใจมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง          
( X =3.14, S.D.=1.306) และข้อที่น้อยที่สุดคือนักศึกษาไม่ชอบฟังเพลงที่มีเนื้อรอ้งเป็นภาษาอังกฤษ มีความ
วิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84, S.D.=1.017)  ตามล าดับ 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =2.86, S.D.=0.660) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษาไม่มั่นใจ    
ในการอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษที่พบโดยทั่วไปมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก ( X =3.60,S.D.= 1.105) 
รองลงมา คือ นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.10,       
S.D.=0.892) และข้อที่น้อยที่สุดคือนักศึกษาไม่รู้การเว้นวรรคตอนในการอ่านภาษาอังกฤษมีความวิตกกังวล
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.48, S.D.=0.944) ตามล าดับ 

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
( X =2.99, S.D.=0.875) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือนักศึกษาคิดว่าเป็นการ
สร้างความร าคาญให้กับอาจารย์ผู้สอนเมื่อเขียนภาษาอังกฤษผิดบ่อยมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก          
( X =3.44, S.D. 1.430) รองลงมา คือ นักศึกษาไม่สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้มีความวิตกกังวล
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.19, S.D.=1.519) และข้อที่น้อยที่สุดคือนักศึกษาไม่รู้หลักในการเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.66, S.D.=1.384) ตามล าดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน  เขตสายไหม จ าแนกตาม เพศ อายุ สาขา และประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบสมมติฐานความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  
เขตสายไหม นักศึกษาที่มีเพศ และสาขา แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด 
ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน  
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 นักศึกษาที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด ด้านการอ่าน 
และด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน ด้านการฟัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05      
 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษามีอายุ 21-22 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสาขาภาษาอังกฤษ   

มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่า 6 วิชา 
2. นักศึกษามีความวิตกกั งวลในการเรียนภาษาอั งกฤษโดยภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง                       

เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือด้านการพูดมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ด้านการฟังมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการอ่านมีความ
วิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง   

1) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
4) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  
เขตสายไหม นักศึกษาที่มีเพศ และสาขา แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด 
ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และ ด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน   

นักศึกษาที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด ด้านการอ่าน 
และ ด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน ด้านการฟัง แตกต่างกัน    

นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันมีความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษ  ด้านการพูด ด้านการฟัง  ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ไม่แตกต่างกัน   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษามีอายุ 21-22 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ ได้ เรียนสาขา

ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่า 6 วิชา 
2.นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง          

เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีความวิตกกังวลมากที่สุดคือด้านการพูดมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ด้านการฟั งมีความวิตกกังวลอยู่ ในระดับปานกลาง และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการอ่าน                      
มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง  ดังนี้ 

1) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     
อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่กล้าอาสาตอบค าถามวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาคิดว่าเป็นการน่าอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษผิด
และในช่ัวโมงเรียนนักศึกษากังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพนิดา ตาสี (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ พบว่าโดยภาพรวมความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา       
อยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้ พบว่านักศึกษามีความเห็นว่าระดับการประเมินการพูดที่ต่ าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด
ความวิตกกังวลมากกว่าความวิตกกังวลในการสื่อสารและความกังวลเกี่ยวกับการสอบ และสอดคล้องพิชชากร จันทา 
และคณะ (2562) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน   
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ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ค่าความวิตกกังวล
โดยรวมในการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ใน 2 ปัจจัยได้แก่ ความวิตกกังวลในการพูดและความกลัวต่อการได้รับการประเมินในเชิงลบ และทัศนคติในเชิงลบ
ต่อห้องเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในอีก 3 ปัจจัยได้แก่ ความไม่สบายใจขณะพูดคุย      
กับเจ้าของภาษา การประเมินตนเองในเชิงลบ และ ความกลัวต่อความล้มเหลวในช้ันเรียน  

2) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษารู้สึกกังวลใจเมื่อต้องท ากิจกรรมการฟัง  นักศึกษาฟังประโยคค าสั่งภาษาอังกฤษ
ในห้องเรียนไม่เข้าใจ และนักศึกษาไม่ชอบฟังเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภา สุขประเสริฐ (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม ด้านการฟัง อยู่ในระดับปานกลาง  

3) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษที่พบโดยทัว่ไป นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษและนักศึกษาไม่รู้การเว้นวรรคตอนในการอ่านภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ        
นภา สุขประเสริฐ (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม ด้านการอ่าน อยู่ในระดับปานกลาง  

4) นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคิดว่าเป็นการสร้างความร าคาญให้กับอาจารย์ผู้สอนเมื่อเขียนภาษาอังกฤษผิดบ่อย 
นักศึกษาไม่สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้และนักศึกษาไม่รู้หลักในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา สุขประเสริฐ (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง      
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีความวิตกกังวลในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษโดยรวม ด้านการเขียน อยู่ในระดับปานกลาง  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน     
เขตสายไหม นักศึกษาที่มีเพศ และสาขา แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด 
ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยคัมภีร์ภาพ คงส ารวย     
และคณะ (2561)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พบว่า เพศชาย     
และเพศหญิงมีความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน ยกเว้นความรู้สึกไม่มั่นใจตนเอง      
เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ และความรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษต่อ หน้าเพื่อนๆ ที่เพศชายวิตกกังวลมากกว่า 
โดยภาพรวมแล้วความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน         
โดยมีค่า (t = 4.00)และ (P-Value <= 0.092) และสอดคล้องพิชชากร จันทา และคณะ (2562)ได้ศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ค่าความวิตกกังวลโดยรวมในการเรียน
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ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ความไม่สบายใจขณะพูดคุยกับ
เจ้าของภาษา การประเมินตนเองในเชิงลบ และ ความกลัวต่อความล้มเหลวในช้ันเรียน 
 นักศึกษาที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ  ด้านการพูด ด้านการอ่าน 
และด้านการเขียนไม่แตกต่างกันด้านการฟัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยคัมภีร์ภาพ คงส ารวย และคณะ (2561)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษโดยจ าแนกตามอายุ พบว่า มีความวิตก     
กังวลในการพูดภาษาอังกฤษจ าแนกตามอาย  ุแตกต่างกัน โดยมีค่า (F=6.529) และ (P-Value <= 0.05) 
 นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันมีความวิตกกังวล        
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูด ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยคัมภีร์ภาพ คงส ารวย และคณะ (2561)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษโดยจ าแนกตามช้ันปี พบว่า มีความวิตกกังวล
ในการพูดภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยมีค่า (F=6.268) 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

1) มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของตนเองที่แตกต่างจากการเรียนการสอน ในห้องเรียนและจัดให้มีกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อผลักดันและเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน เช่น การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2) การสอนในห้องเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการพูดจ านวนนักศึกษาในช้ันเรียนไม่ควรมาก
จนเกินไปหรือเน้นการสอนเนื้อหาไวยากรณ์ในช่วงระหว่างการฝึกพูดมากเกินไป  

3) ควรสร้างก าลังใจแม้ว่าผู้เรียนจะพดูผิดและท าให้บรรยากาศในการฝึกการพูดนั้นมีความสุขสนุกสนาน 
รวมถึงการห้ามปรามการหัวเราะ ตลกขบขันของเพื่อนในช้ันเรียน จึงท าให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสฝึกฝน
การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถด้านภาษาของตนเองในการสื่อสารและเพื่อเพิ่มความมันใจในการพูดภาษาอังกฤษ 

5) ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพูดกับเจ้าของภาษาให้มากข้ึนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการพูด
กับเจ้าของภาษาโดยตรงและเป็นการลดความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) ปัจจัยที่ส่งผลความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  

 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
2) ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 
เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่าน 

Guidelines for integrated marketing communication  
to promote Agro-tourism in Nan province 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยน้ี เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเสนอแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 

ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)            
กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนรวม 45 คน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนให้ประสบผลส ำเร็จ
ควรบูรณำกำร และต่อยอดจำกกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีอยู่เดิม โดยประกอบด้วย 1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำง    
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วน 2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น กำรสร้ำงเพจ Facebook กำรโฆษณำผ่ำนทำง 
Instagram กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter กำรสร้ำง LINE official account เป็นต้น 3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษ เช่น 
กำรจัดแสดงสินค้ำหรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show) 4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ 5) กำรส่งเสริม    
กำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เช่น Agoda Traveloka 6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค เพื่อเป็นจุด Check in ถ่ำยภำพส ำหรับนักท่องเที่ยว        
7) กำรโฆษณำทำง YouTube โดยผสมผสำนกิจกรรมดังกล่ำวภำยใต้กลยุทธ์และแผนงำนเดียวกันอย่ำงลงตัวเพื่อพัฒนำกำรสื่อสำร
กำรตลำดไปสู่รูปแบบใหม่ ด้วยกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่แท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด     
และกำรขยำยกลุ่มผู้บริโภคกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 
 

ค าส าคัญ : กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร, กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

Abstract 
 This research is qualitative research. The objective is study and suggest guidelines for integrated 
marketing communication to promotion agro-tourism in Nan province. Research by in-depth interview, 
focus group discussion, training and workshop. These information give to the agro-tourism’s 
entrepreneur in Nan province, local organization, tourism group in Nan province and the specialist of 
agro-tourism in Nan province. Totally 45 persons. 
 This research found guidelines for integrated marketing communication to promotion agro-
tourism in Nan province to success target. The guidelines are integration and continue the original 
activity of marketing communications. There are 1) create and promote website for tourism information 
2) social media such as facebook fanpage, advertisement on instagram and twitter and create line 
official account 3) special activity is exhibition or road show 4) promote on the television program 5) 
promote on agency company such as Agoda and Traveloka 6) create the landmark for check in point 
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for take photograph 7) promote on YouTube TV. The use by integrating marketing communication 
activities with access to the consumer needs for creating market opportunities and expanding the 
consumer size for agro-tourism to be most effective. 
 

Keywords : Integrated marketing communication, Agro-tourism 
 

บทน า 
จังหวัดน่ำนตั้งอยู่ทำงภำคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่รวม 7,581,035.02 ไร่หรือ 12,163.04 ตำรำงกิโลเมตร 

สภำพพื้นที่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำเขำและที่ลำดชัน แบ่งกำรปกครองออกเป็น 15 อ ำเภอ มีประชำกร
รวม 479,735 คน ประกอบด้วยคนเมือง ไทพวน และกลุ่มชำติพันธ์ุ เช่น ม้ง เมี่ยน ขมุ มลำบรี มูเซอ ไทลื้อ เป็นต้น 
กำรคมนำคมสะดวกสบำย โดยสำมำรถเดินทำงได ้3 เส้นทำง ได้แก่ รถยนต์ รถโดยสำรประจ ำทำง และเครื่องบิน
โดยสำร (ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน, 2561) 

ประชำกรในจังหวัดน่ำนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รำยได้ส่วนใหญ่จึงข้ึนอยู่กับสำขำเกษตรกรรม 
คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 6,867 ล้ำนบำทต่อปี (กรมส่งเสริมกำรเกษตรจังหวัดน่ำน, 2559) แต่อย่ำงไรก็ตำม 
จำกประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดน่ำน ในปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวเพียงร้อยละ 3.6 ได้แก่ 1) ด้ำนกำรผลิต       
ร้อยละ 4.0 แบ่งเป็นภำคเกษตรกรรมร้อยละ 2.4 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 1.5 ภำคบริกำรร้อยละ 4.3     
2) ด้ำนกำรใช้จ่ำยร้อยละ 3.2 แบ่งเป็น กำรบริโภคภำคเอกชนร้อยละ 2.3 กำรลงทุนภำคเอกชนร้อยละ 2.0 
กำรใช้จ่ำยภำครัฐร้อยละ 3.9 และกำรค้ำชำยแดนร้อยละ 3.3 และ 3) ด้ำนเสถียรภำพ อยู่ในระดับดี โดยมีอัตรำเงินเฟ้อ
ร้อยละ 1.2 กำรจ้ำงงำนร้อยละ 0.7 และรำยได้เกษตรกร ร้อยละ 4.8 จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมรำยได้
ให้แก่เกษตรกรที่เป็นประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำจังหวัดให้เป็น    
“เมืองแห่งควำมสุข เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ธรรมชำติสมบูรณ์ กำรเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
จังหวัดน่ำนจึงมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว      
เชิงเกษตรให้เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีเป้ำประสงค์      
คือ มีจุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรท่องเทีย่วอย่ำงยั่งยืน ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1 
กำรค้นหำพัฒนำและฟื้นฟูทรัพยำกรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
และชุมชนท้องถ่ินเพื่อกำรพัฒนำแหล่ง ท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพกลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 4 ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 5         
กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมเป็นสำกลและยั่งยืน (ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน, 2561) 

ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 737,709 คน โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชำวไทยมำกที่สุด จ ำนวน 720,348 คน ชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 17,361 คน ส่วนนักทัศนำจร
ชำวไทยมีจ ำนวน 159,046 คน นักทัศนำจรชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 3,371 คน ท ำให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว    
เพิ่มสูงข้ึน และจำกรำยงำนสถิตจิังหวัดน่ำนในปี 2561 พบว่ำ นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ
ที่เดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนนั้น มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ท ำให้นักท่องเที่ยว  
เลือกเดินทำงไปจังหวัดน่ำน เช่น ประทับใจแหล่งท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ควำมมีอัธยำศัยไมตรี
ของคนจังหวัดน่ำน และอำกำศหนำวที่เหมำะกับช่วงฤดูท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เป็นต้น ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐ   
และเอกชน รวมถึงประชำชนในจังหวัดน่ำนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก (ส ำนักงำนสถิติ     
จังหวัดน่ำน, 2561) 
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กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นกระบวนกำรที่ต้องเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน     
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจึงต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงจัง โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งดูแลตนเองได้ โดยชุมชนไม่พึ่งพำภำยนอก 
สร้ำงงำนให้คนในท้องถ่ิน เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือกิจกรรมวันพิเศษตำมปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี    
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม นอกจำกนี้ผู้คนยังคงโหยหำวิถีควำมเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน     
และควำมสัมพันธ์ของครอบครัว ดังนั้น เมื่อชุมชนมีเอกลักษณ์ด้ำนกำรเกษตรเป็นพื้นฐำน ประกอบกับประวัติศำสตร์
ท้องถ่ินที่ยำวนำน จึงเหมำะแก่กำรส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ซึ่งกำรท่องเที่ยวลักษณะนี้       
เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ก่อให้เกิดโอกำสในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรควบคู่กันไป จนกลำยเป็นภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินที่เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป (ศศิธร เจตำนนท์ และเบญจพร แย้มจ่ำเมือง, 2556)  

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงเป็นเหตุผลส ำคัญที่สร้ำงแรงจูงใจในกำรศึกษำเรื่องแนวทำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ                
และเสนอแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน      
โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำและเสนอแนวทำงกำรสือ่สำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งำนวิจัยนี้ เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กำรสนทนำกลุ่มย่อย 

(Focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เป็นหลักในกำรด ำเนินงำน 
คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร
กำรตลำดเชิงบูรณำกำร โดยก ำหนดเป็นข้ันตอนในด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป 

ภาพที่ 1 กรอบแผนงำนวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมข้อเสนอแนะในฐำนข้อมูลของกรมส่งเสริม

กำรเกษตร จ ำนวน 10 แห่ง และคัดเลือกได้แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำย จ ำนวน 4 แห่ง 
โดยใช้แบบประเมินมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรกีฬำและกำรท่องเที่ยว 
งำนวิจัยน้ีใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Method) เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งรำยกลุ่มและรำยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 25 คน กำรสนทนำกลุ่มย่อย (focus group) กำรอบรมให้ควำมรู้ (Training) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) ให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ ำนวน 45 คน และกำรสัมภำษณ์        
เชิงลึกกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กรบริหำรส่วนท้องถ่ิน กลุ่มส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน และเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ ำนวน 18 คน 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรถอดเทปค ำสัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรจดบันทึกจำกกลุ่มตัวอย่ำง       
ผู้ให้ข้อมูล และจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย หลังจำกนั้นจึงท ำกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์เนื้อหำ ค้นหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เข้ำสู่ข้ันตอนกำรประมวลผลและกำรยืนยันผลสรุป กระบวนกำร
ดังกล่ำวด ำเนินควบคู่ไปกับกำรเก็บข้อมูล ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตำมหลักฐำนที่พบ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก        
4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวและทบทวนวรรณกรรม เป็นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนเชิงหลักกำร 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรตลำดและกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยว 
ภำยใต้บริบทของวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดน่ำน ควบคู่กับกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำรูปแบบ
กำรปฏิบัติงำนจริง โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส ำรวจสภำพปัจจุบันด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำรกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ส ำหรับน ำมำประเมินควำมต้องกำรด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดกำรท่องเที่ยว     
ในเบื้องต้น 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนกรอบแผนงำนกำรวิจัย เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่ำน โดยจัดกำรเสวนำกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดน่ำน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท่องถ่ิน กลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดน่ำน เพื่อน ำข้อมูลจำกทุกฝ่ำยมำก ำหนดเป็นกรอบแผนงำนวิจยัส ำหรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรสื่อสำร
กำรตลำดร่วมกัน 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนกำรพัฒนำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร เป็นกำรสืบค้นข้อมูล
และพัฒนำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย 1) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
group) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน เพื่อประเมินสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) กำรฝึกอบรม (Training) เพื่อส่งเสริมพัฒนำควำมรู้      
และควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop Training) ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง         
กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน   
เพื่อส่งเสริมกำรฝึกทักษะและร่วมมือกันค้นหำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดร่วมกัน 
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ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้เช่ียวชำญ เพื่อหำข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ประกอบด้วย       
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน 3 คน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน 5 คน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 5 คน    
และกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 5 คน เพื่อวิเครำะห์ ประเมิน และหำข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน 

 
        

 
 

 
 

รูปภาพที่ 2-5 แสดงกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรวิจัยหลัก 4 ขั้นตอน 
 

ผลการวิจัย 
จำกกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำวิจัยโดยด ำเนินกำรสนทนำกลุม่ (Focus group) กำรฝึกอบรม (Training) 

กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop Training) และส ำรวจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 10 แห่ง กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน        
และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
ท ำให้ได้ข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรก ำหนดพื้นที่วิจัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำยส ำหรับงำนวิจัยนี้ 
จ ำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล ซึ่งมีควำมโดดเด่น   
ที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พักโฮมสเตย์และรีสอร์ท ชุมชน ร้ำนอำหำรที่ปรุงจำกผลิตผล      
ทำงกำรเกษตรในฟำร์ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืชผลทำงกำรเกษตรและของฝำก ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรกรรม
ปลอดสำรเคมี และมีวิถีชีวิตของชุมชนที่น่ำเรียนรู้ 
 
                

 
 

 
 

รูปภาพที่ 6-9 แสดงพื้นที่หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล 
 

ผลจำกกำรศึกษำดังกล่ำว ท ำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ตำมแนวคิดที่ว่ำกำรใช้กิจกรรมสื่อสำร
กำรตลำดเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อำจจะไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดน่ำนประสบควำมส ำเร็จได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ระดมควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำย        
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน 
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โดยต่อยอดจำกกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีอยู่เดิม ให้สำมำรถน ำมำ
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมโยงกับรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนได้อย่ำงลงตัว ดังนี ้

1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงของข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องรำวต่ำงๆ     
ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และหมู่บ้ำนดอนมูล   
อย่ำงครบถ้วน เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในหมู่บ้ำน ที่พักโฮมสเตย์ ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
ร้ำนอำหำร ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก แผนที่และกำรเดินทำง และกำรติดต่อประสำนงำนกับแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว     
ตำมควำมเหมำะสม 

