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บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยเรื่อง การรับรูของนักทองเที่ยวตอการเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยวตอการเป็นเมือง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอธุรกิจ
บริการดานสุขภาพ จากจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน จากกลุมประชากรที่เป็นนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โดยเป็นการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือคือ
แบบสอบถาม ทําการศึกษาระหวางชวงเดือนเมษายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

โดยมีผลการศึกษา พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักการนวดแผน
ไทยมากที่สุด และนิยมใชบริการการนวดแผนไทย มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง สําหรับ
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อเปรียบเทียบกับ
การบริการดานสุขภาพของประเทศนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัด
เชียงใหมมีความพึงพอใจการใหบริการในประเทศไทยมากกวาประเทศของตนเป็นจํานวนมากที่สุด 
ดานระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจบริการสุขภาพ สวน
ใหญนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอความคาดหวังของการบริการ เป็นจํานวนมากที่สุด สําหรับ
ปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการดานสุขภาพ สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกใชบริการ
ดานสุขภาพเพราะพนักงานมีทักษะ เป็นจํานวนมากที่สุด 
ค าส าคัญ: การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  การรับรู  เชียงใหม  ธุรกิจสุขภาพ  นักทองเที่ยว  
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Abstract 
 The research on the Perception of International Tourists towards Health 
Tourism, Chiang Mai province. The purpose of the study are 1) To study of tourists’ 
perception on health tourism city. ChiangMai Province. 2) To study tourist satisfaction 
in health service business. The sample size was 248 persons. Accidental sampling 
and quantitative research were used. Study conducted between April 2017 to June 
2018. 

The results found that most tourists who come to Chiang Mai know the most 
traditional Thai massage. They satisfied with Thai Massage in highest level of 
satisfaction in service. Comparison of health service satisfaction in Chiang Mai 
compared to health services of foreign tourists country. It is found that tourists who 
come to Chiang Mai are more satisfied with the service in Thailand than their own 
country. The level of expectation of foreign tourists from using the health service 
business in Chiang Mai have a high level of satisfaction with their service 
expectations. The factors that make foreign tourists choose health services. Most 
have a reason to choose health services cause of their skilled staff.  
Keywords: Health tourism, Perception, Chiang Mai, wellness business, Foreign 
Tourism. 
 
บทน า 

สถานการณ์การทองเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบัน แผนการตลาดของ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยปี 2560 จัดทําขึ้นภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผน
ยุทธศาสตร์การทองเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 และแผนวิสาหกิจ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2560-2564 ผนวกกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือใหไดแผนที่เกิดประโยชน์ ตอ
ประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ งสู การเป็นแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ( Preferred 
Destination) อยางยั่งยืน ดวยการเพ่ิมรายไดทางการทองเที่ยวควบคูกับการสรางความยั่งยืนทางการ
ทองเที่ยว โดยเนนสรางความเขมแข็งภายในประเทศ แลวจึงเชื่อมตอเศรษฐกิจไทยเขากับเศรษฐกิจ
โลกอยางมีประสิทธิภาพดวยวิถีไทยผานการสงมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Local 
Experience) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่สามารถเพ่ิมคุณคาและสรางมูลคา
ใหกบัการทองเที่ยวไทย อันจะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
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กระจายรายไดสูทองถิ่น เพ่ือใหคนในทองถิ่นเกิดความรูสึก เป็นสวนหนึ่งของการทองเที่ยว ซึ่งเป็น
หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (กองกลยุทธ์การตลาด ททท, 2559)  

การทองเที่ยวรูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) มีการ
ทองเที่ยวอยู 7 ประเภทไดแก การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว
เชิงกีฬา การทองเที่ยวแบบผจญภัย  การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การทองเที่ยวพํานักระยะยาวและที่
สําคัญคือ การทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ ,  ม.ป.ป.) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดย
แบงเวลาจากการทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและหรือบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เชน การ
รับคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การออกกําลังกายอยางถูกวิธี การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึก
ปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจรางกาย การรักษาพยาบาลและอ่ืนๆ โดยเป็นการทองเที่ยวที่มี
จิตสํานึกตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป ทั้งนี้ในปี 2560 มีนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เขามาใชจายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางดานสุขภาพในประเทศไทย เป็นจํานวนเงินถึง 16,589 
ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
จะมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ   เพ่ือเรียนรูวิธีใชพลังงานจากธรรมชาติมา
บําบัดรักษาและสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส เป็นการเพ่ิมพูนพละกําลังให
สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล  และภายหลังการทองเที่ยวก็สามารถนํา
กลับไปปรับประยุกต์ใชในชีวิตประจําวันได (กองอนุรักษ์, 2544) ทั้งนี้จากการรายงานมูลคาการตลาด
ธุรกิจสุขภาพและความงามปี 2560 พบวา ธุรกิจดานการนวดไทยมีมูลคาถึง 31,155 ลานบาท คิด
เป็นรอยละ23 ดานธุรกิจบริการการแพทย์มีรายได 102,926 ลานบาท คิดเป็นรายได 75% และ 
ธุรกิจสินคาสปา 2,419 ลานบาท คิดเป็นรอยละ2 (Spaborn, 2561) 
 เชียงใหมไดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่เป็นจุดเนน (Focus) และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) สําคัญใน
ระยะยาวหวังผลักดันใหเชียงใหมเป็น ศูนย์กลางการทองเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ (Tourism 
and Health Hub) เชื่อมโยงสูเมืองทองเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากเชียงใหมมีความหลากหลายทั้งการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเป็นศูนย์กลางการสงเสริมธุรกิจบริการดานสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกซึ่งจะสามารถรักษาและตอยอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนถิ่นสูรูปแบบ
การบริการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์โดดเดน (มติชน, 2560) 
 ทั้งนี้การทองเที่ยวในเชียงใหมเป็นที่รับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติมาเป็น
ระยะเวลายาวนานทั้งจากการสงเสริมของหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทั้งนี้การ
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พัฒนาเมืองเชียงใหมใหเป็นที่รูจักในบทบาทของการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ถูกกําหนดขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น ตองไดรับการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอธุรกิจดานสุขภาพของ
เชียงใหมเป็นอยางไร และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจดานสุขภาพ เพ่ือจะไดพัฒนา
ธุรกิจสุขภาพใหตรงกับความตองการรวมถึงสรางการรับรูในธุรกิจที่ยังไมเป็นที่นิยมแกนักทองเที่ยว
ตอไป จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยวตอธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและเปรียบเทียบธุรกิจสุขภาพของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาในเรื่องการรับรูของนักทองเที่ยวตอการเป็นเมืองทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการวิจั ยระหวาง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุมประชากรคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมระหวาง

ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 โดยไมใชความนาจะเป็น (Nonprobability Sampling)  
วิธีการสุ่มตัวเลือก  
การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุมตัวอยาง

เพ่ือใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ์ กลุมตัวอยางจะเป็นใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได 
จํานวน 248 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  สามารถแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ์ ไดแก เพศ อายุ  
สวนที่ 2 ระดับการรับรูดานธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม 
สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอการใชบริการธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มาจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 248 ชุด และ 2) เป็นขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได
จากการคนหาขอมูล เชน หนังสือ ตํารา รายงานผลการศึกษา วิจัย บทความ ทั้งจากหองสมุด และ
ออนไลน์ เป็นตน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
การวิเคราะห์ขอมูลและประมวลผลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก คาเฉลี่ย คา
รอยละ  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีอายุ 26-35ปี โดย
คิดเป็นจํานวน 78 คน หรือรอยละ 31.50 รองลงมามีอายุ 16-25ปี มีจํานวน 74 คน หรือรอยละ 
29.80 และอายุมากกวา 55 ปีขึ้นไปจํานวน 32 คน คิดเป็นรอยละ 12.90 ตามลําดับ 

สําหรับสถานภาพนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็น
จํานวน 154 คน หรือรอยละ 62.10 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 50 คน รอยละ20.20 และ
ไมระบุสถานภาพ จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 14.50 ตามลําดับ  
2. ผลการวิจัยดานการรับรูของนักทองเที่ยวตอธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม 

ดานการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกอนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักนวดแผนไทยจํานวน 170 คน คิดเป็นรอย
ละ 38.3 รองลงมาคือสปาและสถาบันความงามจํานวน 104 คน รอยละ 23.4 และการรักษาทาง
การแพทย์จํานวน 70 คน รอยละ 15.8 ศัลยกรรม จํานวน 58  คน คิดเป็นรอยละ 13.1 และการ
บริการดานสุขภาพอ่ืน ๆ จํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 9.5 ตามลําดับ 

สําหรับธุรกิจบริการดานสุขภาพที่นักทองเที่ยวมักนิยมใชบริการโดยเลือกจากสถาน
ประกอบการ พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมใชบริการการนวดแผนไทย
จํานวน 162 คน คิดเป็นรอยละ 30.8 รองลงมาคือสปาและสถาบันความงามจํานวน 62 คน รอยละ 
11.8 โรงบาลเอกชนจํานวน 52 คน รอยละ9.9 คลินิกทําฟันและรานอาหารเพ่ือสุขภาพ จํานวน 50 
คน คิดเป็นรอยละ 9.5 คลินิกทั่วไปจํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 7.2 สปาในโรงแรม จํานวน 32 คิด
เป็นรอยละ 6.1 บริการประเภทอ่ืน ๆ จํานวน 30 คน คิดเป็นรอยละ 5.7 โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 
26 คน คิดเป็นรอยละ 4.9 คลินิกเสริมความงามจํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 2.7 และมีจํานวนนอย
ที่สุดคือ คลินิกเฉพาะทาง จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 1.9 ตามลําดับ 
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3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและเปรียบเทียบธุรกิจสุขภาพของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 

ดานระดับความพึงพอใจตอการบริการธุรกิจบริการสุขภาพ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาใช
บริการ มีระดับความพึงพอใจรอยละ 80-100 จํานวน 192 คน คิดเป็นรอยละ 53.2 รองลงมามีระดับ
ความพึงพอใจ รอยละ 60-79 จํานวน 74 คน รอยละ 29.8 มีระดับความพึงพอใจรอยละ 40 -59 
จํานวน 36 คน รอยละ 14.5 มีระดับความพึงพอใจรอยละ 20-39 จํานวน 4 คน รอยละ 1.6 และมี
ระดับความพึงพอใจรอยละ 0-29 จํานวน 2 คน รอยละ 0.8 ตามลําดับ 

สําหรับการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อ
เปรียบเทียบกับการบริการดานสุขภาพของประเทศนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่เขา
มาในจังหวัดเชียงใหมมีความพึงพอใจ 202 คน คิดเป็นรอยละ 81.5 รองลงมาคือไมมีขอมูลจํานวน 
38 คน หรือรอยละ 15.3 และไมพึงพอใจ 8 คน รอยละ 3.2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการใหบริการใน
ประเทศของตนเอง 

ดานระดับพึงพอใจตอความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจ
บริการสุขภาพ พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอความคาดหวังตอการบริการ
เกณฑ์ 80-100 จํานวน 141 คน คิดเป็น รอยละ 56.9 รองลงมาคือ เกณฑ์ 60-79 จํานวน 71 คน คิด
เป็นรอยละ 28.6 และเกณฑ์ 40-59 จํานวน 32 คน รอยละ 12.9 ตามลําดับ  

ปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการดานสุขภาพ พบวานักทองเที่ยวที่เขามา
ในจังหวัดเชียงใหมมีเหตุผลที่เลือกใชบริการดานสุขภาพจากพนักงานมีทักษะจํานวน 110 คน คิดเป็น
รอยละ 18.2 รองลงมาคือ คาใชจายในการบริการ (Service Expenses) จํานวน 98 คน หรือรอยละ 
16.2 และพนักงานสามารถพูดภาษาอังกฤษไดจํานวน 80 คน คิดเป็นรอยละ 13.2 มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน จํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 10.9 คาใชจายระหวางพํานักในไทย จํานวน 54 คิด
เป็นรอยละ 8.9 มีใบรับรองการบริการ จํานวน 50 คิดเป็นรอยละ 8.3  อ่ืนๆ จํานวน 48  คิดเป็นรอย
ละ7.9 พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ จํานวน 48 คิดเป็นรอยละ 7.9 มีการคมนาคมที่สะดวก จํานวน 
24 คิดเป็นรอยละ 4.0 มีโปรโมชั่น จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 3.0 และมีบริการรับ – สง จํานวน 
8 คิดเป็นรอยละ1.3 ตามลําดับ  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา นักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีอายุ 
26-35 ปี ซึ่งเป็นนักทองเที่ยวสวนใหญของเชียงใหมสอดคลองกับ กันต์กนิษฐ์ วรทัตพิสิฐ และ
ปาณิสรา ธรรมจักร (2559) พบวาอายุของผูใชบริการสปาอยูที่ 21- 30 ปี สวนมากมีสถานภาพโสด 
ดานการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกอนมาเที่ยวจังหวัดเชี ยงใหม ที่เป็น
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เชนนี้อาจเนื่องมาจากการบริการดานสุขภาพของไทยมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะนวดไทยมีชื่อเสียงและ
เป็นที่รับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักนวด
แผนไทยมากที่สุด นิยมใชบริการการนวดแผนไทย มีระดับความพึงพอใจระดับสูง สอดคลองกับ 
สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ที่กลาววา “นักทองเที่ยวนิยมการบริการนวดตัวมากที่สุด”สําหรับการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อเปรียบเทียบกับการ
บริการดานสุขภาพของประเทศนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัด
เชียงใหมมีความพึงพอใจการใหบริการในประเทศไทยมากกวาประเทศของตนเป็นจํานวนมากที่สุดที่
เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากอัตราคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตางประเทศมีความแตกตางกันทําให
นักทองเที่ยวใชจายเงินไดมากขึ้นเมื่ออยูในประเทศไทย ดานระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจบริการสุขภาพ สวนใหญนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอ
ความคาดหวังตอการบริการเป็นจํานวนมากที่สุดที่เป็นเชนนี้อาจมีเหตุผลจากหลายปัจจัยเชน อัตรา
คาใชจาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตาง การใหบริการของบุคลากร ความมีเอกลักษณ์และการออกแบบ
ที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ เป็นตน สําหรับปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการ
ดานสุขภาพ สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกใชบริการดานสุขภาพเพราะพนักงานมีทักษะเป็นจํานวนมาก
ที่สุด ไมสอดคลองกับ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ที่กลาววา ปัจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เป็น
ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสปามากที่สุดของนักทองเที่ยว แตสอดคลองกับ สุนิษา เพ็ญทรัพย์ และป
วันรัตน์ แสงสิริโรจน์ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไทย
ตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่กลาววา “นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานกิจกรรมผูใหบริการใน
ระดับมาก โดยสวนใหญพึงพอใจดานกิจกรรม มีความพึงพอใจดานอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพ มีสปาและ
นวดแผนไทยใหบริการแกนักทองเที่ยว” และสอดคลองกับ วรรณา วงษ์วานิช (2545) ที่กลาววา 
“นักทองเที่ยวนิยมใชบริการศูนย์สุขภาพเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานสุขภาพ” 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ภาครัฐควรเนนการพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมทางสุขภาพแกนักทองเที่ยวที่ยังไมแตงงาน
หรือมีสถานภาพโสดเนื่องจากเป็นกลุมนักทองเที่ยวหลักของเชียงใหม ซึ่งจะไดรับการตอบรับเป็น
อยางมาก 

2. ภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวของดานนวดแผนไทยตองพยายามรักษามาตรฐาน เพ่ือเป็นการ
รักษาจํานวนกลุมลูกคาที่มีมากที่สุดและพยายามไมใชกลยุทธ์ทางราคามาเป็นเครื่องมือซึ่งไมสงผลดี
ตอรายไดของประชาชน และภาษีภาครัฐในระยะยาว  