2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เนื่องจำกในปัจจุบันนี้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของมนุษย์เป็นอย่ำงมำก และก ำลังจะมีบทบำทมำกข้ึนเรื่อยๆ ในอนำคต 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สำมำรถเข้ำถึงคนทุกกลุ่ม และสร้ำงเรื่องรำวต่ำงๆของหมู่บ้ำนได้อย่ำงหลำกหลำย
และมีควำมน่ำสนใจ นอกจำกนี้ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่อีกด้วย สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)    
ที่ใช้ในกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน ได้แก่ 

(1) กำรสร้ำงเพจ Facebook เพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้ำที่ระลึก
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยรณรงค์ให้สมำชิกของเพจเพิ่มเพื่อนกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกขึ้นด้วย 

(2) กำรโฆษณำผ่ำนทำง Instagram ในกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อกำรกระจำย
ข่ำวสำรที่รวดเร็วและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยง่ำยจำกภำพถ่ำยเพื่อเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ โดยสร้ำงภำพเพื่อกำรโฆษณำ 
พร้อมทั้งค ำบรรยำยภำพที่น่ำสนใจ และติดแฮชแท็ก (Hashtag หรือสัญลักษณ์ #) เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ    
ที่กว้ำงขวำงขึ้น 

(3) กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter ด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำให้โดดเด่น โดยกำรสร้ำงค ำที่น่ำสนใจ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดแฮชแท็ก (Hashtag หรือสัญลักษณ์ #) ในข้อควำม จะเป็นกำรสร้ำงกระแสและสร้ำงค ำ        
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะหมู่บ้ำน 

(4) กำรสร้ำง LINE official account หรือ LINE@ โดยโพสต์ข้อควำมและโฆษณำที่เช่ือมโยง      
กับแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวข้ำงเคียง 

3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษและกำรจัดแสดงสินค้ำ หรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show) 
เช่น เทศกำลเที่ยวเมืองไทย กำรแสดงสินค้ำโอทอป (OTOP) งำนเทศกำลปีใหม่ม้ง ลำนแสดงวัฒนธรรม 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกไม้งำมให้ป่ำน่ำน กำรจัดกำรบรรยำย กำรสำธิตกำรเก็บผลิตภัณฑ์กำรเกษตร พร้อมทั้งกิจกรรม    
ปรุงอำหำรจำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โดยดึงเอำจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมำน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดท ำอยู่ เพื่อช่วยสร้ำงเอกลักษณ์และแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ 

(1) หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ มีจุดเด่นด้ำนกำรปลูกกำแฟ กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงได้แก่ 
กำรเยี่ยมชมกระบวนกำรปลูกกำแฟ กำรค่ัวเมล็ดกำแฟ พร้อมทั้งชิมกำแฟรสดีจำกแหล่งผลิตโดยตรง  

(2) ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำมีจุดเด่นคือมีฟำร์มเห็ดและร้ำนอำหำรที่มีเมนูที่ท ำจำกเห็ด 
กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงได้แก่ กำรเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตเห็ดชนิดต่ำงๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ลองปลูกเห็ด
และชิมเมนูอำหำรที่ท ำจำกเห็ด 

(3) ฟำร์มเฟมฝ้ำย ฟำร์มแห่งนี้มีจุดเด่นคือผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิค ที่จะให้นักท่องเที่ยว
และผู้สนใจได้มำสัมผัสกับสมำร์ทฟำร์ม  
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(4) หมู่บ้ำนดอนมูล เป็นหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
เน้นเรื่องของกำรปลูกผักสวนครัว  

4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ ประเภทรำยกำรท่องเที่ยวและรำยกำรอำหำร 
โดยประสำนให้ทีมงำนรำยกำรมำถ่ำยท ำและเผยแพร่ออกอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรน ำเสนอจุดเด่น
ของแต่ละหมู่บ้ำนเพื่อให้เข้ำถึงนักท่องเที่ยวได้มำกข้ึน โดยอำจจะเน้นเป็นรำยกำรที่สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยว     
และวิถีชีวิตเชิงเกษตรเชิงโดยน ำเสนอภำพต่ำงๆทั้งกิจกรรมและจุดเด่นในหมู่บ้ำน เทปรำยกำรโทรทัศน์ดังกล่ำว       
ยังสำมำรถเผยแพร่ซ้ ำในสื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ YouTube ได้อีกด้วย 

5) กำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำมำกข้ึน เช่น กำรท ำโฮมสเตย์ รีสอร์ทชุมชน 
หรือกำรลดรำคำโปรโมช่ันในกำรมำเที่ยวและท ำกิจกรรมภำยในหมู่บ้ำนผ่ำนสื่อ เช่น Agoda Traveloka เป็นต้น  

6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค โดยให้สอดคล้องกับสรำ้งสญัลกัษณ์ของหมูบ่้ำน เพื่อเป็นจุด Check in 
ส ำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะเป็นกำรดึงเอำจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมำจัดมุมส ำหรับถ่ำยภำพ
บันทึกควำมประทับใจและ Check in พร้อมทั้งโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เช่น หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ต้องมีภำพจิบกำแฟบนเขำสูง ผำหิน ดอยงำม ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ต้องมีภำพฟำร์มเห็ด    
และอำหำรพื้นบ้ำนที่ท ำจำกเห็ด ฟำร์มเฟมฝ้ำย ต้องมีภำพผักเกษตรอินทรีย์แบบออแกนิค หมู่บ้ำนดอนมูล 
ต้องมีภำพแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรปลอดภัย หรือมีสัญลักษณ์ประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อสื่อสำรให้ทรำบว่ำ
มำถึงแหล่งท่องเที่ยวนี้แล้ว 

7) กำรโฆษณำทำง YouTube เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำมำรถท ำให้หมู่บ้ำนเป็นที่รู้จัก โดยกำรเล่ำเรื่องผ่ำน
ทำงคลิปวิดีโอ เพื่อถ่ำยทอดวิถีชุมชนเชิงเกษตรให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน และกำรท ำรีวิวจำกนักท่องเที่ยว
ที่มำเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว ควำมประทับใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจำกกำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำวิจัยและส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จ ำนวน 10 แห่ง       

กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนและผู้เกี่ยวข้อง และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว
เป้ำหมำยส ำหรับงำนวิจัยนี้ จ ำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย 
และหมู่บ้ำนดอนมูล ซึ่งได้บูรณำกำรรูปแบบของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเข้ำไว้กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของแต่ละแห่งท ำให้เป็นรปูแบบกำรท่องเทีย่วมิติใหม่ที่สำมำรถกระจำยรำยได้สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนอย่ำงแท้จริง นักท่องเที่ยวที่มำจำกสังคมเมืองมีโอกำสมำสัมผัสกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมกำรเกษตรที่แตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยวทั่ว  ๆไป สิ่งที่ได้รับคือ ได้พักผ่อนหย่อนใจและควำมเพลิดเพลิน
ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชำติที่สงบและเรียบง่ำย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน          
ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมแผนใหม่หรือเกษตรกรรมทำงเลือกที่ปลอดภัย ในขณะที่ชุมชนกำรเกษตรเกิดกำรพัฒนำ   
ด้ำนสถำนที่พักแรมในหมู่บ้ำน เช่น โฮมสเตย์และรีสอร์ทชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม      
ตำมบริบทของพื้นที่ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่ำวสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของรำณี อิสิชัยกุล และ วรรณำ ศิลปอำชำ 
(2558) เรื่องกำรศึกษำศักยภำพและแนวทำงกำรพฒันำตลำดกำรท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน
ที่พบว่ำ ตลำดที่มีศักยภำพเรื่องกำรท่องเที่ยวชุมชนคือ กลุ่มคนที่มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
สนในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตข้ึน ส่วนกำรศึกษำควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้และทักษะของชุมชน
และผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำกำรตลำดส ำหรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในประเทศไทย   
และกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำตลำดมีลักษณะตำมกรอบค ำว่ำ SPECIAL ซึ่งมำจำกตัวย่อ        
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และควำมหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ S: Segment, P: Sense of place, E: Experience, C: Communication, I: 
Information Technology, A: Access, L: Linkage โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทำงคือ กำรตลำดกำรท่องเที่ยว           
โดยชุมชนส ำหรับชุมชน และกำรตลำดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส ำหรับบริษัทน ำเที่ยว  ซึ่งเป็นไปตำมที่   
Paresh V. Joshi & Milind B. Bhujbal (2012) ได้ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่ำเป็นกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรในฟำร์มเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บันเทิง กำรศึกษำหรือเพื่อควำมสนุกสนำนกิจกรรมเชิงเกษตร       
ในฟำร์ม โรงบ่มไวน์ ปศุสัตว์ กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือกิจกรรมอื่น  ๆของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีควำมน่ำสนใจ 

ส่วนข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร        
ในจังหวัดน่ำนให้ประสบควำมส ำเร็จ พบว่ำ ควรท ำกำรสื่อสำรกำรตลำดในเชิงบูรณำกำร โดยต่อยอดจำกกิจกรรม     
กำรสื่อสำรกำรตลำดด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำนที่มีอยู่เดิม ให้สำมำรถน ำมำด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดกำรเช่ือมโยงกับรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนได้อย่ำงลงตัว ดังที่ ฑัตษภร ศรีสุข, 
อดิศักดิ์ จ ำปำทอง และชรัสนันท์ ตำชม (2561) ได้กล่ำวว่ำ ช่องทำงที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อสอบถำมข้อมูลกำรท่องเที่ยว กำรเดินทำงพำหนะ        
ในกำรท่องเที่ยว และที่พัก ผ่ำนช่องทำง Social Media ของกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ได้แก่ Web Site, 
Facebook, You tube, Application และ Line หรือช่องทำง Web Site ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว        
จังหวัดน่ำน หรือช่องทำงสำยด่วนกำรท่องเที่ยวชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ช่องทำงหออัตลักษณ์น่ำน     
ศูนย์ประสำนงำนวิทยำลัยชุมชนน่ำน หรือช่องทำง Agency ได้แก่ Agoda  

นอกจำกนี้ แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร          
ในจังหวัดน่ำนที่คณะผู้วิจัยค้นพบ ได้แก่ 1) กำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงของข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมเรื่องรำวต่ำงๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับวีรชน สวยรูป (2562) ที่ได้กล่ำวถึงกลยุทธ์     
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรและจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกะเจ้ำ 
จังหวัดสมุทรปรำกำรว่ำ กำรใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยวองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงกะเจ้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร ด้ำนสื่อใหม่ ผู้ประกอบกำรและนักท่องเที่ยวนิยมใช้สื่อเฟซบุ๊ก
และเว็บไซต์ 2) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น กำรสร้ำงเพจ Facebook เพื่อรณรงค์ให้สมำชิก       
ของเพจเพิ่มเพื่อนกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกข้ึน กำรโฆษณำผ่ำนทำง Instagram กำรโพสต์โฆษณำผ่ำนทำง Twitter    
ด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำที่โดดเด่นเด่นในกำรน ำเสนอ โดยกำรสร้ำงค ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดแฮชแท็ก        
กำรสร้ำง LINE official account หรือ LINE@ ดังที่สุกันยำ คงเขียว และคณะ (2561) ได้กล่ำวถึงกลุ่มเกษตรกร
หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยกว่ำ มีควำมต้องกำรใช้สื่อในประชำสัมพันธ์       
ที่ง่ำยและทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ค เป็นทำงเลือกที่น่ำสนใจในกำรใช้ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำรให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง และมีเนื้อหำที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มีควำมเข้ำใจง่ำย และสำมำรถเช่ือมโยง
กับแผนที่ท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นกำรชักจูงใจนักท่องเที่ยวมำเที่ยวในพื้นที่ นอกจำกนี้สุรชัย ศรีนรจันทร์ (2562) 
ยังได้กล่ำวถึงเครื่องมือสื่อออนไลน์เพื่อกำรตลำดเชิงเนื้อหำส ำหรับเกษตรกรในงำนวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำร
สื่อสำรเชิงเนื้อหำเพื่อกำรจัดกำรเชิงธุรกิจของเกษตรกรว่ำ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นทำงเลือกหนึ่ง        
ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้ำงและเสียค่ำใช้จ่ำยไม่มำกนัก โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)    
แต่ละรูปแบบจะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันด้วย เช่น แอพพริเคช่ันไลน์ (LINE) จะได้รับควำมนิยมสูงสุด       
ในกลุ่ม Baby Boomer (ผู้ที่เกิดระหว่ำงปีพ.ศ.2489-2507) และกลุ่ม Generation X (ผู้ที่เกิดระหว่ำง        
ปีพ.ศ.2508-2522) ส่วนแอพพริเคช่ันยูทูป (Youtube) จะได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่ม Generation Y (ผู้ที่เกิด
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ระหว่ำงปีพ.ศ.2523-ปัจจุบัน) และกลุ่มGeneration Z รวมทั้ง Rodney Graeme Duffett (2017) ได้กล่ำวไว้ว่ำ 
กำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนโซเชียลมีเดียมีผลต่อองค์ประกอบทัศนคติของวัยรุ่น และวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดีย
เป็นเวลำนำนจะอัปเดตโปรไฟล์บ่อยมำกข้ึน ส่งผลต่อกำรตอบรับที่ดีจำกกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนโซเชียลมีเดีย        
3) กำรสร้ำงกิจกรรมพิเศษและกำรจัดแสดงสินค้ำ หรือกำรแนะน ำกิจกรรมท่องเที่ยว (Road show)       
เช่น เทศกำลเที่ยวเมืองไทย กำรแสดงสินค้ำโอทอป (OTOP) งำนเทศกำลปีใหม่ม้ง ลำนแสดงวัฒนธรรม 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกไม้งำมให้ป่ำน่ำน กำรจัดกำรบรรยำย กำรสำธิตกำรเก็บผลิตภัณฑ์กำรเกษตร พร้อมทั้ง
กิจกรรมปรุงอำหำรจำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โดยดึงเอำจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้ำนมำน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดท ำอยู่ 4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ประเภทรำยกำรท่องเที่ยว
และรำยกำรอำหำร โดยประสำนให้ทีมงำนรำยกำรมำถ่ำยท ำและเผยแพร่ออกอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง 5) กำรส่งเสริม    
กำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทน เช่น Agoda Traveloka 6) กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค เพื่อเป็นจุด Check in ส ำหรับนักท่องเที่ยว 
7) กำรโฆษณำทำง YouTube ดังที่ Pierrede Béraila et al. (2019) ได้กล่ำวไว้ในวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
รับชมของ YouTube กับควำมวิตกกังวลของคนในสังคม และกำรท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงภำยใต้กรอบกำรคิด
และพฤติกรรมว่ำ YouTube เป็นเว็บไซต์สื่อสังคมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ควำมวิตกกังวล        
ทำงสังคมและควำมสัมพันธ์ทำงสังคมกับ YouTubers ท ำให้คนเลือกรับชม YouTube ดังนั้น YouTube       
จึงเหมำะกับกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นอย่ำงดี 

แนวทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรดังกล่ำว จะเป็นกำรบูรณำกำรกำรสื่อสำรและกำรตลำด
มำผสมผสำนภำยใต้กลยุทธ์และแผนงำนเดียวกันอย่ำงลงตัว โดยกิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดดังกล่ำว 
จัดท ำข้ึนมำเพื่อสนับสนุนกำรท ำกำรตลำด สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมที่แหล่งท่องเที่ยวได้สื่อออกไปให้มำกที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและกำร
ขยำยกลุ่มลูกค้ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดน่ำน และส ำนักงำนเกษตร      
จังหวัดน่ำน ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนให้มีศักยภำพมำกข้ึน 
เช่น กำรน ำผลจำกกำรวิจัยเพื่อเป็นข้อมลูประยุกต์ใช้โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดน่ำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรยกระดับทักษะของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
และกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร เช่น ทักษะกำรสื่อสำรออนไลน์ ทักษะกำรออกแบบกำรจัดแสดง เป็นต้น 
รวมถึงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกำรสร้ำงแลนด์มำร์คเพื่อเป็นจุด Check in ส ำหรับนักท่องเที่ยว 

2) องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน ควรร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร             
ในจังหวัดน่ำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนในระดับปฏิบัติกำรและ
ด ำเนินงำนกำรสื่อสำรกำรตลำดสู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำง
โอกำสทำงกำรตลำดและกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ผลมำกที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย  
จำกกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำในมุมมองของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำน จึงท ำให้ได้ผลกำรวิจัยไม่ครอบคลุมทุกฝ่ำย ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร

โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 313 คน ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของบุคลากรโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ประเด็นพันธะสัญญา      
มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าด้านความยุติธรรมในองค์กรโดยประเด็นพันธะสัญญา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านจิตใจ ความรู้สึก ด้านบรรทัดฐาน 
และด้านการคงอยู่กับองค์กร ประเด็นความยุติธรรมในองค์กร ได้แก่ ด้านการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้านกระบวนการ และด้านผลตอบแทน       
2) ระดับความคิดเห็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการแสวงหางาน      
ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรประจ าวันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านการมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะสั้น ด้านการตอบสนองทางอารมณ์
ต่อการเปลี่ยนแปลง และด้านความหนักแน่นทางความคิด ตามล าดับ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาของพนักงาน
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระดับต่ าที่ระดับนัยส าคัญ .01        
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า ทั้งสองประเด็นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระดับต่ า อย่างไรก็ตามแม้ว่าพันธะสัญญาและความยุติธรรม    
ในองค์กรจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานขององค์กรที่อยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพแต่ทั้งสองตัวแปร     
มีความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนฯ   

 

ค าส าคัญ : ความยุติธรรมในองค์กร, พันธสัญญา,  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลเอกชน  
 

Abstract  
This study was aimed to study relationship between psychological factors and resistance to change 

among employees of private hospitals in the Upper Northern Region of Thailand. The respondents were 
313 employees of private hospitals in the Upper Northern Region. Stratified random sampling method was 
used. Statistical techniques used included frequency, percentage, average, standard deviation, and 
Pearson’s correlation.  
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Research findings were as followed. 1) Regarding psychological factors affecting perceived 
organization support among employees of private hospitals in the Upper Northern Region, commitments 
were perceived more than justice. The top three commitment items were affective commitment, normative 
commitment, and continuous commitment. The justice items were interactive justice, procedural justice, 
and distributive justice. 2) Overall, the level of resistance to change was high. Routine seeking had the 
highest average rating. Short-term focus, emotional reaction to imposed change and cognitive rigidity were 
highly rated.  3) Hypothesis testing was as followed. Psychological factors had negative relationship with 
resistance to change with low correlation coefficient at 0.01 significance level. Specifically, organizational 
justice and commitment were lowly correlated to resistance to change. However, although the 
commitment and justice in the organization is an important component of the organization’s operations in 
a state of effective change, the two variables have a low level of relationship with the change of nurse in 
private hospital.  
 