3. ธุรกิจสปา และสถาบันความงาม จะตองพัฒนาการรับรูใหมากขึ้นเพ่ือใหนักสองเที่ยว
ตัดสินใจไดงาย เชนอาจจะเพ่ิมการโฆษณาหรือโปรโมชั่นในกลุมตลาดหลัก  
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4. ทั้งนี้นักทองเที่ยวใหความพึงพอใจทักษะของผูใหบริการมากที่สุด ดังนั้นควรมีการพัฒนา
และรักษามาตรฐานของผูใหบริการใหมีมาตรฐานอยางคงที่สม่ําเสมอ ทั้งนี้อาจจะตองระวังในสวนของ
ราคาแพคเกจ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญยังมองวาประเทศไทยมีคาแรงใชจายดานสุขภาพถูกกวาแหลง
ทองเที่ยวอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ใหโอกาส
และทุนในการนําเสนอบทความวิชาการครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และลูกสาวที่เป็นกําลังใจ
ใหขาพเจาฝุาฝันการศึกษานี้จนสําเร็จ ทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนและกําลังใจอยางดียิ่ง ขาพเจา
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ใหพ้ืนที่ในการทํางานและทุนสนับสนุน ขาพเจา
ขอขอบคุณเพ่ือรวมงานหลักสูตรการทองเที่ยวและบริการที่ใหความชวยเหลือ ชี้แนะ และทําใหเกิดผล
งานวิชาการตลอดมา ขาพเจาขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มีสวนในการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจและเก็บ
แบบสอบถามตลอดเวลาของการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลทาขนุน  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  2. เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหถูกตอง ตรงตอปัญหา และความ
ตองการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหครบถวนตามที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพ่ือใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม รวมประชากรในการทําวิจัย 241 คน และพัฒนาทักษะคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 4 ครั้ง การวิเคราะห์ขอมูลใชคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห์ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย 
(mean) 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวา ประชากรผูให
ขอมูลสวนใหญรอยละ 99.17 ระบุวาไมมีปัญหา เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สวนใหญรอยละ 69.71 ระบุวา สงรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให
เทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 98.34 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายของเทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 99.16 
ระบุวาคณะกรรมการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ตอเทศบาลตําบลเป็นประจํา 
สวนใหญรอยละ 92.53 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
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ยุบเลิก หรือยายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อมีโอกาส สวนใหญรอยละ 97.10 ระบุวาไดเสนอตอ
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุนเกี่ยวกับการบริหารงานดานครูผูดูแลเด็กเล็กบางเหมือนกัน  สวน
ใหญรอยละ 98.75 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอตอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
เกี่ยวกับแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณเพ่ือสงเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบาง
เหมือนกัน  ผูใหขอมูล  ทั้งหมด รอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเชิญชวน
ประชาชน ชุมชน และหนวยงานทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และใหความรวมมือกับครูผูดูแลเด็กในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ งและประชากรผูให
ขอมูล รอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดทําหนาที่ของตนเองตามหนังสือที่
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดทุกครั้ง 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ รวม 4 
ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
 ขอเสนอแนะเพ่ือใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง พบวาประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 92.95 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดจัดประชุมรวมกันภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ครั้ง สวนใหญรอยละ 37.76 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงรายงานการประชุมใหเทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 
98.34 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามนโยบายและแผนของเทศบาลตําบล สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบล 
สวนใหญรอยละ 73.86 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
ยุบเลิกหรือยาย รวมศูนย์ในการประชุมตอเทศบาลตําบล ส วนใหญ รอยละ 94.60 เสนอให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กโดยเสนอใหผูบริหารเทศบาล
ตําบลไดเพ่ิมหรือลดเงินเดือน เป็นตน สวนใหญ รอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเสนอแผนงานโครงการและงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลเป็นประจํา  
สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงาน  ทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์ สวนใหญรอยละ 97.92 
เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดรวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็ก ในการพัฒนาเด็กเล็ก และ
ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 97.51 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
จังหวัดกาญจนบุรีกําหนด 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะ  การปฏิบัติงาน  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
 The present study aimed at 1) exploring problematic issues in work 
operations of child development center committees, Thakhanun Subdistrict, 
Thongphaphum District, Kanchanaburi Province, 2) developing operational skills of 
the committees in particular to accuracy, problem-solving, need, effectiveness, and 
completeness as assigned by subdistrict administrative organization, and 3) gathering 
suggestions provided by all informants for further operational development.A 
questionnaire assessed for validity and reliability was used to collect data from a 
total number of 241 informants. And, frequency, percentage, and mean were used 
for data analysis. 
 According to problematic issues in work operations of child development 
center committees, it was reported by the informants that problems in meeting 
arrangement were not found (99.17%), all minutes were submitted to the subdistrict 
municipality (69.71%), the committees supported all work operations according to 
the policy launched by subdistrict municipality (98.34%), the committees frequently 
provided suggestions on work operations of the center (99.16%),provided suggestions 
on an establishment, dissolution, and merger of the center (92.53%), provided 
suggestions on personnel management of child development center teachers 
(97.10%), provided  suggestions on  planning, project conduction, and budget 
management for center development (98.75%), all organizations were regularly 
invited to participate in educational activities and development of the center 
(100.00%), and all work operations were conducted as required by Ministry of 
Interior, Department of Local Administration, and Kanchanaburi Provincial 
Administrative Organization (100.00%). 
 The process of operational  skill  development, child. Development center 
committees participated in 4 developmental  stages  during  May – June 2018. 
 In this study, it was found that suggestions were provided to the committees 
for more effective work operations in the following areas: the committees should 
have at least 2 or above meeting arrangements per semester (92.95%), all minutes 
should be submitted to the subdistrict municipality (37.76%), the committees should 
support all work operations according to the policy launched by subdistrict 
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municipality (98.34%), should provide suggestions on work operations of the center 
(96.68%), should provide suggestions on an establishment, dissolution, and merger of 
the center (73.86%), should provide suggestions on personnel management of child 
development center teachers in terms of salary raising or reduction (94.60%), should 
provide suggestions on planning, project conduction, and budget management for 
center development (96.68%),should provide participation opportunities in 
educational activities and development of the center (96.68%), should cooperate 
with the teachers in childcare and development (97.92%), and should conduct all 
work operations as assigned by Ministry of Interior, Department of Local 
Administration, and Kanchanaburi Provincial Administrative Organization (97.51%). 
Keywords: skill development, operating, child development center’s committees, 
childdevelopment  center 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 -2564)  ลวนแตให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นอยางยิ่ง ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนั้น
จําเป็นตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภ์มารดา และการพัฒนาเด็กแรกเกิดเป็นตนไป ซึ่งเป็นชวงอายุปฐมวัย 
และเป็นชวงชีวิตของคนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในชวงวัย
นี้จะมีผลโดยตรงตอพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กเป็นอยางมาก และเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาเด็กในชวงวัยตอๆ ไป ดังนั้น การจัดการศึกษาใหกับเด็กเล็กในระดับนี้ จึงควรสงเสริม
พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กเล็กใหมีความพรอมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (เยาวภา  เดชะ
คุปต์, 2542, หนา 16) 
 ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเป็น
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 ซึ่งรับเด็ก
เล็กวัย 3-5 ปี เขารับการเลี้ยงดูในศูนย์และมีครู ผูดูแลเด็กเล็ก ทําหนาที่จัดการศึกษา เลี้ยงดูเด็ก และ
จัดอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ เพ่ือใหเด็กเล็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาอยางเหมาะสมตามวัยและที่สําคัญคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูอาศัยในชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 -15 คน ใหทํา
หนาที่สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพในการดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559, หนา 8-9) ซึ่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระ
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การดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปี และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ 
จากการ 
 ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระยะเวลาที่ผานมาพบวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีปัญหาในการปฏิบัติงานหลายประการ ปัญหาที่สําคัญ ไดแก ปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (กันยารัตน์   พรหมทอง, สงวน  ทรงวิวัฒน์ และประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์, 2556, หนา 
51-57) ปัญหาดานโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน (สุพัฒน์  
ทองจันทร์ และเสาวนี   ตรีพุทธรัตน์, 2554, หนา 152) นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังขาดการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทองลักษณ์  ทัดทา, กาญจน์ เรืองมนตรี  และพงษ์
ศักดิ์   ภูกาบขาว (2559, หนา 88) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ขาดการมีสวนรวมจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ประชาชนในชุมชนและหนวยงาน
ภาคเอกชน และขาดการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ จากผูเกี่ยวของทุกฝุายโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ประชาชนและชุมชน (ศิริวรรณ  หลาเทียน และพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล, 2558, หนา 14 -15) ซึ่งจาก
ผลการวิจัยดังกลาวขางตน เป็นประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จําเป็นตองทําการวิจัย เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีการปฏิบัติงานอยางครบถวน และ
อยางมีประสิทธิภาพตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหดวยความเชี่ยวชาญแบบ
มืออาชีพเพ่ือใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาเด็กเล็กชวงปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมเติบโตขึ้น
เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติสืบไปอยางยั่งยืน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิด
ทําการสอนและดูแลเด็กเล็ก ตั้งแตปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเด็กเล็กอายุระหวาง 3-5 ปี 
เขาไปรับการเลี้ยงดูในศูนย์ จํานวน 210 คน มีครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 คน สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สําคัญๆ ไดแก ดานหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดภูเขา  สวนดานหนาติดวัด
ทาขนุน และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประโยชน์ตอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได แตยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สําคัญ ไดแก 
ขาดงบประมาณในการจัดประสบการณ์ใหแกเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการดําเนินงานในศูนย์ของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนขางนอย (สัมภาษณ์ ครูผูดูแลเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2561) สงผลใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมสูงเทาที่ควร ฉะนั้นจึงเป็น
ประเด็นปัญหาซึ่งทําใหผูวิจัยตองการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบัน เพ่ือทําการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใหถูกตอง ตรงตอปัญหา และความตองการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามท่ีองค์กรปกครองสวน
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ทองถิ่นกําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพ่ือให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิด 
 1. แนวคิดเรื่อง การพัฒนาทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะเป็นการปฏิบัติงานที่ เกิดจาก
กระบวนการเรียนรูเมื่อมีสิ่งเรา และมีการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราอยางเป็นกระบวนการอยาง
ตอเนื่องกันไป (Cronbach, 1997, p. 393 และกฤษณา  ศักดิ์ศรี, 2530, หนา 313-314) สําหรับ
กระบวนการเกิดทักษะ จําเป็นตองผานขั้นตอนที่สําคัญๆ รวม 3 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การสราง
ความรูความเขาใจ (cognitive phase) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเกิดความรู ความเขาใจถึงขอมูล 
สถานการณ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติงานดวยความถูกตอง แมนยํา และชัดเจนขั้นตอนที่ 2 
การเชื่อมโยงระหวางการปฏิบัติงานกับผลงานที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน (associative phase) ซึ่ง
เป็นการนําผลที่ไดจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับผลงานที่ไดปฏิบัติไปแลว วามีความ
เหมือนกัน หรือแตกตางกันอยางไร  จําเป็นตองปรับปรุงแกไขอยางไรบาง เพ่ือใหการปฏิบัติงานครั้ง
ตอๆ ไป มีคุณภาพดียิ่งขึ้นขั้นตอนที่ 3 ขั้นอัตโนมัติ (autonomous phase) เป็นขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และไมมี ขอผิดพลาดเลยแมแตนอย ซึ่งการไดลงมือ
ปฏิบัติงานซ้ําๆ กัน หลายๆ ครั้ง จนเกิดเป็นความเกง ความชํานาญ และความคลองแคลวนี้ เรียกวา 
เกิดทักษะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่  9 ประการที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการให
ครบถวน และมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวม 4 ครั้ง 
ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 เพ่ือใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู ความ
เขาใจตอบทบาทหนาที่ของตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานจนทําใหการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ มากขึ้นจากสภาพ
เดิมที่เป็นอยู และผานเกณฑ์การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํานักนายกรัฐมนตรีในทุกครั้งของการประเมินเพ่ือเป็นตนแบบที่ดีตอการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และนอกจังหวัดกาญจนบุรีอีก จํานวน 76 
จังหวัดของประเทศไทยตอไป 
 2. แนวคิดเรื่องคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเป็นบุคคล 
จํานวน ไมเกิน 15 คน ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการแตงตั้ง
จากองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล หรือองค์การบริการสวนตําบลใหปฏิบัติหนาที่
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ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ปี และอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ 
 สําหรับหนาที่ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 9 ขอ (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2559, หนา 8-9) มีดังนี้1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ครั้ง 
หรือปีการศึกษาละไมนอยกวา 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบายและแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  3. เสนอแนะ ใหขอคิดเกี่ยวกับการ พัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกผูบริหารองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 4. เสนอแนะใหขอคิดเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง ยุบ เลิก ยาย หรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. พิจารณาเสนอผูบริหารองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานดานบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6. พิจารณาเสนอแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณในการสงเสริม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แกผูบริหารองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 7. สงเสริมใหผูปกครองเด็กเล็ก ชุมชน และสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8. สงเสริม สนับสนุนความรวมมือกับหัวหน าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครู ผูดูแลเด็กในการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ และระหวางศูนย์และ 9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัด
กําหนด 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 15 คน ของเทศบาลตําบลทาขนุนโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบหมายภารกิจ
ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ ทั้ง 9 ขอ รวม 4 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 15 คน 
สามารถทําหนาที่ไดอยางครบถวน และอยางมีคุณภาพมากข้ึน 
 3. แนวคิดเรื่องการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน หมายถึง ภารกิจ หนาที่ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมา
ควบคูกับการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งบุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงใดก็ตาม จําเป็นตองปฏิบัติงานให
เป็นไปตามภารกิจ หนาที่ที่ไดกําหนดไวเป็นการเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นๆ และจําเป็นตองหมั่ น
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทํางานในหนาที่ ใหถูกตอง มีความชัดเจน โดยมีเจตคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ โดยไมมีความผิดพลาด นอกจากนี้ผูดํารงตําแหนง
จําเป็นตองอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน ใหบรรลุเปูาหมายของการทํางานรวมกัน 
(Hambileton, 2007, pp. 171-173, Hambileton, 2009, pp. 145-147 and Buford & 
Lindner, 2002, pp. 410-420) 

4. แนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 
ในปัจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาคประชาชน ตางให

ความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเป็นอยางยิ่ง  เพ่ือมุงเนนใหประชาชนในชุมชนมี
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ศักยภาพในการพ่ึงตนเอง และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการเพ่ิมพลังความสามารถใหแก
ชุมชนในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอชุมชน และรับผลกระทบที่ไดจากการทํากิจกรรมนั้นๆ 
รวมกัน (Dye, 2007, p. 317) และจินตวีร์  เกษมสุข, 2559, หนา 7-8) 

หลักการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นหลักการที่ชวยใหการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพเกิด
ความรอบคอบ  มีการเชื่อมโยงกันไดอยางสมดุล (Beierle & Cayford, 2002, p. 6& 
Narayanasamy, 2009, p. 2) กอใหเกิดการเรียนรูซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาคนที่ถูกทาง 
และอยางยั่งยืน (ธนากร  สังเขป, 2555, หนา 44-45 และพัชรินทร์  สิรสุนทร, 2556, หนา 410)  
 

ทฤษฎี 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรม-สิ่งแวดลอม (environmental  behavioral theory) โดยจอห์น  ล฿อค 
(John Lock, 1965) เชื่อวา เด็ก คือ ผาขาวสะอาดที่ผูใหญตองจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมให ซึ่ง
ประสบการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นตอความพรอมและความสามารถของเด็ก ไมใชกรรมพันธุ์แตอยางใด 
ฉะนั้นความรูจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอยูในสิ่งแวดลอมและถูกถายทอดสูตัวเด็กทีละเล็กทีละนอย  
จนกระทั่งเกิดความคิดสะสมมากขึ้น  จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งในการทําประสบการณ์ขั้นตนใหงาย
และจัดลําดับขั้นตอนเป็นอยางดี  โดยการแบงความรูออกเป็นทักษะยอยๆ แลวนํามาจัดลําดับขั้นตอน
ใหม เพ่ือสอนเด็กเล็กในครั้งเดียว บทบาทของครูผูดูแลเด็ก คือ การสอนแนะ สั่งสม  และเตรียม
สิ่งแวดลอม เพ่ือปรับพฤติกรรมเด็กเล็กใหเป็นไปในทางที่ตองการ เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการกระตุนจาก
สิ่งแวดลอม 
 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาหรือปฏิสัมพันธ์ (cognitive-development or 
interactionist theory) นักทฤษฎีคนสําคัญ คือ จอห์น  ดิวอ้ี (John  Dewey, 1929) ซึ่งเชื่อวาเด็ก
จะเกิดการเรียนรู และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโลกที่อาศัยอยูจากการสํารวจ และการคิดผานการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอม  ทําใหเด็กสามารถพัฒนาไปในแตละขั้นได ตามแนวคิดของทฤษฎี
พัฒนาการสติปัญญาหรือปฏิสัมพันธ์ เชื่อวา จุดมุงหมายของการศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม และ
ประสบการณ์ทางดานบวกเทานั้นที่จะชวยใหคนมีความเจริญงอกงาม การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
จริง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดการเรียนรูไดโดยตรงบทบาทของครู คือ การนําโลก
ภายนอกมาสูหองเรียนใหมากที่สุด  ใหความชวยเหลือ และแนะแนวเด็กตามที่เขาตองการและรองขอ 
รับฟังเด็กอยางตั้งใจเมื่อเขาตองการพูด 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

ผลการวิจัยของกันยารัตน์  พรหมทอง, สงวน  ทรงวิวัฒน์  และประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์ 
(2556, หนา 152-153) เรื่อง สภาพปัญหาและความตองการในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์พบวา ความตองการของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สําคัญๆ ไดแก 1. ตองการใหมีการจัดอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม (ความถี่ = 12)   2. ตองการใหมีการปรับเงินเดือนใหแกผูดูแลเด็ก
เล็กใหตรงตามวุฒิการศึกษา เพ่ิมคาครองชีพ และสวัสดิการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน (ความถี่   = 10) 3. ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรของแตละศูนย์เพ่ือนํา
จุดเดน และจุดดอยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 4. ตองการใหมีการปรับปรุงอาคารศูนย์ให
เพียงพอเอ้ือประโยชน์ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ความถี่ = 14) 5. ตองการใหรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลใหเป็นแหลงเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ (ความถี่ = 
13) และ 6. ตองการใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาดานการศึกษาอยาง
ทั่วถึง (ความถ่ี = 10) 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้1. ผูดูแลเด็กเล็กควรพัฒนาศักยภาพตนเองโดยการศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่ตนเองปฏิบัติอยู และผูบริหารองค์กรปกครองสวนทองถิ่นควรเขมงวดในการสรรหา
บุคลากรผูดูแลเด็กใหมากข้ึน โดยยึดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง  2.  องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง หรือตอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพดีขึ้น  มีจํานวนหองเรียนเพียงพอกับจํานวนเด็กและวางแผนจัดตั้งงบประมาณ
ในการปรับปรุงหรือซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจําทุกปี 3. ผูดูแลเด็ก และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝุาย  ควรหาแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ 
อยากรู และอยากปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ จัดประสบการณ์เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให
เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพ่ือใหเด็กเล็กทุกคนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มี
การนําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไปใชในการเรียนการสอน สรางสิ่งเราใหเด็กสนใจ และมีการ
บรรจุแผนพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนไวเป็นแผนเรงดวน เพ่ือพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ผลการวิจัยของศิริวรรณ   หลาเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (2558, หนา 141 -142) 
พบวา 1. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ( x = 2.48) 2. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ดานการ
มีสวนรวม  และการสนับสนุน จากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.46) และ 3. การ
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บริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.50)  
 ปัญหาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ที่สําคัญๆ มีดังนี ้ 

1. คณะผูบริหาร ชุมชน และผูปกครองเด็ก ขาดความรู ความเขาใจ และขาด
งบประมาณในการจัดตั้ง ยายศูนย์ และยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2. ผูปกครองเด็กเล็ก และชุมชน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
การเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ผูปกครองเด็กเล็กและชุมชน ไมเห็นความสําคัญของการเสนอแผนและโครงการ
ตางๆเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. การคัดเลือกบุคลากรในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใชระบบอุปถัมภ์
มากกวาระบบคุณธรรม ทําใหขาดคนดี มีความรู และมีประสบการณ์เขาไปทํางาน  

5.  ผูปกครองเด็กเล็กไมมีเวลาในการประเมินพัฒนาการของเด็กเล็ก ขาด
งบประมาณในการเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถไปใหความรูในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ขาดบุคลากรดานการประชาสัมพันธ์และการติดตอประสานงาน การดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญๆ ดังนี้   
1. ควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจความตองการ และการสนับสนุนงบประมาณจาก

ชุมชนในการจัดตั้ง ยุบ  เลิก และยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ควรสงเสริมใหผูปกครองเด็ก ชุมชน และสังคมทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด

การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และ

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพ่ือใชประกอบการพิจารณา การเลื่อนขั้นคาตอบแทน และการตอสัญญา
จาง เป็นตน 

4.  สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งเครือขายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ์ และวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 กลาวไดวา การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ของเทศบาล หรือองค์การบริหารสวนตําบล ซึ่งกระจายไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยนั้น จําเป็น
อยางยิ่งที่ตองไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมจากหนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากชุมชน และผูปกครองเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูอาศัยในพ้ืนที่ที่ตั้งศูนย์ และมี
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ความรู ความเขาใจในบริบทของชุมชน ปัญหา และความตองการในการดําเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กอยางชัดเจน 
 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
ดีลาเนย์ (Delaney, 2000, p. 2349-A) ไดศึกษาถึงความรวมมือของผูปกครองเด็กและสมาชิกชุมชน
เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น 
ภายใตระบบการบริหารจัดการในระบบโรงเรียนแหงรัฐ โดยเนนการศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผูปกครองเด็กเกี่ยวกับการมีบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนที่อยูในตําแหนงคณะกรรมการของโรงเรียน
โดยใชหลักประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา  ความแตกตางของการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทใน
การตัดสินใจ ของผูปกครองเด็กนักเรียน  มีผลทําใหเกิดความตึงเครียดระหวางกลุมคนได ฉะนั้น
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมจะตองเกี่ยวของกับเด็กและสถานการณ์ที่ไมกอใหเกิดความโตแยง
ระหวางกัน ตองเปิดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองชองทางอยางเปิดเผย ชัดเจน และอยางตอเนื่อง 
ซึ่งจะชวยใหผูปกครองเด็กนักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาไปมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดมากขึ้น  และที่สําคัญก็คือ ชวยลดการโตแยง 
และการประทวงไดมาก จากการไมเขาใจกัน 
 มิลเลอร์ (Miller, 1998, p. 475) ไดทําการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐสเตอเจียน  ผลการศึกษาพบวา  การติดตอ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการโรงเรียนกับโรงเรียนมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน  กลาวคือ หากมีการติดตอประสานงานดี ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว จะทําใหคณะกรรมการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยางครบถวน 
ถูกตอง  อยางเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดเป็นอยางดี 
 บาบารา (Barbara, 2007, p. 185)ไดศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลในหนวยงานนิวฟาวด์
แลนด์ และลาบราดอร์ พบวา พยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจในงานของตน เนื่องจากมีความอิสระ 
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนรวมงานมาก นอกจากนี้ยังพบวา  ปฏิสัมพันธ์เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอความพึงพอใจในการทํางานมากท่ีสุด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เทศบาลตําบลทาขนุน  อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหถูกตองตรงตอ
ปัญหา  และความตองการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางครบถวนตามที่ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 3.  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพ่ือใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