Keywords : Justice , Commitment, Resistance to Change, Private Hospital  
 

บทน า  
ธุรกิจบริการมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศในระดับสูง ทั้งนี้ธนาคารโลก    

ได้วิเคราะห์มูลค่าธุรกิจบริการในประเทศไทยมีมูลค่าร้อยละ 56.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ      
ในขณะที่องค์การการค้าโลกได้รายงานมูลค่าการส่งออกภาคบริการของประเทศไทยพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 75,354 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 19 ของโลกและเป็นอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชีย (ส านักงานอิศรา, 2562) 
ทั้งนี้ธุรกิจบริการสุขภาพเปน็หนึ่งในธุรกิจภาคบริการที่มีสว่นส าคัญในการสรา้งรายได้เข้าสู่ประเทศ (Product of 
Excellence) ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุน (ส านักส่งเสริมธุรกิจบริการ, 2551)  

แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการเอกชนมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายจะมีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนและบุคลากร ตลอดจนสามารถเข้าถึง
ผู้ใช้บริการหลายระดับทั้งในและต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2562 ; โพสต์ทูเดย์, 2562) 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะพบกับประเด็นท้าทาย ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร    
ทางการแพทย์ ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.4 : 1,000 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกได้ก าหนดไว้การเพิ่มขึ้น            
ของโรงพยาบาลเอกชนจะท าให้เกิดการแย่งบุคลากรทางการแพทย์มากข้ึน และกฎระเบียบภาครัฐที่อาจกระทบต่อผล
ประกอบการของธุรกิจโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายและการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง          
ทั้งในและต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 2018; พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2560)     
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องความหลากหลายในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ พื้นฐานการศึกษา เพศ 
และอายุ นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับความกดดันท่ามกลางความต้องการ  และความคาดหวังของผู้ป่วย         
และญาติที่มารับการรักษา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิด     
อัตราการคงอยู่และลาออกสูง (นวัสนันท์ วงศ์ประเสริฐ, 2559) 
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ความยุติธรรมในองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีผลต่อ    
พฤติกรรมการแสดงออก หากบุคลากรมีความเช่ือและรับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติจากองค์กรอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม                
ก็จะมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนองค์กรและปฏิบัติงานได้นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
เช่นเดียวกับ Muchinsky (2006) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเป็นการที่บุคลากรเช่ือว่า
ได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมจะท าให้เกิดทัศนคติด้านบวกในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมก็จะมีพฤติกรรมในการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
(Cropanzano, Bowen & Gilland, 2007) สอดคล้องกับงานวิจัยของ AIDossari, Sultan (2016) ที่ได้ศึกษา
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในซาอุดิอารเบีย พบว่า ความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงลบ   
กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
 ในขณะที่พันธสัญญาเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับจิตใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา     
ที่เช่ือมโยงบุคคลกับองค์กร สามารถนิยามเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับงาน เอกลักษณ์ขององค์กร และระดับของประสบการณ์
ความรู้สึกภายในองค์กรของพนักงาน (O'Reilly & Chatman, 1986 ; (Meyer & Allen, 1990) เช่นเดียวกับ 
Noble & Mokwa (1999) กล่าวว่าพันธะสัญญาขององค์กรเป็นขอบเขตที่บุคคลระบุว่าตัวเองและผลงานไปสู่เป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กรได้ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรบัการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพในองค์กรการเปลี่ยนแปลง 
(Meyer et al., 2007) และผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของพันธะสัญญาในองค์กร     
ดังเช่น Sofat, Kiran and Kaushik (2015) ได้ท าการศึกษาการจัดการการเปลีย่นแปลงในองค์กรและผลกระทบ
ของพันธะสัญญา กรณีศึกษาบริษัท IT ในประเทศอินเดีย พบว่า พันธะสัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์กร   
ที่ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม Foster (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการต่อต้านของบุคคล 
ความยุติธรรมในองค์กร และพันธะสัญญาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร พบว่า การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง         
ไม่มีความสัมพันธ์กับความยุติธรรมในองค์กรและพันธะสัญญาต่อองค์กร  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยข้างต้น พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาอันประกอบด้วย ความยุติธรรมในองค์กร 
และพันธะสัญญามีทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกและลบต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้        
จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้มก าลังขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องสรรหา 
ธ ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง
หรือเจ้าของกิจการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ด้านการบริหารจัดการโครงสร้าง นโยบาย การจัดการความรู้ อันน าไปสู่การธ ารงรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพย์สิน
อันมีค่าขององค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน  
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สมมติฐานของการวิจัย  
ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน                  

ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนโดยใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอนเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตภาคเหนือตอนบน 
(กระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) จ านวน 25 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 5,545 คน ท าการสุ่มตัวอย่าง    
ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ .05 ได้จ านวน 364 คน (Yamane, 1973) โดยได้รับแบบสอบถาม         
กลับคืนมาจ านวน 357 คน ผู้วิจัยท า Data Cleaning คงเหลือแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ครบสมบูรณ์ 
จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ได้พัฒนาจากแบบวัดทั้งในและต่างประเทศโดยได้ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้านการจัดบริหารจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ   
เชิงกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนและความสอดคล้องของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหา นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยทดลองน าแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดไปใช้กับพนักงานบริษัทเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง    
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.870 
ประเด็นความยุติธรรมในองค์กรเท่ากับ .919 พันธสัญญาเท่ากับ.780และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรเท่ากับ .895 ซึ่งเป็นค่าที่มีมากกว่า .07 สามารถน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและลักษณะค าตอบใช้มาตรวัด 
Likert Scale ที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 
ความยุติธรรมในองค์กร และพันธสัญญา และ 3) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 

Psychological Factors 
- Justice 
- Commitment 
(Meyer & Allen, 1991; (Folger & 
Cropanzano, 1998) 
 
 

Resistance to Change 
- Routine seeking 
- Emotional reaction to imposed change 
- Short term focus 
- Cognitive rigidity  
(Oreg, 2003) 
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ผลการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.47 เพศชาย ร้อยละ 18.53 เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน    

ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนมีอายุระหว่าง 25-29 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน
บัญชี งานพัสดุ พนักงานจ่ายยา พนักงานขับรถ พนักงานท าความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมามากกว่า 8 ปี  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือ ตอนบน               
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากโดยพบว่าระดับความคิดเห็นด้านพันธะสัญญามีค่าสูงกว่าด้านความยุติธรรม      
ในองค์กร  

พันธะสัญญา พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ ความรู้สึกมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกกับผู้อื่นว่า
เป็นพนักงานในองค์กร รองลงมามีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนบ้านของท่าน และการได้ท างานในองค์กร
แห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับท่าน ตามล าดับ 

ด้านการคงอยู่กับองค์กรมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ สิ่งยึดเหนี่ยว     
ในการท างานของท่านสอดคล้องกับค่านิยมการท างานขององค์กร รองลงมามีสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม        
ท าให้ท่านอยากท างานในองค์กรนี้ต่อไป และองค์กรแห่งนี้ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอื่น ตามล าดับ 

ด้านบรรทัดฐานมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ จุดยืนขององค์กรมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจท างานในองค์กรของท่าน รองลงมายินดีและเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อให้องค์กรส าเร็จ และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์กรได้เสมอ ตามล าดับ 
          ความยุติธรรมในองค์กร พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านผลตอบแทนมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ ผลตอบแทน          
ที่ท่านได้รับเหมาะสมสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รองลงมาผลตอบแทนที่ท่านได้รับมีความยุติธรรม           
เมื่อเทียบกับประสบการณ์การท างาน และผลตอบแทนที่ท่านได้รับมีความยุติธรรมเมื่อเทียบกับระดับการศึกษา 
ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ การประเมินผล     
การปฏิบัติงานของท่านประเมินโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รองลงมาเป็นความพยายามความทุ่มเทในการท างาน      
ของท่านเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ และองค์กรของท่านก าหนดผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน       
เป็นหลัก ตามล าดับ 

ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกันมีระดับความคิดเหน็ในระดับมาก มีระดับความคิดเหน็ 3 อันดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชา
ของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของท่านเสมอ รองลงมาเมื่อท่านต้องท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ท่านมีโอกาสแสดง   
ความคิดเห็นอยู่เสมอและผู้บังคับบัญชาของท่านจะให้เหตุผลเสมอ เมื่อมีการตัดสินใจในการท างาน และผู้บังคับบัญชา       
ของท่านปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงาน ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ได้แก่  ด้านการแสวงหางานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรประจ าวัน ด้านการมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ระยะสั้น ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการเปลี่ยนแปลง และด้านความหนักแน่นทางความคิด  
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ด้านการแสวงหางานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรประจ าวันมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็น     
3 อันดับแรก คือ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อาจเกิดข้ึนและเป็นธรรมชาติขององค์กร ชอบการท างานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่มากกว่าซ้ าซากหรือจ าเจ และชอบการท างานที่ตื่นเต้นท้าทายอยู่เสมอ 

ด้านการมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะสั้นมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีระดับความคิดเห็น      
3 อันดับแรก คือ คิดว่าการเปลี่ยนแผนกะทันหันเป็นสิ่งที่เป็นปกติและยอมรับได้  การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ท าให้
รู้สึกอึดอัดเพราะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า และเป็นคนเปลี่ยนใจง่าย 

ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีระดับ
ความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ เมื่อได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะไม่ท าให้ท่านเครียดแต่อย่างใด                
ไม่รู้สึกเครียดหากหัวหน้างานบอกให้เปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ และไม่รู้สึกเครียดหากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

ด้านความหนักแน่นทางความคิดมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีระดับความคิดเห็น          
3 อันดับแรก คือ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดมุมมองที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งกย็ังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อได้ตัดสินใจ
แล้วยากที่จะเปลี่ยนใจ และเป็นคนที่เปลี่ยนใจยาก  

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปจัจัยด้านจิตวิทยากบัการต่อต้าน 
           การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 

 Com Just Psyf RS ERC STF CR RTC 
Com 1 .701** .894** .419** .210** .301** .254** .414** 
Just  1 .946** .294** .300** .249** .227** .373** 
Psyf   1 .375** .284** .293** .258** .422** 
RS    1 .344** .442** .254** .729** 
ERC     1 .452** .384** .750** 
STF      1 .316** .720** 
CR       1 .689** 
RTC        1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

จากตาราง 1 พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ .01 ปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากร (Psyf) มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า     
กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (RTC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r=.422) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าทั้งสองประเด็นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระดับต่ า (r=.373, .414) ตามล าดับ    

ความยุติธรรมในองค์กร  (Just) ของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (RTC)    
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า (r=.373) เมื่ อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความยุติธรรมในองค์กร (Just)                                     
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าในทุกด้านโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r=.300,  r=.294, r=249 และ r=.227) ตามล าดับ 

พันธะสัญญา (COM)  ของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (RTC)           
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=.414) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า พันธะสัญญา (COM) มีความสัมพันธ์
ระดับต่ าในทุกด้านโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r=.419, r=.301, r=.254 และ r=.210) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ระดับต่ าที่ระดับนัยส าคัญ .01  
เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทั้งความยุติธรรมในองค์กร และพันธสัญญามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระดับต่ า

ทุกด้าน  
ความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สอดคล้องกับ 

(Muchinsky, 2006 ; Cropanzano, Bowen & Gilland, 2007) ที่ได้กล่าวว่าความยุติธรรมในองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญ       
ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งบุคลากรมีความเช่ือและรับรู้ ว่า       
หากได้รับการปฏิบัติจากองค์กรอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมก็จะมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนองค์กร
และปฏิบัติงานได้นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในขณะเดียวกันหากความเช่ือนั้นเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามก็จะท าให้บุคลากรมีทัศนคติและแสดงพฤติกรรมในการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง
กับ AIDossari, Sultan (2016) ที่ได้ศึกษาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในซาอุดิอารเบีย พบว่า ความยุติธรรม     
ในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และ  

พันธสัญญามีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สอดคล้องกับ Noble & 
Mokwa (1999) ที่ได้กล่าวว่าพันธะสัญญาขององค์กรเป็นสิ่งที่บุคคลระบุว่าตัวเองและผลงานไปสู่เป้าหมาย    
และค่านิยมขององค์กรได้ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรการ
เปลี่ยนแปลง (Meyer et al., 2007) และผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของพันธะสัญญา      
ในองค์กรดังเช่น งานวิจัยของ Sofat, Kiran and Kaushik (2015) ที่ได้ท าการศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรและผลกระทบของพันธะสัญญา กรณีศึกษาบริษัท IT ในประเทศอินเดีย พบว่า พันธะสัญญามีความสัมพันธ์    
เชิงบวกกับองค์กรที่รเิริ่มการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม และ Foster (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การต่อต้านของบุคคล ความยุติธรรมในองค์กร และพันธะสัญญาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร พบว่า การต่อต้าน   
การเปลี่ยนแปลงไม่มีความสัมพันธ์กับความยุติธรรมในองค์กรและพันธะสัญญาต่อองค์กร  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาที่ทุ่มเทให้กับองค์กร ประสบการณ์การท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และระดับการศึกษา รวมถึงกระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทนในองค์กรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นผู้บริหารหรือสถานประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทนที่ชัดเจน 
โปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ล่วงหน้า  

2) ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงส าหรับบุคลากรโดยเฉพาะธุรกิจบริการทางการแพทย์ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร สถานประกอบการอาจมีการสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน      
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การยกย่องชมเชย การให้ความเช่ือมั่นในความสามารถของบุคลากร การไม่เข้าไปควบคุม
ในกระบวนการหรือรายละเอียดของงานมากเกินไป หรือการ เสนอรูปแบบการให้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น 
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(Cafeteria Approach) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ตลอดจนการน าแนวคิด Employee 
Engagement มาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
1) ควรขยายการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่

ที่มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทั้งทางด้านรูปแบบการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการเงินทุน ที่เอื้อต่อการธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้  

2) ควรท าการศึกษาในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวโยงกับสัมพันธภาพอันดี 
ระหว่างผู้น ากับสมาชิกในองค์กร ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารในการธ ารง
รักษาบุคลากรให้สามารถอยู่ในองค์กรได้นานมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงทฤษฎี       
และในเชิงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานองค์กรใด ๆ ก็ตามทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา
เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์ให้บริการทางด้านการศึกษา นอกจากด าเนินการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนแล้วยังมี
พันธกิจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชากรวัยเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ในขอบข่ายงาน ทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ
จะต้องบริหารจัดการบนพื้นฐานของความเป็นจริง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายขององค์ประกอบ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหลัก 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข คือ 1) หลักความมีเหตุผล (Rationality) 2) หลักความพอดี
ความพอเพียงและความพอประมาณ (Suffiency) 3) หลักการมีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดี (Self-Immunity) เงื่อนไขที่ 1 คือ องค์ความรู้ 
(Knowledge) และเงื่อนไขที่ 2 คือคุณธรรม-จริยธรรม (Ethic) การบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้การศึกษามีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
สังคมจะต้องเข้ามา มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านสังคม 3) อยู่กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างฉลาด 4) ก้าวทันด้านเทคโนโลยี และ 5) ด้านเศรษฐกิจ 
 อย่ างไรก็ตามในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวทางหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ มีคุณภาพ                 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถออกแบบการบริหารงานจัดการศึกษาบนพื้นฐาน      
ของทฤษฎีการบริหารและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพราะหลักการดังกล่าวไม่ใช่
สูตรส าเร็จที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการบริหารการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้ทุกสถานการณ์ 
 

ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจ 
 

Abstract     
 School Administration with the philosophy of sufficiency economy. Which is a science that is related, 
both in theory and in practice, whether it is an educational department or any organization unity. both 
public and private. Educational institutions are organizations with the aim of providing educational 
services. Aside from conducting education for the school age population. There is still a mission to 
enhance the quality of life for the school age population to grow with quality. School management and 
the philosophy of sufficiency economy. have relationships in all 4 work areas were are Academic 
Administration, Budget management, Personnel management and General Job management. School 
administrations who will be in managing the mission must on the fact According to Philosophy of the 
sufficiency economy. In the definition of composition Philosophy of the sufficiency economy. Consist of 
3 rings and 2 conditions. Have are 1) Rational principles. 2) Principles of fit, sufficiency, and moderation. 
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3) Principle of good self-immunity. Condition one is knowledge and the second condition is morality-
ethics. School management and the philosophy of sufficiency economy providing quality education. 
School administrators must be someone who has an important role in creating a quality of academic 
administration in the school. Society must come in Seriously involved. Which have to based on the philosophy 
of sufficiency economy those are 1) psychological 2) social 3) live with nature and the environment wisely 4) keep 
pace with technology and 5) economic. 
 However, in managing schools by applying the philosophy of the sufficiency economy to have 
quality School administrators must have a role that is administrators must be able to design 
educational administrations based on management theory and the philosophy of sufficiency economy. 
To suit their own context, because the said principle is not a formula for developing or solving 
educational administration problems to be successful in every situation 
 

Keywords:  According to school administrators, The philosophy of sufficiency economy, Economy 
 

บทน า 
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา       

ในทุกระดับเพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา      
มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการในการบริหารจดัการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ก่อให้เกิดความตระหนักและปลกูฝังหลักปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงลึกภายในตนเองและผู้อื่น
อย่างยั่งยืนตลอดไปนั้น กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายผลแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผล
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา ดังนั้น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษา ถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นเนื่องจากการพัฒนาคนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน จึงควรส่งเสริมให้สถานศึกษา
ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศที่เริ่มเพาะต้นกล้าของเยาวชน กระทั่งเจริญเติบโต
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จึงสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามความ       
มุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝัง   
และเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระของปรัชญา ตระหนักในความส าคัญและทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตน 
ซึ่งสถานศึกษาต้องรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อเข้าใจก็จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่ปรัชญาก าหนด จึงเป็นหลักการส าคัญที่สถานศึกษาควรต้องรู้
และเข้าใจในการที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินงานโดยอาศัยกระบวนการบริหาร ซึ่งด าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริหารทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาสมาชิกในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ               
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 
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1. การบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อ

ให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม         
และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาเพื่อบริการทางการศึกษา      
แก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม ส าหรับกลุ่มบุคคลในสถานศึกษานั้นย่อมประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง นั่นเอง และการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล       
ในสถานศึกษาเพื่อบรกิารทางการศึกษาแก่สมาชิกในสงัคมนั้นมีงานหลายอย่าง อาทิ งานการสอน งานการประเมินผลงาน
ท าแผนการสอน งานจัดหาบุคคลมาท าการสอนนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานการเงิน งานสร้างความสัมพันธ์        
กับชุมชน งานบริการนักเรียน และอื่น  ๆงานเหล่านี้ก็คือ “งานบริหารสถานศึกษา” (หวน พินธุพันธ์, 2550) 

การบริหารสถานศึกษา คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการ               
ทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศึกษา         
และเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ (นิพนธ์ กินาวงศ์, 2553)  

กล่าวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินการของกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา               
เพื่อให้บริการทางการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

2. ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551) ได้ก าหนดขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษา
ไว้ 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่วไป เป็นงานหรือภารกิจหลัก        
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2545) โดยมุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์
ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน 
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามี ความเข้มแข็ง     
ในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญและมีบทบาทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมาย        
ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐ
และเอกชน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
โดยยึดหลักแนวคิด ดังนี้ 
 3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
และขจัดความซับซ้อนต่าง ๆ 
 3.2 การยกระดับการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
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 3.3 ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การท างานเป็นกลุ่ม ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด การใฝ่หาความรู้ การสร้างเสริม
ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เป็นต้น 
 3.4 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกงานโดยยึดงานวิชาการเป็นหลัก ส่วนงานอื่นปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความส าคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ต้องมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับนักเรยีนเปน็ส าคัญ 
 3.5 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 4 ข้ันตอน คือ การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน ได้แก่ การควบคุม ข้ันตอน     
คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน ได้แก่ การควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และนิเทศ แผนงานและการประเมินผล 

3.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม เช่น การแสดง      
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