สถานที่ด าเนินการวิจัย 
กําหนดทําวิจัยในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย มีจํานวน 241 คน ซึ่งประกอบดวย  
1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 คน  
2. ผูปกครองเด็กเล็กซึ่งนําเด็กเล็กเขารับการเลี้ยงดูในศูนย์ 210 คน   
3. ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์ 13 คน 
4.นายกเทศมนตรีตําบลทาขนุน 1 คน  
5.ปลัดเทศบาลตําบลทาขนุน 1 คน 
6.เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุน  1 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากประชากร ไดแก แนวคําถาม

แบบมีโครงสรางที่ผานการทดสอบความตรง (validity) ความเชื่อถือได (reliability) จากผูทรงคุณวุฒิ 
และผูชํานาญการเฉพาะ และการทดสอบ (pre-test) แลว จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีขอคําถาม จํานวน 3 
ตอน รวมคําถาม 25 ขอ  

การรวบรวมข้อมูล 
      ผูวิจัยและคณะกําหนดรวบรวมขอมูลดวยตนเองจนครบ จํานวน 241 คนระหวางวันที่ 10 -30 
เมษายน  2561 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิจัยวิเคราะห์ ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistic) ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย (mean) 
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ผลการวิจัย 
 ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 62.25 เป็นเพศหญิง สวนใหญรอยละ 39.83 มีอายุ
ระหวาง 31-40 ปี สวนใหญรอยละ 81.14 เป็นผูปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญรอยละ 
52.28 ไดเขาไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อมีกิจกรรมในศูนย์สวนใหญรอยละ 37.34  จบการศึกษา
สูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชากรผูใหขอมูล สวนใหญรอยละ 37.36 ประกอบอาชีพ
รับจาง/ลูกจาง ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 
 1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการวิจัย พบวา  ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 99.17ระบุวาคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไมมีปัญหาเรื่องการจัดประชุม  สวนใหญ รอยละ 69.71 ระบุวา เรื่องการรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมมีปัญหาใดๆ เพราะรายงานผลการประชุมสงให
เทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้งสวนใหญ รอยละ 98.34 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมมี
ปัญหาในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบาย และแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลทาขนุน สวนใหญรอยละ 99.16 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุน 
สวนใหญรอยละ 92.53 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก หรือยายรวมศูนย์บาง เมื่อมีโอกาส สวนใหญรอยละ 97.10 ระบุวา
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดพิจารณาเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุนเกี่ยวกับการ
บริหารงานดานครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์บางเหมือนกัน สวนใหญรอยละ 98.75 ระบุวา คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุนเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและ
งบประมาณในการสงเสริม และพัฒนาศูนย์บางเหมือนกัน ประชากรผูใหขอมูล 100 เปอร์เซ็นต์ ระบุ
วา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูปกครองเด็ก ประชาชนในชุมชน 
และหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยางครบถวน ประชากรผูใหขอมูล 100 เปอร์เซ็นต์ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให
ความรวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็กในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง และประชากรผูใหขอมูล 
100 เปอร์เซ็นต์ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดทําหนาที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีทุกครั้ง 
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 2) ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการวิจัย พบวา ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 92.95 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมรวมกันภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ครั้ง หรือปีการศึกษา
ละไมนอยกวา 4 ครั้ง สวนใหญรอยละ 57.76 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงาน
ผลการประชุมใหเทศบาลตําบลทาขนุนทราบทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 98.34 เสนอใหคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของเทศบาลตําบลทา
ขนุน สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุนอยางตอเนื่อง สวนใหญรอย
ละ 73.86 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก 
หรือยาย รวมศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในการประชุมตอเทศบาลตําบลทาขนุน สวนใหญรอยละ 94.60 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดดูแลการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก เชน การเพ่ิมเงินเดือน และการ
ลดเงินเดือน เป็นตน สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอ
แผนงาน  โครงการ และงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอผูบริหารเทศบาลตําบลทาขนุน
เป็นประจําและอยางตอเนื่องสวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไดสนับสนุนผูปกครองชุมชน และหนวยงานทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญรอยละ 97.92 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์และระหวางศูนย์ และประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 97.51 
เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
กระทรววงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด 
 นักวิจัยไดจัดสนทนากลุมยอย (focus  group)กับนายกเทศมนตรีตําบลทาขนุน 
ปลัดเทศบาลตําบลทาขนุน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาขนุน 
ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 13 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2561 ณ ที่ทําการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลและขอมติในสถานที่จัด
สนทนากลุมยอยเพ่ือกําหนดประเด็นและกิจกรรมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นการเปิดโอกาสใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดรวมทบทวน
บทบาท หนาที่ของตนเอง ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดให และรวมกันแสดงความ
คิดเห็นสรางสรรค์ในการนําไปปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นการ
อธิบายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยวิทยากรจากสํานัก
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มาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) การจัดกิจกรรมรองเพลงพ้ืนบาน การเลานิทานประกอบสื่อและ
การทําขนมบัวลอยเลี้ยงเด็กในศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 อธิบายหลักเกณฑ์การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ฯ โดยวิทยากรจากสํานักมาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) และ
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบๆ อาคารศูนย์ฯ และครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นการสรุปการจัด
กิจกรรมในศูนย์เพ่ือใหมีความพรอมตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ โดยวิทยากร
จากสํานักงานมาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) และการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนเด็กเล็ก
ในศูนย์ ซึ่งทําใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 15 คน มี
ความกระตือรือรนและมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งชวยใหการ
ดําเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมากยิ่ งขึ้นจากสภาพเดิมที่ เป็นอยูทั้ ง ในดาน