3.7 ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น การจัดระบบข้อมูล         
ในสถานศึกษา การใช้ภาวะผู้น า การน าการประชุม มนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจ กระบวนการกลุ่ม เทคนิค
การนิเทศการศึกษา การประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา และการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 นอกจากนี้ เมธี ปิลันธนานนท์ (2555 : 199) ยังได้สรุปบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารเป็นผู้จัดการของสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการสอน 
3. ผู้บริหารเป็นผู้มีวินัยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนจะถือเป็นแบบอย่างได้ 
4. ผู้บริหารเป็นผู้อ านวยประโยชน์ให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันพึงประสงค์ในสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
6. ผู้บริหารเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่าง ๆ 

จากหลักการและแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ   
ในหลักการบริหารสถานศึกษา สามารถมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย บริหารงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
 

ขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
 1. การบริหารงานวิชาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551) ได้ประกาศการกระจายอ านาจทางการศึกษา    
ให้แก่สถานศึกษาด าเนินการโดยรวม คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 2. การบริหารงานงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณ ก าหนดการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ คือ การวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ     
ของบประมาณ 
 2) การจัดสรรงบประมาณ มีรายละเอียด คือ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การเบิกจ่าย 
และการอนุมัติงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณ 
 3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน มีรายละเอียด คือ การตรวจสอบ 
ติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากร การจัดหารายได้ และผลประโยชน์     
การลงทุนเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การบริหารบัญชี การท าบัญชีการเงิน การจัดท า
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 4) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา    
การจัดหาพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

3. การบริหารงานบุคคล 
บุคคลถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในทางการบริหารขององค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

จึงถือว่าเป็นการบริหารที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องมีการบริหารที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ 
 4. การบริหารงานท่ัวไป 
 การบริหารงานทั่วไป เป็นงานอ านวยการเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารบรหิารสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ 
มีภารงานโดยเริ่มจากการด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสรมิสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
จะเห็นได้ว่างานบริหาร-ทั่วไป ค่อนข้างจะหลากหลาย แต่ละภารงานจะมีส่วนเช่ือมโยงไปยังงานต่าง ๆ 
เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
 การบริหารสถานศึกษาคือการด าเนินการตามกรอบภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยปัจจัยการบริหารตามหลักการและทฤษฎีทางศาสตร์ของการบริหาร ผนวกกับการเช่ือมโยง
หลักการและทฤษฎีทางบริหารกับทักษะตามบรบิทและทกัษะของผูบ้ริหารจึงกล่าวได้ว่า หลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารที่นักบริหารไม่ได้เป็นสูตรส าเร็จทางการบริหาร แต่เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะน าหลักการ
และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละแห่งให้เกิด
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ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดตามขอบข่ายงานทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงานทั่วไปได้อย่างยั่งยืน 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชด ารัสแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้หลุดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่น คงและยั่งยืน     
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมซึ่งอภิชัย พันธ์ุเสน (2550 : 39)            
ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ความว่า การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน         
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการเมื่อใดพื้นฐานความมั่นคงพรอ้มพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสรา้งความเจรญิ
และฐานะเศรษฐกิจข้ึนสูงโดยล าดับต่อไป 
 พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ทรงพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของประชาชน ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ความว่า 
 “เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคน
พอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศ พอมีพอกินก็ยิ่งดี 
 ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดู
ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ ก็ความหมายอีกอย่างของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบพอเพียง  
 คนเราถ้าพอใจ ความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย  
 พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา     
ก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตน          
ก็พอเพียง”  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2543 ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพิ่มเติมในเรื่องค าแปลว่า 
 “Sufficiency Economy หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ข้ีเหนียว ท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน    
ท าอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนมีความสุข แต่ว่าพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด” 
 จากการศึกษาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่า เป็นเศรษฐกิจที่ยึดทางสายกลาง ไม่ยึดติดในวัตถุนิยม 
อยู่กันตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีความพอเพียงกับตนเอง อยู่ได้โดย
ไม่เดือดร้อน ต้องสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างพอกินพอใช้ 
การด าเนินชีวิตที่ประกอบด้วยความพอเพียง หรือความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่จ าเป็นต้อง
กระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดร้อน ที่ส าคัญที่สุดต้องมีเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมไม่โลภจนเกินไป 
ซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตและการพัฒนาประเทศ 
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ได้พระราชทานค าจ ากัดความของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การด าเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 
สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองได้โดยให้มีความเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึง
ว่าทุกครอบครัวจะต้องท าการผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยตนเอง แต่หมายถึงในหมู่บ้าน
จะต้องมีความพอเพียงในระดับหนึ่ง (กรมการปกครอง. 2541 : 4-5) 
 มาฆะ ขิตตะสังคะ (2557 : 204-205) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การให้ความส าคัญ
ในด้านการผลิตเพื่อยังชีพและให้พอเพียงต่อความต้องการจ าเป็นข้ันพื้นฐานของบุคคลในสังคมนั้น ๆ  ก่อนเป็นส าคัญ 
ให้ประชาชนรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ฟุ้งเฟ้อ อยากได้อยากมีในสิ่งที่เกินแก่ก าลังของตน 
 สุรีพร เอี้ยวถาวร (2550 : 10) กล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย     
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกับ        
การวางแผน การตัดสินใจและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุล  
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
 นิคม มูสิกะคามะ (2553 : 263) ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาตามทฤษฎีใหม่     
ที่ท าให้ประเทศไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสง่างามน่าภูมิใจ โดยที่สามารถผลิตทรัพยากรได้ตามภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็งช่วยตนเองได้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่        
ที่สอดคล้องกับหลกัค าสอนในศาสนา มีสังคมที่สงบสุขกินดีอยู่ดีข้ึน การผลิตอุดมสมบูรณ์พอเพียงที่จะค้าขายไปยัง
ต่างประเทศ 
 สุรเกียรติ เสถียรไทย (2552 : 257) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เป็นปรัชญาของการพัฒนา
ตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานคิดส าคัญที่การพัฒนาคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่
ไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาคนจะต้องเริ่มที่การพัฒนาความคิดและจิตใจของคน
ให้รู้จักกินรู้จักใช้ตามอัตภาพและความจ าเป็นในการด ารงชีวิตจึงสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีการด าเนิน
ชีวิตอย่างไม่ประมาทโดยมีการประมาณตนเอง และรู้จักพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาศึกษาพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองและชุมชน มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
รู้จัก อดทน อดออม อดกลั้น พัฒนาตนเองให้มีความรู้ รู้จักใช้และรู้จักรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและในสังคม 
และในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อบุคคลชุมชนทุกโอกาส 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2551 : 4-5) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพยีง 
หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิด
เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ  ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลนั้น 
คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามอัตภาพและไม่หลงใหล
ไปตามกระแสของวัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หลักการพึ่งตนเองซึ่งอาจจ าแนก
โดยยึดหลักส าคัญ 5 ประการ คือ 
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 1. ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่คนที่มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมีจิตใจ     
เอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 2. ด้านสังคม ชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่ม
มูลค่าโดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 
 4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดี
และไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 
 5. ด้านเศรษฐกิจ เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้และไม่มีการมุ่งที่จะลดรายจ่ายในเวลาเช่นนี้
จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญและยึดหลักพออยู่ พอใช้ 
 นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล (2551: 21) ยังได้ให้ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า 
เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน
ซึ่งสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ สามารถให้ตัวเองอยู่ได้อย่างพออยู่พอใช้ได้     
มุ่งที่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญให้เจริญแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะที่พอ
พึ่งตนเองได้ก็ย่อมจะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนไปตามล าดับอย่างมั่นคง
ถาวรตลอดไป 
 พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2555) ได้ให้ความหมายหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีการด าเนิน
ชีวิตของคนโดยการพึ่งตนเอง มีความประหยัด พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน 
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน     
ถือเป็นแนวทางที่คนไทยจะต้องรู้เพื่อน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นก าลงั
ของประเทศในอนาคตครูจึงควรต้องน าความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมในโรงเรียน การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้องค์ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมมาประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท าตามองค์ประกอบของปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย 3 หลัก 2 เงื่อนไขที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 1. หลักความมีเหตุผล (Rationality) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการ
กระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 
 2. หลักความพอดีความพอเพียงและความพอประมาณ (Suffiency) หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและ ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ 
 3. หลักการมีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดี (Self-Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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 เงื่อนไขที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
 องค์ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและด้วยความระมัดระวัง        
ในการกระท า 
 คุณธรรม-จริยธรรม (Ethic) หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความอดทนอดกลั้น 
การใช้สติปญัญาในการด าเนินชีวิต 
 กล่าวสรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการด าเนินชีวิตของบุคคล ครอบครัว
และสังคมในการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทด้วยความพอมีพอกินบนพื้นฐานคุณธรรมรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด 
รู้จัก อดทน อดออม อดกลั้น รู้จักการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 
 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง     
และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าซึ่งมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2557: 13 - 17) 
 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ     
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบ   
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา 
 3. ค านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้ 
 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ      
อย่างรอบคอบ 
 3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้    
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
 4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่ 
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 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 
 จากความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความหมายไว้สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด ารงชีวิตของบุคคลไปจนถึงแนวทางการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ขององค์กรทุกระดับ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ส าคัญคือการยึดทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ส าหรับการสร้างภูมิคุ้มกันนั้น      
ต้องอาศัยความรอบรู้และรอบคอบในการด าเนินงานทุกข้ันตอน รวมทั้งการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มี
ส านึกในคุณธรรม 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา 
 จากการวิเคราะหห์ลกัการบริหารสถานศึกษากบัหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หลักการบริหาร
สถานศึกษาที่นักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน         
ทั้งหลักการและทฤษฎี ไปจนถึงหลักการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จึงสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1. การบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในขอบข่ายงาน            
ทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงานทั่วไป 
ผู้บริหารสถานศึกษาทีจะบริหารจดัการภารกจิใหป้ระสบผลส าเร็จจะต้องบรหิารจัดการบนพื้นฐานของความเป็นจริง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายขององค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหลัก 
3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข หลักความมีเหตุผล (Rationality) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะเป็นไปอย่าง มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้น ๆ  
อย่างรอบคอบหลักความพอดีความพอเพียงและความพอประมาณ (Suffiency) หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และ ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 หลักการมีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดี (Self-Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน       
ในอนาคต ทั้งใกล้และไกล องค์ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและด้วยความ
ระมัดระวังในการกระท า และที่ส าคัญประการสุดท้ายคือคุณธรรม-จริยธรรม (Ethic) หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเพียร ความอดทนอดกลั้น การใช้สติ ใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 2. การบริหารการจัดการศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็น 
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานควรยึดหลักแนวคิด ดังนี ้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขจัดความซับซ้อนต่าง ๆ  การยกระดับการจัด
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การท างานเป็นกลุ่ม ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดการใฝ่หาความรู้ การสร้างเสริม
ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เป็นต้น ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกงานยึดงานวิชาการเป็นหลัก 
ส่วนงานอื่นปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับความส าคัญของแต่ละงานทั้งนี้ต้องมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน          
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กับนักเรียนเป็นส าคัญปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน ได้แก่ การควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศแผนงาน
และการประเมินผล การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็น
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  เป็นต้น สุดท้ายคือ ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น การจัดระบบ
ข้อมูลในสถานศึกษา การใช้ภาวะผู้น า การน าการประชุม มนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจ กระบวนการกลุ่ม เทคนิคการ
นิเทศการศึกษา การประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา และการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างาน 
 3. การบริหารงานวิชาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศการกระจายอ านาจ     
ทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาด าเนินการโดยรวม คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวน        
การเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน     
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์การหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ไม่ใช่เป็น
ภารกิจของสถานศึกษาเพียงส่วนเดียว แต่ทุกภาคส่วนตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม  
อย่างจริงจังและยังยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  1) ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่คนที่มี
จิตส านึกที่ดี ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคม ชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่ือมโยงกัน
เป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 3) อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างฉลาด 4) ก้าวทันด้านเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน ามาพัฒนาภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยี และ 5) ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการ 
ลดรายจ่ายและยึดหลักพออยู่พอใช้ 
 

สรุป 
 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักการและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา   
เป็นการด าเนินการในสถานศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารจะต้องออกแบบ
การบริหารจัดการให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตามกรอบ
ภารกิจการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงานทั่วไป โดยการเช่ือมโยงการบริหารสถานศึกษากับหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการจัดการศึกษากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงาน
วิชาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ให้คู่ขนานกันไปอย่างกลมกลืน เพราะหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารไม่ได้เป็นสูตรส าเร็จทางการบริหาร แต่เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะน า
หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละ
แห่งให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
โครงการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินโครงการกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชน         

โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างกลไกและพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการออกก าลังกายให้สอดคล้องวิถีชีวิต       
และบริบทของชุมชนโดยท าการศึกษาน าร่องในพื้นที่ชุมชนพัฒนา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โครงการได้ประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาเป็นกระบวนการพัฒนาการออกก าลังกายชุมชนพัฒนา หมู่ 2 เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกตัวแทนชุมชนจากกลุ่มต่างๆ จ านวน 35 คน เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วย      
4 กระบวนการ คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติตามแผนและ 4) การประเมินผล โดยใช้วิธีการศึกษา           
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม          
และการจดบันทึกภาคสนามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนา 

ผลการด าเนินโครงการพบว่า พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชนท าให้แกนน ามีศักยภาพ          
ในการแก้ปัญหาของชุมชนเกิดความตระหนักในการเป็นเจ้าของปัญหาก าหนดทิศทางพัฒนาชุมชนร่วมวางแผน             
และลงมือปฏิบัติที่มาจากความต้องการของชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและทบทวนพัฒนาการด าเนินงาน
เป็นระยะ  ๆก่อให้เกิดการจัดการทุนทางสังคม โดยเจ้าหน้าที่และวิทยากรภายนอกเป็นผู้กระตุ้น สนับสนุน และประสานเชื่อมโยง
ให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายออกก าลังกาย เป็นการพัฒนาเครือข่ายจากการรวมกลุ่มทางสังคมที่มี          
การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มและในชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการด าเนิน
โครงการพัฒนาเครือข่ายออกก าลังกาย สามารถท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถพึ่งตนเองในการพัฒนา
ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ควรน าการพัฒนาเครือข่ายออกก าลังกายไปใช้ในหมู่บ้านอ่ืนต่อไป 

 

ค าส าคัญ : กระบวนการพัฒนาเครือข่าย, การออกก าลังกายในชุมชน 
 

Abstract 
The purpose of this project is to study community exercise network development  process       

by community participation in mechanism build and  learning process driving power in exercise 
management according through community’s lifestyle and context. The pilot study was placed             
in community Pattana Moo.2 Saimai Bangkok Thailand. Action research method was applied to this 
study ,there are four main aspects of the research methodology 1) Problem analysis 2) Planning  3) Plan 
implementation 4)Assessment. This study is qualitative research. Primary and secondary data were 
collected by deep interview, group discussion, non-participant observation and fielded note. Qualitative 
data analysis by describing. 

The results of the project were as follows. The development of core leaders of health building 
in 1 cycle caused the core leaders to have potentials in solving community problems, to originate 
awareness of being problem possessors, to determine the direction of community development,              
to participate in planning, and to act responding to community needs, The applying action research method in 
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community exercise network development process contribute  the community to participate in learning 
process management and rely on themselves in health development according through community ’s 
lifestyle and context.  
 

Keywords : Network Development Process, Community Exercise.   

บทน า 
การมีกิจกรรมทางกายก่อใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นับวันเพิ่มมากข้ึน  

ท าให้ประชาคมโลกรับรู้และให้ความส าคัญถึงกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในอริยาบถต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังานโดยใช้กล้าเนื้อไม่ว่าจะเป็นการท างาน 
การเดินทางโดยการเดินหรือข่ีจักรยานและกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การออกก าลังกายการท่องเที่ยว     
การส่งเสริมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยน่ิง ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชนมีความเกี่ยงพันกับ วิถีชีวิต          
ในระดับโลกองค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์โลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
(Global Strategy on Physical Activity) ขององค์การอนามัยโลกในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก        
ครั้งที่ 57 (The 57th  World Health Assembly) ปี พ.ศ.2547 การรับรองมติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และจากการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน               
ในปี พ.ศ.2559 ที่ประเทศไทย การผลักดันมติการพัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก 
(Global Action Plan on Physical Actitvity) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก 
ครั้งที่ 140  ปี พ.ศ. 2560 การรับรองมติแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับโลก 
(ค.ศ.2013 - 2020) (Global Action Plan on Prevention and Control of Noncommunicable 
Disease) และการรับรองมติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ.2030 (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  (คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ,2060) 

จากนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งในลักษณะกิจกรรมทางสังคม อาทิเช่น กิจกรรมนันทนาการ 
การออกก าลังกาย การร า ร้องเพลง การออกก าลังกายแบบประยุกต์กับวัฒนธรรมไทยส่งเสริมสนับสนุน       
ในรูปแบบของเครือข่ายชมรม โดยมีการจัดท าแผนงาน โครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้งบประมาณสนับสนุนนับหลายล้านบาท เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนให้คนไทย    
มีกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกายใช้การกีฬาเป็นวิถีชีวิต เข้าถึง โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ตลอดจนสร้างทนุทางสังคม วัฒนธรรมในด้านการกีฬาและออกก าลังกาย ครอบคลุมในพื้นที่
สังคมเมือง และชนบท จนถึงพื้นที่ในภูมิภาคที่ห่างไกล เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะอนามัยดีข้ึน         
มีอายุขัยเฉลี่ยสูงข้ึน ลดภาวะเจ็บป่วย ความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลต่อการลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสูงถึงปีละ 2 - 2.5 แสนล้านบาท 
จากศึกษาของอัจฉรา ปุราคม (2552) ถึงบทบาทและการสนับสนุน ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย      
ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า งบประมาณการลงทุน
ด้านการส่งเสริมออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของประเทศไทยในระยะ 5  ปี ระหว่างปี 2558–2563    
มีจ านวนเงินสูงถึง 679,854,402 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดยสัดส่วนเงินลงทุนในโครงการกีฬามวลชน
มากที่สุด โดยเป็นโครงการประเภทส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุและกลุม่ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มมีที่มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมีการลงทุนในสัดส่วนน้อยที่สุด 
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ดังนั้นกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายสามารถพึ่งตนเองได้  
และเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ก็จะเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 

จากแนวคิดและหลักการกิจกรรมทางกาย โดยผู้วิจัยได้น ามาประกอบกับการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
ของผู้เขียนและงานวิจัยในต่างประเทศ มีข้อเสนอรูปแบบกิจกรรมทางกาย 5 รูปแบบดังนี้ 

1. กิจกรรมทางกายที่บ้าน (Household physical activity) หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
สามารถท าเป็นกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่างหลังเสร็จภารกิจจากการท างาน ได้แก่     
งานบ้าน กวาดและถูบ้าน รดน้ าต้นไม้ กวาดใบไม้ เดินข้ึนลงบันได เลี้ยงหลาน และการยกสิ่งของเป็นต้น 
หรือการออกก าลงักายในช่วงยามว่าง เช่น การเดินแกว่งแขนการนั่งยกเกรง็ขา การออกก าลังกายด้วยยางยืด 
ค่าการเผาผลาญพลังงานของกิจกรรมทางกายในกิจวัตรประจ าวันจะมีค่าการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างกันไป 
รูปแบบกิจกรรมนี้ช่วยลดพฤติกรรมการอยู่นิ่งเฉยได้เป็นอย่างดี  

2. กิจกรรมทางกายโดยการเดินทาง (Travel physical activity) เป็นกิจกรรมขณะเดินทางจากบ้าน   
ไปอีกสถานที่หนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ผู้สูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมรูปแบบนี้ไปปฏิบัติได้ง่าย
อาจจะเลือกวีการเดิน ข่ีจักรยาน หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ การเดินไปจ่ายตลาด        
ในบริเวณใกล้เคียง การเดินไปท างาน การข่ีจักรยาน หรือการเดินข้ึนลงบันไดในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น     
จากการทบทวนเอกสารงานหลายฉบับได้สนับสนุนกิจกรรมการเดินว่าเป็นพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
ทุกเพศทุกวัย สะดวก ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประการส าคัญ คือ สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ถึง
ระดับปานกลาง (Moderate physical activity) (Carrapatoso et al., 2013) พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และความสมารถในการท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อนึ่งโปรแกรมเดินดังกล่าวจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
ได้ในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ      
การเดินทางได้ง่ายมากข้ึน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การสร้างทางเดินเท้าให้กับผู้สูงอายุเป็นต้น 
นอกจากนี้ พื้นที่สวนสาธารณะในชุมชนที่มคุีณภาพเป็นปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกระตุ้น
ให้ผู้สูงอายุในช่วงวัยกลาง (Mid older ages) จะมีกิจกรรมทางเดินได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งด้วย  

3. โปรแกรมจักรยาน (Cycling Program) เป็นรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวัน           
เป็นที่แพร่หลายในทวีปออสเตรเลียและทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น เยอรมันเนอร์เธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 
สเปน เป็นต้น ตลอดจนประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น และเกาหลีการข่ีจักรยาน เป็นประจ าสม่ าเสมอ
อย่างน้อยวันละ 30 นาที จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ถึงระดับปานกลาง (Moderate Physical 
activity) ช่วยลดอาการปวดข้อ ความดัน โลหิตสูง หัวใจ และความเครียดได้ดี นอกจากนี้มีงานวิจัยพบว่า 
ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไปร้อยละ 50 ที่ข่ีจักรยานเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีอัตราการเป็นโรคหัวใจลดลงในสัปดาห์แรก     
ของการเริ่มต้นข่ีจักรยานควรเริ่มจากเวลา 10 นาที ต่อวัน และสัปดาห์ต่อไปเพิ่มระยะเวลาและระยะทางเพิ่มข้ึนเป็น 
15-20 นาที และสัปดาห์ถัดไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 5-10 นาที จนถึง 45 นาที จะเป็นการเผาผลาญพลังงานได้ถึง         
2,000 – 9,000 แคลอรีต่อสัปดาห์ (Chodzko-Zajko and Shwingel, 2011) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีการเพิ่ม
ปริมาณการท ากิจกรรมการเดินหรือการขับข่ีจักรยานข้ึนจากเดิมร้อยละ 25 การข่ีจักรยานยังสามารถช่วย
เพิ่มความสามารถด้านสมอง การด าเนินกิจวัตรประจ าวัน การเดิน มวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นมวลกระดูก     
ซึ่งในระยะยาวโปรแกรมขี่จกัรยานน้ีจะพัฒนาเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้เช่นเดียวกับโปรแกรมการเดิน 
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ทั้งนี้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเดินทาง
ได้ง่ายมากข้ึน และต้องมีความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การสร้างทางจักรยานเฉพาะและสนับสนุนจักรยาน     
ให้ผู้สูงอายุใช้ในการเดินทางใกล้ๆบ้านเป็นต้น 

4. กิจกรรมทางกายเชิงกิจกรรมนันทนาการ (Recreational physical activity) หมายถึง      
กิจกรมที่เป็นกิจกรรมนันทนาการในช่วงยามว่าง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ    
และสมองให้กับผู้สูงอายุ ในช่วงเวลาว่างจากการท างานบ้านหรือกิจกรรมประจ าวันอื่นๆ เช่นการร้องเพลง 
การเต้นร า การวาดภาพ การถ่ายรูป การปลูกต้นไม้ เป็นต้น กิจกรรมทางกาย ลักษณะนี้สอดคล้องกับ   
แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) ที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือ ท าให้ผู้สูงอายุ      
ที่มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีความพึงพอใจในชีวิตช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
มีความเพลิดเพลิน กระฉับกระเฉง และรับรู้ภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 

5. กิจกรรมทางกายโดยการวางแผน (Planed exercise physical activity) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การออกก าลังกายและเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล หรือลักษณะเป็นกลุ่มชมรม หรือเป็นกิจกรรม
ออกก าลังกายหรือกีฬาที่จัดโดยผู้เช่ียวชาญด้าน พลศึกษาและกีฬา ซึ่งปกติจะมีการจัดกิจกรรมในกลุ่มวัยเด็ก     
และเยาวชน เช่น การเล่นกีฬาช่ัวโมง พลศึกษาในโรงเรียน หรือกิจกรรมในกลุ่มวัยท างานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 
สมรรถภาพทางกาย เช่น การออกก าลังกายในห้องฟิตเนส โยคะ เต้นแอโรบิก แต่ส าหรับในกลุ่มสูงอายุไทย 
กิจกรรมที่มักจะจัดกันโดยทั่วไป เช่น เต้นร า ร าไม้พลอง ยางยืด แอโรบิก แบบแรงกระแทกต่ า เป็นต้น 

สุชาติ  โสมประยูร (2542) ได้ให้ความหมายการออกก าลังกายว่า เป็นการออกแรงเพื่อกิจกรรม
ทางร่างกายในทุกๆลักษณะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการท างานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สมัครใจ    
หรือฝืนใจและไม่ว่ากิจกรรมนั้น  ๆจะท าเป็นอาชีพหรือสมคัรเล่นการออกก าลังกายที่ดีจ าเป็นต้องออกแรงให้มากพอ
จนรู้สึกเหนื่อย เพื่อให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวหรือบางครั้งอาจจะอยู่กับที่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลท าให้หัวใจเต้นเร็ว   
ข้ึนกว่าปกติการออกก าลังกายแต่เพียงบางสว่นของร่างกายจะได้ประโยชน์น้อยเพราะหัวใจท างานไม่หนักพอ
ชีพจรจึงไม่เต้นเร็วกว่าปกติเท่าที่ควร 

อนงค์  บุญอดุลยรัตน์ (2542 อ้างใน ศรีบังอร  สุวรรณพานิช, 2549) ได้ให้ความหมายของการ               
ออกก าลังกายไว้ว่า การออกก าลังกายคือการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวโดยการหด-ยืดกล้ามเนื้อ 
ท าให้ข้อเคลื่อนไหวและมีแรงกดไปที่กระดูกด้วยเช่น การเดินเร็วการว่ิงเพื่อสุขภาพ เต้นแอโรบิกและการเล่นกีฬา
ออกก าลังกายที่ไม่ได้มุ่งผลการแข่งขันโดยการออกก าลังกายนี้ต้องมีความหนักและใช้เวลานานพอ (ออกก าลังกาย
แบบใช้ออกซิเจน) ซึ่งผลที่ได้รับจะท าให้ระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อและกระดูกถูกกระตุ้น   
ให้ท ากิจกรรมมากข้ึน จะมีความแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีข้ึน สุขภาพจิตดีข้ึน ในทางกลับกัน ถ้าขาดการออกก าลังกาย
ก็จะให้กล้ามเนื้อมีขนาดลีบเล็กลง กระดูกพรุนหักง่าย สุขภาพทางกายจะอ่อนแอมีความต้านทานโรคน้อยสุขภาพไม่ดี 
เมื่อออกก าลังกายจนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขันชิงความเป็นเลิศต่อไป 

ดารณีย์  ศรีสวัสดิกุล (2545) ให้ได้ค าจ ากัดความของการออกก าลังกายไว้ว่าการออกก าลังกาย
หมายถึง การเข้าร่วมในกิจกรรมทางกายทั้งหลายที่บุคคลเลือกกระท าเพื่อต้องการท าให้ร่างกายได้รับการเคลื่อนไหว    
ในอันที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ท างานและเกิดความเจริญเติบโต ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ทรวดทรงดี ปอด หัวใจ 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย 

Mcleroy et al. (1988) ได้น าแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเช่ือว่าพฤติกรรมสุขภาพมีอิทธิพลจากปัจจัยเชิงสังคม-สิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคล โดยแบ่งพฤติกรรมออกเป็น      
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5 ระดับ กล่าวคือ  
1. ตัวแปรระดับบุคล (Individual Level) หมายถึง ลักษณะภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล ทั้งลักษณะทางประชากรและจิตวิทยา เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ การรับรู้ความเช่ือ 
ความรู้ทัศนคติหรือบุคลิกภาพ เป็นต้น  

2. ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal Level) หมายถึง สภาพแวดล้อมในครอบครัวหรือ
เพื่อนสนิทที่สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลได้โดยผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

3. ระดับองค์กรหรือสถาบัน (Organization/Institutional Level) หมายถึง สถานที่ท างาน     
หรือสถาบันการศึกษาที่ก าหนดบรรทัดฐานหรือแบบอย่างการปฏิบัติให้กับสมาชิกในสถาบันหรือองค์กร   

4. ระดับชุมชน (Community Level) หมายถึง เครือข่ายทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ 
เช่น เพื่อนบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัยในละแวกใกล้เคียง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชนย่อมสามารถ       
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลได้ 

5. ระดับสังคมในชุมชน (Societal Level) เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของประชากร ได้แก่ การออกกฎหมาย การวางนโยบายการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อต่างๆ    
การใช้แผนการตลาดเชิงสังคม หรือมาตรการต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรในระดับมหภาค 
ตัวอย่าง เช่น Gregson et al. (2001) ได้น าทฤษฎีไปใช้ในการประเมินทางโภชนศึกษาในโครงการ Food 
Stamp และการตลาดทางสังคมไปใช้ในโรงเรียนในระดับชุมชนและระดับเมือง  

การออกก าลังกายเป็นรูปแบบหนึ่ง ของกิจกรรมทางกายที่มีความเข้มข้นมากเพียงพอที่จะท าให้สุขภาพดีข้ึน  
การออกก าลังกายแบบใช้แรงต้าน การเดินเร็ว การข่ีจักรยาน และการว่ิงออกก าลังกาย เป็นตัวอย่างบางส่วน
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายเป็นมากไปกว่าการจัดกิจกรรมทางกาย เพราะการออกก าลังกาย
จ าเป็นต้องมีการวางแผน มีระดับความสามารถที่แน่ชัด และต้องได้รับการสนับสนุนในระดับที่สูงกว่าดังนี้ 

1. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. ท าให้ภาวะโรคเบาหวานดีข้ึน รวมถึง ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิต 
3. สุขภาพโดยรวมดีข้ึน สามารถท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ดีข้ึน 

McArdle, Katch and Katch (1994) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสรีรวิทยาของการออกก าลังกายไว้ว่า 
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ขณะร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อลายจะหดตัวซึ่งจะช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับ
คุณสมบัติของกล้ามเนื้อแต่ละชนิด เช่น กล้ามเนื้อสีแดงจะหดตัวช้าแต่กล้ามเนื้อสีซีดจะหดตัวได้ดีกว่า เป็นต้น    
การท างานของกล้ามเนื้ออยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทบริเวณไขสันหลัง และใช้พลังงานในรูปของเอทีพี 
(Adrenosine Triphosphate; ATP) การสร้างพลังงานต้องอาศัยสารอาหารคาร์บอไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
แหล่งผลิตพลังงานมี 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่  

1. ระบบฟอสเฟสฟาเจน (Phosphatephagensystem) หรือ ATP-Pcr System เป็นแหล่งพลังงานแรก   
ซึ่งได้จากการสลายสารครีเอตีนฟอสเฟส (Creatine phosphate) ที่สะสมอยู่ในเซลล์เมื่อกล้ามเนื้อท างาน 
พลังงานจะถูกน าออกมาใช้ได้ทันทีแต่สมารถใช้ในช่วง 30 วินาทีแรกของการเคลื่อนไหวร่างกาย  

2. ระบบไกลโคไลซิส (Glycolysis) เกิดข้ึนเมื่อร่างกายใช้พลังงานระบบแรกหมดร่างกาย
จะสร้างพลังงานโดยสลายสารไกลโคลเจน (Glycogen) หรือกลูโคสที่สะสมไว้โดยไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic) ระบบนี้จะช่วยรักษาระดับเอทีพีได้นาน 30-90 วินาทีก่อนที่ร่างกายจะหยุดระบบและ  

3. ระบบแอโรบิก (Aerobic) เป็นการสร้างพลังงานจากกลูโคส กรดไขมัน และกรดอะมิโน 
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ผ่านกระบวนการใช้ออกเจนต้องใช้เวลาในการเริ่มท างานประมาณ 2-3 นาที ซึ่งจะพอดีกับระยะเวลาที่                  
ทั้งสองระบบแรกสิ้นสุด ระบบนี้จะให้พลังงานในปริมาณมากและไม่จ ากัด ข้ึนอยู่กับความสามารถในการใช้พลังงาน
ของแต่ละบุคคล และการน าพลังงานมาใช้ข้ึนอยู่กับชนิดของกิจกรรมทางกาย ความหนักและระยะเวลาของ
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายเช่น ระบบเอทีพี-พีซีอาร์ เหมาะส าหรับการว่ิง 100 เมตร โดยใช้แรงอย่างหนัก 
และใช้เวลาในการว่ิงไม่ถึง 10 วินาที เป็นต้น  

โดยขณะเคลื่อนไหวร่างกายร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น การมีความดันโลหิตสูงข้ึน   
ชีพจรมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนเป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระจายตัวของการไหลเวียนเลือด
แตกต่างจากขณะปกติ มีเลือดไปเลี้ยงบรเิวณกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อหัวใจ และผิวหนังมากข้ึน แต่เลี้ยงบริเวณช่องท้อง
และไตน้อยลง ขณะที่สมองมีเลือดไปเลี้ยงในระดับคงที่เพื่อเพิ่มกระบวนการสันดาปของร่างกายและช่วยให้มีการ
ระบายความร้อนทางผิวหนังมากข้ึน และถ้าเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปในขนาดที่มากพอที่จะเกิดการปรับตัวระยะหลัง 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นการปรับสภาพร่างกายใหม่ให้สามรถรองรับการเคลื่อนไหวร่างกายที่หนัก
มากกว่าปกติ เช่น กล้ามเนื้อมีขาดใหญ่มากข้ึน กล้ามเนื้อมีความทนทานและแข็งแรงมากข้ึนเป็นต้น 
(Spielholz  et al., 1990) 

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แบ่งการวัดพลังงานที่ใช้ไปของร่างกาย จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ
เป็น 2 วิธี วิธีที่ 1 เป็นการวัดโดยตรงด้วยการวัดอุณหภูมิของห้องที่ปิดสนิท และมีอากาศถ่ายเทเข้า- ออกในปริมาณ  
ที่เท่ากันอุณหภูมิที่ร้อนข้ึนของห้องจากการปฏิบัติกิจกรรม (ที่ทราบค่าพลังงาน) คือ พลังงานที่ร่างกายใช้ในการ           
ปฏิบัติกิจกรรม วิธีนี้ค่อนข้างยากใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงแต่ได้ค่าที่ตรงตรง ส่วนวิธที่ 2 เป็นการวัดโดยออ้อมด้วย
การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการการเผาผลาญของร่างกายสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ แล้วน ามาเทียบเป็นร้อยละของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจการวัดอัตราการใช้ออกซิเจน 
เท่ากับปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไป 3.5 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรรมใน 1 นาที ความแรงของกิจกรรมทางกาย
เป็นตัวแปรหลักในการก าหนดขนาดทางกาย โดยได้ก าหนดตัวเลขมาตรฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบระดับความแรง      
ของกิจกรรมทางกายแต่ละช่วงอายุของบุคคลแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ความแข็งแรงของร่างกายตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกีฬาเวชแสดงระดับความแรงของ กิจกรรมทาง
กายแบบแอโรบิก ศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา 

ความแรง 
(Intensity) 

การออกก าลังกายแบบแอโรบิก/เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย 
Absolute intensity (METs)* 

20-39 ปี 40-64 ปี 65-79 ปี 80 ปีขึ้นไป 
เบามาก <2.4 <2.0 <1.6 <1.0 
เบา 2.4-4.7 2.0-3.9 1.6-3.1 1.1-1.9 
ปานกลาง 4.8-7.1 4.0-5.9 3.2-4.7 2.0-2.9 
หนัก 7.2-10.1 6.0-8.4 4.8-6.7 3.0-4.25 
หนักมาก <10.2 <8.5 <6.8 <4.25 
หนักมากที่สุด 12.0 10.0 8.0 5.0 

หมายเหตุ: *ค่า Absolute intensity ที่แสดงเป็นค่าส าหรับเพศชาย ส าหรับเพศหญิงค่าจะน้อยกว่า 1-2 METs 
ที่มา :  American Diabetes Association (2012) และ Diabetes Care  (2012: 35 อ้างใน เวชปฏิบัติการออกก าลังกายในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูงสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2555 
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ดังนั้นการออกก าลังกาย หมายถึงการที่ร่างกายได้ท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวออกแรง
หรือออกก าลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การว่ิง การเล่นกีฬาชนิดต่างๆตามความหนักเบา   
ของแต่ละกิจกรรม โดยใช้เวลานานพอที่จะท าให้ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อและกระดูกได้ถูกกระตุ้น
ให้ท ากิจกรรมมากข้ึน ส่งผลถึงความแข็งแรงทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีข้ึนการออกก าลังกายคือการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวโดยการหด-ยืดกล้ามเนื้อ ท าให้ข้อเคลื่อนไหวและมีแรงกดไปที่
กระดูกด้วยเช่น การเดินเร็วการว่ิงเพื่อสุขภาพ เต้นแอโรบิกและการเล่นกีฬาออกก าลังกายที่ไม่ได้มุ่งผลการแข่งขัน
โดยการออกก าลังกายน้ีต้องมีความหนักและใช้เวลานานพอ (ออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน) ซึ่งผลที่ได้รับ
จะท าให้ระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อและกระดูกถูกกระตุ้นให้ท ากิจกรรมมากข้ึน จะมีความแข็งแรง
สุขภาพร่างกายดีข้ึน สุขภาพจิตดีข้ึน ในทางกลับกัน ถ้าขาดการออกก าลังกายก็จะให้กล้ามเนื้อมีขนาดลีบเล็กลง 
กระดูกพรุนหักง่าย สุขภาพทางกายจะอ่อนแอมีความต้านทานโรคน้อยสุขภาพไม่ดี เมื่อออกก าลังกายจน
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขันชิงความเป็นเลิศต่อไป 
 

สรุป 
การศึกษาโครงการกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

สร้างกลไกและพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการออกก าลังกายให้สอดคล้องวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
โดยท าการศึกษาน าร่องในพื้นที่ชุมชนพัฒนา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โครงการได้ประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาเป็นกระบวนการพัฒนาการออกก าลังกายชุมชนพัฒนา       
หมู่ 2 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชนท าให้แกนน า       
มีศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนเกิดความตระหนักในการเป็นเจ้าของปัญหาก าหนดทิศทางพัฒนาชุมชน      
ร่วมวางแผนและลงมือปฏิบัติที่มาจากความต้องการของชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและทบทวน
พัฒนาการด าเนินงานเป็นระยะ  ๆก่อให้เกิดการจัดการทุนทางสังคม โดยเจ้าหน้าที่และวิทยากรภายนอกเป็นผู้กระตุ้น 
สนับสนุนและประสานเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน รูปแบบการพัฒนาเครอืข่ายออกก าลังกายเป็นการพัฒนา
เครือข่ายจากการรวมกลุม่ทางสังคมที่มกีารสือ่สารสร้างความเข้าใจทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มและในชุมชน  
เกิดการจัดการเครือข่ายอย่างชัดเจนส่งผลเกิดการระดมทุนและกิจกรรมการออกก าลังกายโดยน าเอาทุนทางสังคม    
ที่มีในชุมชนเช่นศิลปะพื้นเมืองกลองยาว การเต้นแอโรบิก การเต้นศิลปต่างชาติผสมผสาน มาประกอบการ
ออกก าลังกายร่วมกัน ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาจะต้องเกิดจากความสนใจ มีจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน 
กิจกรรมด้านสุขภาพจะต้องตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุน
และปฏิสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงานภายนอก เกิดการเช่ือมโยงการท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม 
ภายใตร้ะบบใหญ่คือ เครือข่ายสร้างสุขภาพ  โดยสรุปการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในการด าเนิน
โครงการพัฒนาเครือข่ายออกก าลังกาย สามารถท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถ
พึ่งตนเองในการพัฒนาด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ควรน าการพัฒนาเครือข่ายออกก าลังกายไปใช้
ในหมู่บ้านอื่นโดยน าเสนอได้ดังนี้ 

1. มีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชน
โดยตรงรวมทั้งมีการมอบหมายภารกิจหน่วยงานและต าแหน่งของบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัว    
มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเตรียม
ชุมชนเพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายผูสู้งอายุในหน่วยปฐมภูม ิส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน การเลือกสรรบุคลากรที่ท าหน้าที่นาไปปฏิบัติที่มีความรู้
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ความสามารถที่เหมาะสม และมีทัศนคติทางบวก รวมทั้งให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

2. การสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลในการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชนอย่างเหมาะสม
และมีการติดตามผลการน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจในแก่บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่    
ในการน าไปปฏิบัติ เพื่อให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการก าหนดภารกิจ 
และมอบหมายงานโดยมุ่งลดความซับซ้อนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีอยู่ให้มากที่สุด โดยการรวบรวมการบริการต่าง ๆ 
ที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน การลดและจัดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป และการรวบรวมการให้บริการไว้ที่จุดเดียว 

3. เน้นการกระจายอ านาจ เนื่องจากลักษณะการเตรียมชุมชนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกาย
ในชุมชนต้องค านึงถึง ความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จึงควรมีการกระจายอ านาจ               
ในการตัดสินใจ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีร่ะดับล่างใหม้ากขึ้น ซึ่งข้อดีของการกระจายอ านาจ
นอกเหนือจะส่งผลประโยชน์ในด้านบวกแก่ผู้รับบริการแล้ว ในด้านการจัดการ ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในการช่วยเพิ่ม
คุณค่าของงาน (job enrichment) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในความรับผิดชอบให้ เกิดข้ึน         
อีกทางหนึ่ง 

4. การติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนราชการและหน่วยงาน เพื่อการควบคุมผลส าเร็จ     
ของการเตรียมชุมชนเพื่อสง่เสรมิการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชนเพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรค
ในการน าไปปฏิบัติจากส่วนราชการและหน่วยงานพร้อมทั้งเป็นการวางแผนต่อไป 

5. การเตรียมความพร้อมชุมชนในการพัฒนาเครือข่ายการออกก าลังกายในชุมชจะต้องให้ความส าคัญ
การจัดการชุมชนตามมิติทางสังคม ซึ่งระดับองค์และหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ินจะต้องก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส าหรับในชุมชนแบบพหุระดับ          
สร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน   

6. นโยบายส่งเสริมการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเชิงระบบในชุมชน ให้มีศูนย์      
หรือสถานที่ออกก าลังกายที่เหมาะทุกกลุ่มวัย และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกายที่
จะต้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  โดยเฉพาะการประสานบูรณาการเชิงนโยบายให้เกิดระบบ        
การจัดการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในชุมชนตามนโยบายสาธารณะที่ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องบูรณาการการ
ด าเนินงานในระดับกระทรวง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฎิบัติแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของหน่วยงาน
สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน การท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา สถานศึกษา ส านักงานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เข้ามาร่วมสนับสนุนสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลง ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ การด้านสังคม และด้านกิจกรรม     
ทางกายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ ลักษณะปัญหาต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในภาพรวม             

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง และเสนอแนวทางจัดการต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด        
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยท าการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และสรุปสาระส าคัญเพื่อเป็นแนวทาง        
ในการวิจัยต่อไป จากการศึกษาพบว่าลักษณะปัญหาต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังน้ี 1) การท างานซ้ าซ้อน การจัดการระบบ
เอกสารในองค์การทักษะด้านแรงงานก่อสร้าง ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานและ การประสานงาน ข้อเสนอแนะส าหรับ      
2) เสนอแนวทางการจัดการต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฎิบัติงาน ระบบควบคุมต้นทุน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน การบริหารต้นทุนด้านวัสดุ การบริหารเวลา การบริหารต้นทุนด้านคุณภาพ การบริหาร
ต้นทุนด้านการแข่งขัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันต่อไป  
 

ค าส าคัญ : การจัดการ, ต้นทุนก่อสร้าง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 

Abstract               
The purpose of this study was  to The problems over all of costs in construction business 

which highly competitive situations and propose guidelines for managing costs in the construction 
business for maximum efficiency to increase competitiveness which analyzing the relevant literature. 
This is the first step in the research process and summarizing the essence to guide the research further.  
The results of study were as follows 1) duplication of work, document management systems in 
organizations, skill of labors, experiences in working and working work of coordination. 2) Propose 
recommendation about cost management guidelines in the construction business including using 
technology for operation, cost control. Increasing coordination efficiency, material cost management, 
time management, quality cost management, competitively cost management In order to reduce costs 
and increase competitiveness effectively.  

 

Keywords: Management, construction cost, construction business 

บทน า 
ธุรกิจรับเหมากอ่สรา้งมคีวามเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งถือเป็นอตุสาหกรรมที่ช่วยผลักดัน

เศรษฐกิจของไทยให้ดีข้ึน โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม      
ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องมทีักษะและเทคโนโลยีในการด าเนินงานก่อสร้าง และนอกจากนี้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ก็มักจะจ้างบรษัิทที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าที่จะจ้าง บริษัทรบัเหมาก่อสร้างรายใหมท่ี่เพิ่งจะเข้า
มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในแต่ละช่วง โดยการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น เมื่อสภาพเศรษฐกิจตกต่ าและมีโครงการ
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ก่อสร้างใหม่ ๆ เกิดข้ึนน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้รับเหมาจะมีการตัดราคาค่ารับเหมาก่อสร้างกันเพื่อให้
สามารถประมลูงานได้ ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทก่อสร้างต้องด าเนินนโยบายลดต้นทุนและก าไรข้ันต้นลงเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งโครงการ 
ซึ่งในกรณีนี้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่อาจหันลงมา แข่งขันกับผู้รับเหมาขนาดกลางได้ โดยบริษัทที่มีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง
และมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงเนื่องจากจะมีความยืดหยุ่น       
ในการรับงานก่อสร้างและมีอ านาจในการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคา และเงื่อนไขการค้า   
ในการซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการก่อสร้างที่ดีและการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องพิจารณา
ถึงต้นทุนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่สามารถลดต้นทุนภายในได้การแข่งขันก็จะท าได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ลดได้ คือต้องลดต้นทุน
ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า นั้นก็คือต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่ง, ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ,
ต้นทุนคลังสินค้า และต้นทุนการบรหิารจดัการในทางตรงกันข้าม การแข่งขันจะลดความรุนแรงลงเมื่อเศรษฐกิจดี 
ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนผู้รับเหมาอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการงานก่อสร้างในตลาดได้ (ศศิพร สายสุทธ์ิ, 2553) 

มูลค่าก่อสร้างของไทยในปี 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ต่อปี เนื่องจากจากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่คาดว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ขณะที่งานก่อสร้าง
ภาคเอกชนคาดว่าจะฟื้นตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ และ
โรงงานที่จะเติบโตในพื้นทีพ่ัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามแผนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์           
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียงได้เพิ่มข้ึน โดยงานก่อสร้าง    
ในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ ว่าจ้างงานได้แก่ งานก่อสร้างของภาครัฐและงานก่อสร้าง              
ของภาคเอกชน โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 53:47 (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561) โดยงานก่อสร้าง
ของภาครัฐ: ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของมูลค่าก่อสร้างงาน
ภาครัฐทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของรัฐ ที่พักข้าราชการ และโครงการอื่นๆ เช่น โครงการการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความชานาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนา
เทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SMEs จะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลักษณะของ
ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors) ในขณะที่งานก่อสร้างของภาคเอกชน: กระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่
อาศัยเฉลี่ย 57% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
สัดส่วน 11% พาณิชยกรรม 10% และอื่นๆ อีก 22% เช่นโรงแรม และโรงพยาบาล โดยงานก่อสร้าง
ภาคเอกชนมักผันแปรตามความเช่ือมั่นในการลงทุนซึ่งข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจเสถียรภาพ
การเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐทั้งนี้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่เน้นรับงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่มักมีอัตรากาไร (Margin) มากกว่ารายที่เน้นรับเหมางานภาครัฐแต่โครงการขนาด
ใหญ่ของภาครัฐส่วนมากมีมูลค่าสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนส่วนด้าน ผู้รับเหมา SMEs กลุ่มงาน
ก่อสร้างภาคเอกชน โดยทั่วไปเป็นโครงการที่มีมูลค่าก่อสร้างน้อยและมีข้ันตอนการก่อสร้างไม่ซับซ้อน  
(ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าแรงงานต่างด้าวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับโครงสร้าง     
และการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานทักษะต่ าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ
ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา ได้กระจายไปอยู่ในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้ก าลังแรงงานสูงส่วนหนึ่ง
จากค่านิยมที่คนไทยรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเลือกที่จะท างานที่ใช้ก าลังน้อยกว่าอีกทั้งประเทศไทยได้เริ่ม
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เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้จ านวนแรงงานน้อยกว่าความต้องการ ท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะใช้แรงงาน      
ต่างด้าวทดแทน อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวจ านวนหนึ่งได้เข้ามาสู่ระบบอย่างผิดกฎหมายส่งผลกระทบ
ต่อทั้งความมั่นคงและอาจส่งผลท าให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าของไทยในบางกลุ่มประเทศ         
ภาครัฐจึงได้ออกพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (พรก.แรงงานต่างด้าว)    
เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี การออก พรก.แรงงานต่างด้าว 
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อภาคธุรกิจจ านวนมาก จนกระทัง่รฐับาลได้ผ่อนปรนการใช้มาตรา101, 102, 
119 และมาตรา 122 ของ พรก.แรงงานต่างด้าวจนถึง 1 ม.ค. 2561 (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว,2561) จากข้อมูล
แรงงานต่างด้าว พบว่า ธุรกิจที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ธุรกิจการให้บริการต่างๆ และเกษตรและประมง (นิด้าโพล, 2560) ซึ่งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มี
การใช้เทคโนโลยีในระดับสูง อาจจะปรับตัวได้ดีกว่าผู้ประกอบการ SME ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวมากกว่า (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  

เห็นได้ว่าในการแข่งขันของต้นทุนก่อสร้างในธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้อง
ได้รับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วโดยรวมทั้งองค์การเพื่อเพิ่มความสามารถ        
ในการแข่งขัน เช่น การบริหารจัดการ ณ หน่วยงานก่อสร้าง การบริหารจัดการของหน่วยสนันบสนุน ณ ส านักงานใหญ่ 
ได้แก่ การจัดการเอกสาร การจัดซื้อ นวัตกรรมเพื่อการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน แรงงาน เวลา ทั้งนี้ การจัดการต้นทุน       
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถท าให้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพเวลาและเงินทุน
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ,2561) 

 

แนวคิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
การท าระบบต้นทุนก่อสร้าง การเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นหัวใจส าคัญของการประมาณผลข้อมูล

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งข้อมูลต้นทุนก่อสร้างนั้น (เอกมล ปราบแสนพ่าย, 2553 : 18 ) กล่าวว่าต้นทุนของแรงงาน
ก่อสร้างประกอบไปด้วย 

1. ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) 
2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 
ซึ่งโดยทั่วไปยังแบ่งออกเป็นต้นทุนทางด้านแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้รับเหมาช่วง 

ค่าโสหุ้ย (Job Overhead Cost) ค่าใช้จ่ายด าเนินการ (Operating Overhead Cost) และก าไรซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

1) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ข้ึนกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับคนท างานและ
ปริมาณงานที่ท าได ้

2) ต้นทุนวัสดุ (Material Cost) คือต้นทุนก่อสร้างทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสินค้าและ
ส่วนประกอบของอาคารที่ใช้หรือติดตั้งอยู่ภายในหน่วยงานก่อสร้างรวมทั้งค่าขนส่งและภาษี 

3) ต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร (Plant and Equipment Cost) ประกอบไปด้วยต้นทุน
ผู้ประกอบการ (Owning Cost) และต้นทุนการปฏิบัติการ(Operating Cost) 

4) ผู้รับเหมาช่วง(Subcontractor) เป็นกลุ่มของผู้ที่ท างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาหลัก   
ซึ่งเป็นส่วนของงานที่ผู้รับเหมาต้องแสดงให้เจ้าของงานทราบ 

5) ค่าใช้จ่ายด าเนินการ(Operating Overhead Cost) เป็นต้นทุนของการปฏิบัติงานใน 
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งานก่อสร้าง ซ่ึงไม่สามารถจะจัดให้อยู่งานใดงานหน่ึงได้ 
ปัญหาและลักษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ปัจจุบันปัญหาภายในองค์กรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือ ต้นทุนของโครงการสูงข้ึน ซึ่งลักษณะ
ปัญหาดังกล่าวท าให้ต้นทุนของโครงการสูงข้ึน คือ "การเกิดความสูญเสียในกระบวนการ" ซึ่ งเป็นลักษณะ
ปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยที่สุดในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้ดังนี้ (ศศิพร สายสุทธ์ิ, 2553) 

1. พนักงานขาดการวางแผนที่ดี งานก่อสร้างเป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะมีการปฏิบัติงาน        
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทกุๆโครงการ มีความสลับซับซ้อนมีปญัหาเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการวางแผนงาน
เพื่อใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง แต่เนื่องจากพนักงานในองค์กรขาดการวางแผนงานการท างานในแต่ละวัน
การก าหนดล าดับขั้นของการก่อสร้าง การจัดสรรวัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการก่อสร้างและการท า
ตารางก าหนดเวลาท างาน ท าให้เกิดความสูญเสียข้ึนในกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างขององค์กร 

2. พนักงานขาดความช านาญ เป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากตัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขาด
ความช านาญในงานก่อสร้าง การขาดความช านาญในเรื่องของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน       
โดยสาเหตุเหล่าน้ีจะส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

3. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน องค์กรมักจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบ
วัสดุไปหน้างานไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันซึ่งมักจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือต้องกลับไปขนย้าย
วัตถุดิบจากคลังสินค้า เมื่อการด าเนินงานก่อสร้างเกิดการหยุดชะงักอยู่บ่อยครั้งนั้น หมายถึง องค์กรจะต้องเสียเวลา
ท างานไปกับการรอคอยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคลังสินค้าเมื่อการด าเนินงานก่อสร้างเกิดการหยุดชะงักอยู่บ่อยครั้ง 
นั่นหมายถึงองค์กรจะต้องเสยีเวลาท างานไปกับการรอคอยการสั่งซื้อวัตถุดิบพนักงานก่อสร้างที่ได้รับเงินเป็น
รายวันก็จะว่างงาน ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายค่าแรงที่ไม่คุ้มค่ากับการท างาน 

4. วัตถุดิบเหลือใช้ในคลังสินค้าเป็นจ านวนมาก การที่องค์กรมีวัตถุดิบเหลือใช้ในคลังสินค้า
เป็นจ านวนมาก ถือว่าองค์กรมี Waste เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากองค์กรจะสัง่ซือ้วัตถุดิบทั้งหมดตั้งแต่
เริ่มโครงการ และมาเก็บไว้ในคลังสินค้าก่อน แต่เมื่อปฏิบัติงานจริง วัตถุดิบบางอย่างไม่จ าเป็นต้องใช้จึงเกิดเป็น 
Waste อยู่ในคลังสินค้าเป็นจ านวนมาก 

5. เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินงานเก่าเกินไปเครื่องจักรเก่า ขาดการบ ารุงรักษา เมื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานก็จะท าให้เกิดปัญหา เช่น เครื่องจักรขัดข้องระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการ
ด าเนินงานและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารงุ นอกจากนี้การใช้เครื่องจักรที่เก่าเกนิไป ก็ส่งผลให้เกิดอุบตัิเหตุ
ระหว่างการด าเนินงานได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด าเนินงานทั้งสิ้น 
 

แนวทางการจัดการต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
จากสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ตกต่ า และยังไม่มีทีท่าว่าจะ    

ดีข้ึนในเร็ววัน ท าให้ทุกคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ ควรพิจารณาว่าแนวความคิดในการจัดการ 
รวมถึงเทคนิคและแนวทางการด าเนินการที่ใช้ในงานก่อสร้างปัจจุบัน และอื่นๆ ที่ เป็นองค์ประกอบของงาน      
ก่อสร้างนั้นดีเพียงพอหรือไม่ มีการพัฒนาใดๆ ในงานก่อสร้างที่ได้รับการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการท างาน
ก่อสร้างที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญและรีบด่วน เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแนวโน้มของธุรกิจก่อสร้างในอนาคต         
ทั้งใน และต่างประเทศจะมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นนอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้มา     
ซึ่งโครงการแล้ว องค์กรควรจะมีวิธีการที่จะท ากลยุทธ์ "คุณภาพ" (Quality) และ "ผลิตภาพ" (Productivity) 
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ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีจ่ะท าให้โครงการประสบความส าเร็จทั้งในมุมมองของลูกค้าและของบริษัทเอง 
แนวคิดการด าเนินธุรกิจก่อสร้างที่รู้จักกันในนาม LEAN CONSTRUCTION ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิด
เดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เรียกว่า LEAN MANUFACTURING หรือ LEAN PRODUCTION 
ความหมายรวมของแนวคิดดังกลา่วในธุรกิจก่อสร้างคือ การปรับปรุงเทคนิคการก่อสร้างและวิธีการบริหารโครงการ 
เพื่อให้ได้สิ่งปลูกสร้างที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ในที่นี้จะกล่าวถึง
องค์ประกอบของ LEAN MANUFACTURING เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจก่อน จากนั้นจะกล่าวถึงการน า
หลักการ LEAN มาใช้ในงานก่อสร้างเป็นล าดับต่อไป ในขณะที่หลักการทั่วไปของ LEAN ท าให้เกิดความสูญเสีย      
น้อยที่สุดหรือก าจัดส่วนเกินที่ไม่จ าเป็นออกไปให้มากที่สุด ท าความเข้าใจในคุณลักษณะและคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในมุมมองของลูกค้าโดยตรงและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนบ่งช้ีกระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิต              
ในสายงานต่างๆ ที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณค่าดังกล่าวและก าจัดกระบวนการ ที่ไม่ก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่ม
ออกไปจัดการให้กระบวนการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้สามารถด าเนินการ (Flow) ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
โดยเน้นที่การประสานงานตรงจุดต่อ (Interfaces) ระหว่างกระบวนการต่างๆ อย่าผลิตอะไรที่ยังไม่เป็นที่
ต้องการจนกว่าจะมีความต้องการจากลกูค้า (Customer Pull) และเมื่อจะผลิตต้องท าให้เร็วทีสุ่ด มุ่งสู่ความสมบรูณ์แบบ 
โดยการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และกมลวัลย์ ลือประเสริฐ, 
2542) อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แนวความคิด LEAN ในงานก่อสร้างจะเห็นได้ว่าหลักการ LEAN ไม่ได้
เป็นหลักการแปลกใหม่ เป็นการผสมผสานเทคนิคการบริหารงานที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายในการลดความ
สูญเสียให้มากที่สุด โดยหลักการ LEAN ได้ให้ประโยชน์และใช้ได้ผลดีในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างกว้างขวาง         
ในท านองเดียวกันอุตสาหกรรมก่อสร้างก็น่าจะสามารถน าบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายคลึงมาประยุกต์ใช้ได้ 
การใช้หลักการ LEAN โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการในงานก่อสร้างทั้งระบบน่าจะเป็นประโยชน์ 
หมายความว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน     
เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากรูปแบบการท าธุรกิจแบบดั้งเดิมได้แก่ (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ 
และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, 2542) 

การออกแบบโครงการก่อสร้าง    
ในด้านการออกแบบ จากที่กล่าวมาข้างต้น คงทราบดีแล้วว่า การออกแบบไม่ได้เป็นแค่การออกแบบ

ลักษณะรูปร่าง ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกแบบให้ได้คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหมายความว่าแบบ
จะต้องมีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงรายละเอียดมากที่สุด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแบบภายหลัง 
ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง โดยอาจใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคดังต่อไปนี้ (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และ กมลวัลย์          
ลือประเสริฐ, 2542) 

1. ใช้เทคนิคการแสดงแบบต่างๆ เช่น ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality), แบบสามมิติ (3D CAD) 
หรือ Walk Through ซึ่งเป็นเทคนิคการแสดงแบบที่เหมือนกับก าลังเดินอยู่ในสิ่งก่อสร้าง ในการระบุความต้องการ
ของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแบบในภายหลังโดยลูกค้า  

2. ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เพื่อท าความเข้าใจในแบบ และออกแบบ     
โดยเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละ Functions ใช้งาน หรือเน้นไปที่คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ  

3. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดหาและจ าหน่ายวัสดุ และผู้รับเหมาช่วงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในข้ันตอนการออกแบบ และสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันในลักษณะของ Partnering  

4. ออกแบบโดยยึดหลกัมาตรฐานที่เป็นที่เข้าใจกันในอุตสาหกรรม หากสามารถใช้ระบบการก่อสร้าง
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แบบประกอบติดตั้ง (Pre-assembly) ได้ ก็สามารถควบคุมคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาได้ดียิ่งข้ึน 
เพราะการออกแบบให้มีมาตรฐานชัดเจนในการติดตั้งจะช่วยลดปัญหาในการติดตั้งจริง ลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น         
และใช้เฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ก าหนดและใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนท าให้ควบคุมการท างานง่ายข้ึน 

การจัดเตรียมทรัพยากร  
การจัดเตรียมทรัพยากรเป็นส่วนที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการท างานก่อสร้าง ผู้รับเหมามักจะประสบ

ปัญหาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการให้ทันเวลาที่ต้องการใช้งานการจัดเตรียมทรัพยากรเป็นงานที่ละเอียด   
และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนั้นในโครงการที่ไม่มีการวางแผนงานที่ดีจะไม่สามารถจัดเตรียม
ทรัพยากรที่ต้องการอย่างทันท่วงทีได้ ท าให้จ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องการใช้ในทันทีไว้ก่อน 
และต้องหาสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งขัดกับหลักการ LEAN ที่ต้องการเก็บเฉพาะวัสดุที่ต้องการใช้   
ในช่วงเวลาระหว่างขั้นตอนการด าเนินการเท่านั้น จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการปรับปรุงการจัดเตรียมทรัพยากร
โดยการใช้หลักการ LEAN จะต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายประการ โดยควรจะพิจารณาส่วนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, 2542) 

1. ประยุกต์ใช้แนวความคิด Partnering ระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทผู้จัดหาวัสดุ แทนที่จะซื้อจาก
บริษัทใดก็ได้โดยควรจะสรา้งเครือข่ายของบรษัิทจดัหาทีเ่ช่ือถือได้ สร้างความเช่ือถือระหว่างกัน จัดระบบการจัดหาใหม่
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักการ LEAN จะท าให้ลดความวิกฤตในการจัดซื้อลง 

2. จัดหาวัสดุแบบ Just in time จนกระทั่งถึงจุดที่สามารถลดหรือก าจัดที่เก็บวัสดุที่หน้างานหรือ
ก าจัดความซ้ าซ้อนในการจัดการวัสดุออกไป การจัดหาแบบ Just in time ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
ความพยายามในการปฏิบัติ และความร่วมมือจากบริษัทผู้จัดหาวัสดุ รวมถึงการวางแผนการท างานก่อสร้างที่ดีและ
ชัดเจนด้วย  

3. ต้องท าให้เกิดความชัดเจนของค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท การก าจัดความสูญเสียในทั้งกระบวนการ
และกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ควรจะต้องทราบและเข้าใจในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อที่จะประกันได้ว่า
สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าได้ 

การวางแผนในงานก่อสร้าง 
การวางแผนการก่อสร้างเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนไม่ได้

หมายถึงการวางแผนตามระยะเวลาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงแผนค่าใช้จ่าย แผนคุณภาพ และแผนความปลอดภัยด้วย 
แผนงานก่อสร้างที่ดีจะต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ การวางแผนงานก่อสร้างที่ดีต้องท าโดยผู้มีประสบการณ์ 
ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ของกิจกรรมก่อสร้าง ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากร กฎข้อบังคับ และสภาพหน้างานเป็นต้น 
โครงการที่ไม่มีการวางแผนเปรียบเสมือนโครงการที่ไม่มจีุดมุง่หมายที่ชัดเจนในแงข่องระยะเวลาการกอ่สรา้ง, 
ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางคุณภาพที่เป็นที่ต้องการ แผนงานก่อสร้างเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบว่าได้
ท าตามที่ต้องการหรือไม่ หากขาดการวางแผนก็จะไม่สามารถวัดผลส าเร็จของโครงการได้ ในการประยุกต์ใช้หลักการ 
LEAN ในการวางแผนงานควรค านึงถึงส่วนต่าง  ๆดังต่อไปนี้ (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, 2542) 

1. การก าหนดบรรทัดฐานการท างาน (Benchmarking) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและใช้ก าหนด
แนวทางในการท างาน การก าหนดบรรทัดฐานจะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบการท างานชนิดเดียวกันในโครงการอื่นๆ ได้ 
เป็นการสร้างค่านิยมของการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องข้ึนในองค์กร 

2. แผนงานก่อสร้างที่ดีต้องมีการระบุสายงานวิกฤตอย่างชัดเจน ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบ     
งานหลักๆ ที่เป็นส่วนส าคัญการให้ความส าคัญกับสายงานวิกฤตและท างานวิกฤตให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    
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จะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่จะท าให้งานทั้งหมดเสร็จตามเวลา 
3. จัดระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงระหว่าง    

การด าเนินการในโครงการ 
การก่อสร้าง 

การก่อสร้างเป็นส่วนหลักของโครงการก่อสร้าง เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆที่จัดเตรียมไว้เพื่อท า
การก่อสร้าง สิ่งปลูกสรา้ง หรือส่วนประกอบของโครงสรา้งตามสิ่งที่ระบุในแบบและรายการ การประยุกต์ใช้หลักการ 
LEAN ในการก่อสร้าง ควรค านึงถึงด้านต่าง  ๆต่อไปนี้ (พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, 2542) 

1. การสื่อสารที่ชัดเจนตลอดแผนงานโครงการ ในที่นี้รวมถึง การสั่งงาน, การรายงาน, การประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่าง  ๆจะต้องมีความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกัน การติดต่อสื่อสารที่ไม่เพียงพอจะท าให้เกิดปัญหา   
ในงานก่อสร้าง เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในงานก่อสร้าง การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจะน าไปถึงการสูญเสีย 
เนื่องจากต้องท างานซ้ าหรือท าใหม่ได้  

2. รายงานประจ าวันเป็นส่วนหนึ่งในการบอกความก้าวหน้าและสถานะของโครงการ รายงานควรจะ
เป็นรายงานที่สามารถน ามาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เพื่อวัด
ความก้าวหน้าของงานและสามารถใช้ข้อมูลที่มีส าหรับการตัดสินใจต่อๆ ไปได้ โดยควรที่จะมีการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการท างานเป็นระยะๆ 

3. บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการท าการก่อสร้าง ดังนั้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ในงานที่ท า หรือมีความเข้าใจถึงการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงเป็นส่วนที่ส าคัญ เนื่องจากจะไม่สามารถประยุกต์ใช้
หลักการ LEAN ได้หากขาดความร่วมมือและความเข้าใจจากบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจของการก่อสร้างได้ 
นอกจากนั้นควรจะฝึกให้บุคลากรมีความสามารถในหลายด้าน รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจการตัดสินใจของบุคลากร  
ในล าดับต่างๆ ให้ชัดเจน 

4. ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากฝีมือของคนงานก็คือ แรงจูงใจ บุคลากรที่มีฝีมือ     
แต่ไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่เหมาะสม แม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนที่ดี อาจไม่ท างานเต็มความสามารถได้ 
ดังนั้นบุคลากรควรที่จะมีความเช่ียวชาญในงานที่ท า มีแรงจูงใจที่เหมาะสม มีความสามารถในหลายๆ ทาง
เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่าน้ันได้ 
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MMW :Model Lean Construction  
 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากมีความเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
นอกจากนี้มูลค่าการลงทุนในภาคก่อสร้างมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม             
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การรับงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างสัญชาติไทยเกือบทั้งหมด    
เป็นงานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานก่อสร้างภาครัฐและงานก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมี
สัดส่วนอยู่ที่ 55:45 งานก่อสร้างภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% 
ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ที่พักข้าราชการ และโครงการอื่นๆ 
เช่นโครงการบริหารจัดการทรพัยากรน้ าและการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
มักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความช านาญ มีศักยภาพ      
ทางการเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SMEs จะมีโอกาส  
รับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractors) ในขณะที่งานก่อสร้างของภาคเอกชน: 
กระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ย57% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมสัดส่วน 11% พาณิชยกรรม 10% และอื่นๆ อีก 22% เช่นโรงแรม และโรงพยาบาล   
โดยงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเช่ือมั่นในการลงทุนซึ่งข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐทั้งนี้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่เน้น
รับงานก่อสร้างภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่มักมีอัตราก าไร (Margin) มากกว่ารายที่เน้นรับเหมางานภาครัฐ แต่โครงการ    
ขนาดใหญ่ของภาครัฐส่วนมากมีมูลค่าสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนส่วนด้าน ผู้รับเหมา SMEs 
กลุ่มงานก่อสร้างภาคเอกชน โดยทั่วไปเป็นโครงการที่มีมูลค่าก่อสร้างน้อยและมีข้ันตอนการก่อสร้างไม่ซับซ้อน 
(ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561) อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแข่งขันของผู้รับเหมารายใหญ่
และผู้รับเหมารายย่อย ได้แก่ ทักษะความช านาญ ศักยภาพทางการเงิน เทคโนโลยีการก่อสร้าง อ านาจการต่อรองกับ 
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supplier และการบริหารจัดการต้นทุน ตามตารางดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 Comparison of Construction Work by Size of Operators 
 
ประเภท กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ กลุ่มผู้รับเหมา SMEs 

 
 
 

ทักษะ/ความช านาญ 

มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้าง
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่งานอาคารสูงและรับงาน
ก่อสร้างที่มลักษณะเฉพาะ (Specific-
work) ซ่ึงมีมูลค่าสูงและและมีความ
เชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน   
จึงมีงานในมือจ านวนมากและท าให้ได้
ประโยชน์จาก Economies of Scale 

ส่ ว น ใ ห ญ่ รั บ ง า น ก่ อส ร้ า ง ทั่ ว ไ ป        
แต่ผู้รับเหมารายกลางบางรายอาจ
สามารถรับงานก่อสร้างที่มี 
ลักษณะเฉพาะได้เช่น งานขุดเจาะ 
ฐานราก งานก่อสร้างถนน 

 
ศักยภาพทางการเงิน 

มีความม่ันคงทางการเงิน ท าให้ มี
โอกาสในการรับงานก่อสร้างขนาด 
ใหญ ่

มีเงินลงทุนจ ากัด จึงเป็นข้อจ ากัด 
ในการรับงานก่อสร้างโครงการ 
ขนาดใหญ่โดยตรง แต่มักจะมีการรับ
งานในลักษณะรับจ้างเหมาช่วง 
 (Sub-contract) 

 
 
 

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

มีการลงทุนพัฒนาและน าเทคโนโลยี
ส มั ย ใ ห ม่ม า ใ ช้  เ พื่ อ ใ ห้ ส า มาร ถ
ด าเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว 
ประหยัดต้นทุน และลดความเสี่ยง
จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้ง
บางราย มีการลงทุนในธุร กิจวัสดุ
ก่อสร้างด้ วย  อาทิ  แผ่นพื้ นเหล็ก
ส าเร็จรูปผนังคอนกรีตส าเร็จรูป  
(Pre-fabrication) 

ยัง ไม่ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างของตนเอง และยังพึ่ งพา
แรงงานสูง แต่ ก็ เริ่มหันมาใช้ วัสดุ
ก่อสร้างแบบส าเร็จรูปมากขึ้น 
 เช่น แผ่นพื้น/ผนังเมทัลชีท 

อ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ มีความได้เปรียบจาก Economies of 
Scale จึงมีอ านาจการต่อรองกับ
ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างสูง 

มีปริมาณงานน้อย จึงมีอ านาจการ
ต่อรองกับผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง
ต่ ากว่า 

การบริหารจัดการต้นทุน มีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ มีการ
วางแผนและจัดการสต็อกวัสดุก่อสร้าง
อย่างเป็นระบบ 

ส่วนใหญ่ เป็นการบริหารงานแบบ
ครอบครัว การ จัดการสต็อกวัสดุ
ก่อสร้างจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา : แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-63 
 

สรุป 
แนวทางการจัดการต้นทุนก่อสร้างในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการศึกษาพบว่า ลักษณะปัญหาต้นทุน       

ในธุรกิจรับเหมาก่อสรา้งพบว่า การบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม การบรหิารเครื่องจกัร และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายจะเกิดปัญหาในการบริหารต้นทุนได้หากบริหารจัดการไม่ดีพอ ท าให้เกิดปัญหางบประมาณการก่อสร้าง        
บานปลายรวมทั้งระยะเวลาที่อาจช้าออกไปส่งผลกระทบความเสียทั้งลูกค้าและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
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ในขณะที่แนวทางจัดการต้นทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างควรมี
การจัดการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคลากร ได้แก่ LEAN CONSTRUCTION  ซึ่งประกอบไปด้วย 
การออกแบบ การจัดการทรัพยากร การวางแผนงานก่อสร้าง และการก่อสร้าง ในขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง        
ควรมีการก าหนด กลยุทธ์ความสามารถในการจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การเพิ่มทักษะ     
ความช านาญ ศักยภาพทางการเงิน เทคโนโลยีการก่อสร้าง อ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์และการบริหาร       
จัดการต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการบริหารจัดการต้นทนุ เวลา และผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุและ
สามารถแข่งขันได้ต่อไป ตาม Model  

 
 
MMW : Model แสดงความสัมพันธ์แนวทางการจัดการต้นทุนก่อสร้างในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 

จาก Model จะเห็นได้ว่าการห่วงโซ่ในการจัดการต้นทุนก่อสร้างในธุรกิจก่อสร้างนั้น การจัดการบริหาร
ภายในองค์กร Organization รวมของบริษัทฯ ยังคงเป็นส่วนที่ส าคัญในการสนันสนุนให้แต่และหน่วยงานใน
การก่อสร้างในแต่และโครงการประสบความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และ คุณค่าในผลิตภัณฑ์ ในการบริหาร
จัดการต้นทุนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั่นหมายถึง ความส าเร็จของโครงการฯ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาโครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในชุมชน         

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในชุมชน        
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และ3)เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อโครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การการด าเนินโครงการ จัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในชุมชนมี 3 ภาคส่วน        
ที่มีบทบทส าคัญในการจัดตั้ง กล่าวคือ ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้น าชุมชน และบุคลากรจากหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยการที่จะท าให้
ชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุสามารถเกิดขึ้นและคงอยู่ได้น้ันจ าเป็นต้องให้เกิดพลังในกลุ่มผู้สูงอายุซ่ึงเป็นสมาชิกของชมรมให้ชมรม        
ออกก าลังกายผู้สูงอายุน้ัน ริเริ่ม และด าเนินการไปด้วยตัวผู้สูงอายุเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในที่สุด 
ผ่านรูปแบบในการปรับปรุงตัวเองตนเองด้านการออกก าลังกายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในการพัฒนาคุณชีวิต     
โดยการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินโครงการ พบว่า  โครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในชุมชน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ส่งผลให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้สูงอายุมีผลดี        
ม่ันคง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลว        
ที่มีการบริหารจัดการในประเด็นที่ปัญหา ทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและอุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุเม่ือเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น    
ในอนาคตต่อไป  
 

ค าส าคัญ : โครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย, ผู้สูงอายุในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
Objectives: 1)To study the project of promoting of elderly exercise club in community in Khet 

Sai Mai, Bangkok. 2)To study the factors affecting the project of promoting of elderly exercise club in 
community in Khet Sai Mai, Bangkok. 3)To suggest the improvement of factors affecting the project of 
promoting of elderly exercise club in community in Khet Sai Mai, Bangkok.Project implementation: 
There are three parts that have important chapter in establishing an elderly exercise club in 
community, namely elderly in community, community leader and personnel of primary care unit in 
order for the elderly exercise club to be able to exist and maintain, it is necessary to create energy 
among the elderly who are members of the club. Let the elderly exercise club of the initiate and take 
action on their own in order to ultimately develop the quality of life, through a form of self -
improvement in exercise and health to solve behavior problems and to solve risky behaviors in the 
development of quality of life by exercise of the elderly in Khet Sai Mai, Bangkok. 
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Project result: The project of promoting of elderly exercise club in community in Khet Sai Mai, 
Bangkok is effective and sustainable which results in the health status of the elderly being stable, 
sustainable, and effective in the long term. It will also increase knowledge about factors that will lead 
to success or failure that is managed on issues that are directly or indirectly affecting effective and 
efficient management towards effectiveness in preparation for solving problems and obstacles in taking 
care of the elderly when entering the society of the elderly in the near future. 

 

Keywords : The Project of Promoting of Exercise Club, Elderly in Community in Khet Sai Mai, Bangkok 

บทน า 
การก้าวสู่สังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่าขนาด

หรือจ านวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้ม         
จะเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคตโดยจ านวนประชากรรวมเพิ่มจากประมาณ 26.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2563         
เป็น 66.5 ล้านคนในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 70 ล้านคนในปีพ.ศ.2573 ขณะที่จ านวนประชากรสูงอายุ       
หรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มจาก 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503เป็นประมาณ 8.1 ล้านคน        
ในปี 2555 (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2537) และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของประชากรสูงอายุควบคู่กันไปกับขนาด ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายจากการตั้งรับคือให้การบริการเมื่อมีการเจ็บป่วย เป็นการมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากข้ึน                
(อ าพล จินดาวัฒนะ และ คณะ, 2547) โดยพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
มีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ   
มีข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลแบบผู้ป่วย
ในพบว่าโรคเรื้อรังสูงสุดได้แก่ โรคทางสมองและจิตเวช โรคมะเร็ง รองลงมา คือ ความดันโลหิตสูงและ โรคความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่อ/เมตะบอลคิ/โภชนาการ ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีปัญหาการมองเหน็ ปัญหาที่น่าสนใจเปน็พิเศษ
คือ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากข้ึน ซึ่งมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสังคมการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องของความจ าเป็น     
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การดูแลผู้สูงอายุเป็นทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทุกครอบครัวชุมชนรวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านผู้สูงอายุทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องจัดให้มี
บริการในรูปแบบที่หลากหลายส าหรับผู้สูงอายุตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนรวมทั้ง
ลักษณะของความต้องการต่าง  ๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลา (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ, 2549) 

หน่วยบริการปฐมภูมิยังมีบทบาทหน้าที่การเป็นแพทย์ดูแลส่งเสริมป้องกันสุขภาพเชิงรุกรวมถึงการส่งเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนมีการท างานประสานกับชุมชนในดูแลสุขภาพของประชาชน (นครชาติ เผื่อนประถม, 2555) 
ในชุมชนและการดูแลสุขภาพนั้น ด้วยผู้วิจัยได้รับการประสานจากผู้น าชุมชนเขตสายไหม ชุมชนเป็นลักษณะชุมชนเมือง
มีความหลากหลายทางด้านอาชีพและรายได้โดยผู้น าชุมชนระบุว่าในชุมชนเขตสายไหมมีผู้สูงอายุบางส่วนที่เป็น        
ผู้มีสิทธ์ิรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ทางหน่วยบริการปฐมภูมิจัดข้ึน และเมื่อจบโครงการยังคงออกก าลังกาย
ตามที่ได้รับค าแนะน าท าให้มีสุขภาพดีข้ึนมีความเสี่ยงต่อภาวะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานน้อยลง
ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความประสงค์ต้องการให้เกิดชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็น
การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสนับสนุนซึง่กันและกันในการออกก าลงักายและการดูแลสุขภาพโดยผูสู้งอายุมีกิจกรรม
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ร่วมกันทุกสัปดาห์ทุกวันพุธมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไปดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และวันพฤหัสบดีเข้าร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษากระบวนการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ         
เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รวมตัวท ากิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน       
อันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาความรู้ และอารมณ์ และจิตใจ และสร้างประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และประสานงานและเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนของสังคมในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป 

จากแนวคิดและหลักการกิจกรรมทางกายส าหรับผู้สูงอายุในบทที่ผ่านมา ประกอบกับการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยของผู้เขียนและงานวิจัยในต่างประเทศ มีข้อเสนอรูปแบบกิจกรรมทางกายส าหรับผู้สูงอายุ 5 รูปแบบดังนี้ 

1. กิจกรรมทางกายที่บ้าน (Household physical activity) หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถ       
ท าเป็นกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่างหลังเสร็จภารกิจจากการท างาน ได้แก่ งานบ้าน 
กวาดและถูบ้าน รดน้ าต้นไม้ กวาดใบไม้ เดินข้ึนลงบันได เลี้ยงหลาน และการยกสิ่งของเป็นต้น หรือการออกก าลังกาย
ในช่วงยามว่าง เช่น การเดินแกว่งแขนการนั่งยกเกร็งขา การออกก าลังกายด้วยยางยืด ค่าการเผาผลาญพลังงาน       
ของกิจกรรมทางกายในกิจวัตรประจ าวันจะมีค่าการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างกันไป รูปแบบกิจกรรมนี้ช่วยลด
พฤติกรรมการอยู่นิ่งเฉยได้เป็นอย่างดี ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าการเผาผลาญพลังงานของกิจกรรมทางกายในกิจวัตรประจ าวัน 
 

กิจกรรม ค่า METs ต่ าสุด ค่า METs สูงสุด 
นอนราบ น่ังพิงพนัง 1 1.2 

ยืนน่ิง ๆ 1.2 1.5 
น่ังรับประทานอาหาร 1 2 

ซักผ้า (ใช้เครื่อง) 2 5 
เดินบันได 5 7 

งานบ้านทั่วไป 3 4 
ล้างจาน 2 3 
ล้างรถ 6 7 

รดน้ าต้นไม้ 2 4 
ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2547) 

 

2. กิจกรรมทางกายโดยการเดินทาง (Travel physical activity) เป็นกิจกรรมขณะเดินทางจากบ้าน     
ไปอีกสถานที่หนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ผู้สูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมรูปแบบนี้ไปปฏิบัติได้ง่าย
อาจจะเลือกวีการเดิน ข่ีจักรยาน หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ การเดินไปจ่ายตลาด       
ในบริเวณใกล้เคียง การเดินไปท างาน การข่ีจักรยาน หรือการเดินข้ึนลงบันไดในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น    
จากการทบทวนเอกสารงานหลายฉบับได้สนับสนุนกิจกรรมการเดินว่าเป็นพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัย สะดวก ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประการส าคัญ คือ สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกาย
ได้ถึงระดับปานกลาง (Moderate physical activity) (Carrapatoso et al., 2013) พัฒนาสมรรถภาพทางกาย    
และความสามารถในการท าหน้าที่ได้เปน็อย่างดี อนึ่งโปรแกรมเดินดังกล่าวจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
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เดินทางได้ง่ายมากข้ึน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การสร้างทางเดินเท้าให้กับผู้สูงอายุเป็นต้น 
นอกจากนี้ พื้นที่สวนสาธารณะในชุมชนที่มคุีณภาพเป็นปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมที่ส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการกระตุ้น
ให้ผู้สูงอายุในช่วงวัยกลาง (Mid older ages) จะมีกิจกรรมทางเดินได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งด้วย  

3. โปรแกรมจักรยาน (Cycling Program) เป็นรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวัน
เป็นที่แพร่หลายในทวีปออสเตรเลียและทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น เยอรมันเนอร์ เธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม              
สเปน เป็นต้น ตลอดจนประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น และเกาหลีการข่ีจักรยาน เป็นประจ าสม่ าเสมออย่างน้อย
วันละ 30 นาที จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ถึงระดับปานกลาง (Moderate Physical activity) ช่วยลดอาการ
ปวดข้อ ความดัน โลหิตสูง หัวใจ และความเครียดได้ดี นอกจากนี้มีงานวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป     
ร้อยละ 50 ที่ขี่จักรยานเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีอัตราการเป็นโรคหัวใจลดลง ในสัปดาห์แรกของการเริ่มต้น    
ข่ีจักรยานควรเริ่มจากเวลา 10 นาที ต่อวัน และสัปดาห์ต่อไปเพิ่มระยะเวลาและระยะทางเพิ่มข้ึนเป็น       
15-20 นาที และสัปดาห์ถัดไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 5-10 นาที จนถึง 45 นาที จะเป็นการเผาผลาญพลังงานได้ถึง 
2,000 – 9,000 แคลอรีต่อสัปดาห์ (Chodzko-Zajko and Shwingel, 2011) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มปริมาณ
การท ากิจกรรมการเดินหรือการขับข่ีจักรยานข้ึนจากเดิมร้อยละ 25 การข่ีจักรยานยังสามารถช่วยเพิ่มความสามารถ
ด้านสมอง การด าเนินกิจวัตรประจ าวัน การเดิน มวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นมวลกระดูก ซึ่งในระยะยาว
โปรแกรมข่ีจักรยานนี้จะพัฒนาเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้เช่นเดียวกับโปรแกรมการเดิน ทั้งนี้ต้องอาศัยการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเดินทางได้ง่ายมากข้ึน และต้องมีความปลอดภัย   
ในการเดินทาง เช่น การสร้างทางจักรยานเฉพาะและสนับสนุนจักรยานให้ผู้สูงอายุใช้ในการเดินทางใกล้ๆบ้าน เป็นต้น 

4. กิจกรรมทางกายเชิงกิจกรรมนันทนาการ (Recreational physical activity) หมายถึง กิจกรมที่เป็น
กิจกรรมนันทนาการในช่วงยามว่าง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสมองให้กับ
ผู้สูงอายุ ในช่วงเวลาว่างจากการท างานบ้านหรือกิจกรรมประจ าวันอื่นๆ เช่นการร้องเพลง การเต้นร า การวาดภาพ 
การถ่ายรูป การปลูกต้นไม้ เป็นต้น กิจกรรมทางกาย ลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) 
ที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือ ท าให้ผู้สูงอายุที่มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
มีความพึงพอใจในชีวิตช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีความเพลิดเพลิน กระฉับกระเฉง และรับรู้ภาพพจน์
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 

5. กิจกรรมทางกายโดยการวางแผน (Planed exercise physical activity) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
การออกก าลังกายและเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล หรือลักษณะเป็นกลุ่มชมรม หรือเป็นกิจกรรม 
ออกก าลังกายหรือกีฬาที่จัดโดยผู้เช่ียวชาญด้าน พลศึกษาและกีฬา ซึ่งปกติจะมีการจัดกิจกรรมในกลุ่มวัยเด็ก       
และเยาวชน เช่น การเล่นกีฬาช่ัวโมง พลศึกษาในโรงเรียน หรือกิจกรรมในกลุ่มวัยท างานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 
สมรรถภาพทางกาย เช่น การออกก าลังกายในห้องฟิตเนส โยคะ เต้นแอโรบิก แต่ส าหรับในกลุ่มสูงอายุไทย 
กิจกรรมที่มักจะจัดกันโดยทั่วไป เช่น เต้นร า ร าไม้พลอง ยางยืด แอโรบิก แบบแรงกระแทกต่ า เป็นต้น 

จากสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยต่อมา Mcleroy et al. (1988) ได้น าแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม           
มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเช่ือว่าพฤติกรรมสุขภาพมีอิทธิพลจากปัจจัยเชิงสังคม-สิ่งแวดล้อม
รอบตัวบุคคล โดยแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ  

1) ตัวแปรระดับบุคล (Individual Level) หมายถึง ลักษณะภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ทั้งลักษณะทางประชากรและจิตวิทยา เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ การรับรู้ความเช่ือ ความรู้ทัศนคติหรือ
บุคลิกภาพ เป็นต้น  
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2) ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal Level) หมายถึง สภาพแวดล้อมในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท      
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลได้โดยผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

3) ระดับองค์กรหรือสถาบัน (Organization/Institutional Level) หมายถึง สถานที่ท างานหรือ
สถาบันการศึกษาที่ก าหนดบรรทัดฐานหรือแบบอย่างการปฏิบัติให้กับสมาชิกในสถาบันหรือองค์กร   

4) ระดับชุมชน (Community Level) หมายถึง เครือข่ายทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
เพื่อนบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัยในละแวกใกล้เคียง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชนย่อมสามารถ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลได้ 

5) ระดับสังคมในชุมชน (Societal Level) เป็นระดับที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่ส่งผล            
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชากร ได้แก่ การออกกฎหมาย การวางนโยบายการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อต่างๆ     
การใช้แผนการตลาดเชิงสังคม หรือมาตรการต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรในระดับมหภาค              
ตัวอย่าง เช่น Gregson et al. (2001) ได้น าทฤษฎีไปใช้ในการประเมินทางโภชนศึกษาในโครงการ Food Stamp 
และการตลาดทางสังคมไปใช้ในโรงเรียนในระดับชุมชนต่อไป 

จากรูปแบบกิจกรรมทางกายโดยการวางแผนของผู้สูงอายุยังรวมถึงกีฬาเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ 
การจัดท าโครงการในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยมีเป้าประสงค์โครงการการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ท ากันมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ตามวันส าคัญทางศาสนาและตามวัฒนธรรมประเพณีนิยมของแต่ละท้องถ่ิน การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
การฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม 

2) กิจกรรมนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง ตามโอกาสและความพอใจ      
ของสมาชิก เช่น การลีลาศ งานรื่นเริง วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ วันส าคัญทางศาสนา วันเกิด ร้องเพลง
พื้นบ้าน เพลงร่วมสมัย เต้นร า เล่นดนตรี กีฬาในร่ม เกมต่าง ๆ หัวเราะบ าบัด ดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด 
(เช่น ระบายสี พับกระดาษ พิมพ์ภาพ) กิจกรรมประเภทนี้ มักรวมเอาการร่วมรับประทานอาหารเข้าไปด้วย 
หลังรับประทานอาหารมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ และร่วมกันร้องเพลงตามอัธยาศัย  

3) กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักโภชนาการ ความรู้เกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกายและความสะอาดของผู้สูงอายุ อนามัยของช่องปาก การแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและวัยสูงอายุ การตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ 

4) กิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและกฬีา ควรค านึงถึงความพร้อมของสภาพร่างกาย ความสนใจ
และความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรมประเภทนี้เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพ ท าได้ทุกชมรม     
แต่ชมรมจะต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสม มีผู้ด าเนินการที่เหมาะสม เช่น ร าไม้พลอง ร าวงพื้นบ้าน ร าวงย้อนยุค 
จี้กง แอโรบิค โยคะ เปตอง กายบริหาร 

5) กิจกรรมเสริมรายได้ ได้แก่ กิจกรรมที่สมาชิกรว่มกันท าหรือผลิตแล้วน าไปจ าหน่ายเปน็การเสริมรายได้ 
เหมาะส าหรับชมรมในหมู่บ้านที่สมาชิกต้องการเสริมรายได้ เช่น ท าไม้กวาด ผ้าทอ ดอกไม้จันทน์ การท าบายศรี    
งานฝีมือ ฯลฯ  

6) กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ  ที่สมาชิกสนใจ เช่น การวาดภาพ งานฝีมือ ฯลฯ เหมาะส าหรับชมรม    
ที่มีสมาชิกที่มีศักยภาพทางศิลปะและรักทางศิลปะ 

7) กิจกรรมท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เนื่องจากผู้สูงอายุมีเวลาว่างมาก การท่องเที่ยวในสถานที่    
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และโอกาสอันควร โดยไปเป็นหมู่คณะ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์เรื่องความรักสามัคคีในหมู่คณะ      
แล้วยังได้ความรู้ความเท่าทันโลกอีกด้วย 

8) กิจกรรมการกุศล บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสาธารณกุศลที่ชมรมสามารถจะช่วยได้ และการกุศลที่ท า
แก่เพื่อนร่วมชมรมที่ถึงแก่กรรม หรือการเยี่ยมไข้เมื่อเพื่อนสมาชิกเจ็บป่วย เป็นการแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อกัน      
ที่ท าให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะได้มาก ท าให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนไม่โดดเดี่ยว การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
การเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น 

9) กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและความคิด เช่น ดนตรี การอ่าน การประพันธ์บทกลอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  การอบรมความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุตามกฎหมาย การเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์     
น้ าหมักชีวภาพ การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

10) กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
กิจกรรมประเภทนี้สมาชิกชมรมมีความนิยมค่อนข้างมาก แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและระเบียบทางราชการ    
ชมรมใดจะด าเนินการกิจกรรมประเภทนี้ต้องมีความพร้อมในเรื่องก าลังคน ความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค(SWOT Analysis) ของชุมชนพัฒนาหมู่ 2       
เพื่อจัดต้ังชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ 

 

จุดแข็ง 
     - มีผู้น าชุมชนที่เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกในชุมชน 
     - มีสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ที่หลากหลาย  
เช่น ข้าราชการเกษียณอายุที่มีความรู้ด้านกฎหมาย บัญชี  
     - มีความพร้อมด้านสถานที่ส่วนกลางในการจัด 
กิจกรรมออกก าลังกายต่างๆ  

จุดอ่อน 
     ประชากรในชุมชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
หลากหลาย และมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ผู้สูงอายุ
บางรายยังต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ท าให้มักจะได้รับ
ค าตอบเม่ือสอบถามเก่ียวกับการออกก าลังกายว่า “ท างาน
หนักมากพอแล้ว” “เหน่ือยเกินไปที่จะออกก าลังกาย” 
“ต้องท างาน ไม่มีเวลา”  

โอกาส 
     - มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชุมชน 
     - มีองค์กรเครือข่าย อสส.ที่เข้มแข็ง ท างานเพื่อชุมชน
ด้วยความเสียสละ 
     - ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการด าเนินงานอย่าง
ด ี
     - มีกลุ่มต่างๆในชุมชนสนับสนุนการด าเนินงาน 
     - การประสานงานกับองค์กรต่างในชุมชนเป็นไปได้ 
อย่างดี 

อุปสรรค 
     - พื้นที่เป็นชุมชนเมืองท าให้การเข้าถึงกลุ่มประชากร
บางกลุ่มยาก 
     - พื้นที่รับผิดชอบค่อนข้างกว้าง 
     - มีการย้ายถิ่นของประชากรมาก ผู้สูงอายุบางส่วนย้าย
ถิ่นตามลูกหลานที่เข้ามาท างานในกรุงเทพ บางส่วนยัง
ท างานและย้ายถิ่นตามงาน 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ 4M เพื่อจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
 

Material 
ผู้น าชุมชน 
-มีสถานที่ออกก าลังกายเป็นลานกิจกรรมในศูนย์
สุขภาพชุมชน 
ผู้สูงอายุในชุมชน 
-สามารถจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการออกก าลัง
กาย 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
-มีสื่อให้ความรู้เก่ียวกับการออกกก าลังกาย 

Man 
ผู้น าชุมชน 
เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ผู้สูงอายุในชุมชน 
เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และเป็นความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน 
บุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ 
มีความรู้เก่ียวกับการออกก าลังกาย พร้อมให้ความสนับสนุน 

Money 
ชุมชน  
ร่วมระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรม และมี
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
จากกรุงเทพมหานคร 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
มีงบประมาณในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

Management 
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
เป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง”ชมรมออกก าลัง
กายผู้สูงอายุ” ช่วยวางแผนการบริหารจัดการ 
ชุมชน 
เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการ ชมรมออกก าลัง
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ด าเนินการไปได้โดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเอง 
 

 

สรุป 
การศึกษาโครงการการส่งเสริมการจัดตั้ งชมรมออกก าลั งกายผู้สู งอายุ ในชุมชน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น นโยบายการเตรียมชุมชนเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์                        
การขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมการจัดการชุมชนแบบพหุระดับนับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัว 
ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชนและระดับสังคม โดยมีข้อเสนอแนะซึ่งขอน าเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดต้ังชมรมออกก าลงักายผูสู้งอายุควรเกดิจากความต้องการทีแ่ท้จรงิของผู้สงูอายุซึง่เป็น
สมาชิกของชุมชนเพื่อที่จะท าให้เกิดการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ
และผู้น าชุมชนเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่ให้การสนับสนุน โดยหน้าที่การด าเนินงานทั้งหมดควรเป็นของผู้สูงอายุที่ เป็น
สมาชิกของชมชม 

2. การดึงผู้สูงอายุตัวแบบด้านการออกก าลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจะท าให้เกิดพลังท าให้
ผู้สูงอายุในชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุเรียนผ่านตัวแบบในการปรับปรุงตัวเองตนเองด้านการออกก าลังกาย
และสุขภาพ     

3. ควรมีการส ารวจพฤติกรรมเสีย่งต่อสขุภาพของผูสู้งอายุในชุมชน  และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง  

4. ควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงผลภายหลังจากจัดตั้งชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางสุขภาพ คุณชีวิต ของสมาชิกชมรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ 

5. การเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จะต้องให้ความส าคัญ
การจัดการชุมชนตามมิติทางสังคม ซึ่งระดับองค์และหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนแบบพหุ
ระดับสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน ระดับระหว่างบุคคล และระดับปัจเจกบุคคล         
ซึ่งกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมการท ากิจกรรมทางกาย      
หรือการออกก าลังกาย โดยกิจกรรมจะต้องตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมเนือยนิ่ง ก็จะเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดบ้าน ติดเตียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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