สภาพแวดลอมอาคารศูนย์ใหมีความสวยงาม เป็นระเบียบมากขึ้น ผูปกครองเด็ก ชุมชน และ
หนวยงานทุกภาคสวนไดเขามารวมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กในดานการจัดการศึกษา การจัดอาหาร
เสริมเลี้ยงดูเด็กเล็กในศูนย์ การจัดหา และรวมมือกันผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนเด็กเล็ก การ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องเลนเด็กกลางแจงใหมีความหลากหลายชนิดตรงตามความตองการของเด็กเล็ก 
การเขารวมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอยครั้งยิ่งขึ้น การสรางขวัญ กําลังใจแกครูผูดูแลเด็กเล็กใน
การทํางานมากขึ้น และการรวมกันเสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ตอเทศบาลตําบลทา
ขนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กเล็กซึ่งเขารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัย 3-5 ขวบ มีพัฒนาการ
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย  เพ่ือใหเติบโหญเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 99.17 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดประชุมตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (2559, หนา 8-9) กําหนดใหสวนใหญรอยละ 69.71 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายงานผลการประชุมสงใหเทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) กําหนดใหในขอที่ 1 เชนเดียวกัน สวนใหญรอยละ 98.34 ระบุวา
คณะกรรมการศูนยืพัฒนาเด็กเล็กไดสงเสริม สนับสนุนการดํานินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
นโยบาย และแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8 -9) กําหนดใหในขอที่  2 สวนใหญรอยละ 99.66 ระบุวา
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุน ซึ่งเป็นไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา 
8-9) กําหนดใหในขอที่ 3  สวนใหญรอยละ 92.53 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดให
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ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก หรือยาย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเมื่อมีโอกาส 
ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ขอ 4 สวนใหญ รอยละ 97.10 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได
พิจารณาเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุน  เกี่ยวกับการบริหารงานดานครู ผูดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่
ระบุหนาที่คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไว ในขอที่  5 สวนใหญรอยละ 98.75 ระบุวา
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล ทาขนุนเกี่ยวกับแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกัน ซึ่งตรงกับกรมการ
ปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไวในขอ 6 
ประชากรผูใหขอมูลรอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ใหผูปกครองเด็ก ประชาชนในชุมชนและหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางครบถวน นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไดใหความรวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็กในการพัฒนาศูนย์ทุกครั้ง และไดทําหนาที่ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดทุกครั้ง ซึ่งมีความ
สอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไวในขอที่ 7, 8 และขอที่ 9 ตามลําดับ 
 2. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 92.95 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดประชุมรวมกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับ Hambileton (2007, pp. 171-173), Hambileton 
(2009, pp. 145-147) และ Buford & Lindner (2002, pp. 410-420) ที่ระบุวาการปฏิบัติหนาที่
ของแตละบุคคล ใหไดผลงานที่ดีนั้นควรมีการสรางเสริมพลังและความรูสึกที่ดีตอกันดวยการจัด
ประชุมรวมกัน และชวยใหบุคคลผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายโดย 
Dunphy&Stace (1999, p. 317) Lipitt & Lafferty (1984, pp. 59-62) และ Maslow (1970, pp. 
89-91)  และมีความสอดคลอง กับผลการวิจัยของ Barbara (2007, p. 185) ที่พบวา พยาบาลสวน
ใหญมีความพึงพอใจในงานของตน เนื่องจากมีความอิสระ มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนรวมงานมาก และที่
สําคัญก็คือ ปฏิสัมพันธ์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด  
 3. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 98.34 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของเทศบาลตําบลทาขนุน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของการมีสวนรวมของ Dye (2007, p. 317), Beierle & Cayford (2002, p. 6 
& Narayanasamy (2009, p. 2) จิตตวีย์  เกษมสุข (2559, หนา 7-8), ธนากร  สังเขป (2555, หนา 
44-45) พัชรินทร์ สิรสุนทร (2556, หนา 410) ซึ่งอธิบายถึงประโยชน์ของการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความรูสึกถึงการเป็นเจาของชุมชนรวมกัน ชวยสรางพลังในการ
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พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง และตองอยูบนเงื่อนไขของความมีอิสระ มีความสามารถในการเขารวม 
และมีความเต็มใจที่จะเขารวม (ปาริชาติ  วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์  อบอุน, สหัทยา วิเศษ, จันทนา  
เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์  ฮาซันนารี (2553, หนา 153-156) 
 4. ประชากรผูใหขอมูล สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสามารถทําไดโดยการจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมเพ่ือชวยใหเด็กไดรับประสบการณ์ที่ดีใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรม -สิ่งแวลดม ซึ่งอธิบายโดย John 
Lock (1965) นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา หรือปฏิสัมพันธ์ของ 
John Dewey (1929) ซึ่งอธิบายวาเด็กจะเกิดการเรียนรู และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโลกที่เขาอาศัย
อยูจากการสํารวจ และการคิดผานการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอม ทําใหเด็กสามารถพัฒนาไปใน  แต
ละข้ันได 
 5. ดานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากแบบสอบถามแลว เนื่องจากผูวิจัยมีความเชื่อวาจะชวยพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเป็นอยางดีซึ่งสอดคลองแนวความคิดเรื่อง 
การพัฒนาทักษะของ Cronbach (1997, p.393) และกฤษณา  ศักดิ์ศรี (2530, หนา 313-314) และ
ผลการวิจัยของกันยารัตน์  พรหมหอม, สงวน ทรงวิวัฒน์ และประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์ (2556, หนา 
152-153) ซึ่งพบวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตองการใหมีการจัดอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดีขึ้น 

6. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได
สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะจากผลการวิจัยของศิริวรรณ หลา
เทียน และพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล (2558, หนา 141-142) ที่เสนอแนะใหสงเสริมผูปกครองเด็ก ชุมชน 
และหนวยงานทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก นอกจากนี้
ผลการวิจัยที่ไดยังมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Delaney (2000 p.2349-A) ซึ่งพบวา การ
สื่อสารแบบสองชองทางอยางเปิดเผย ชัดเจน และอยางตอเนื่อง ชวยใหผูปกครองเด็กไดแสดงความ
คิดเห็นไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ไดมากขึ้น และที่สําคัญ คือ ชวยลดการโตแยง และการประทวงไดจากการไมเขาใจกัน 

7. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 97.92 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวมมือกับครูผูดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหวางศูนย์ในการพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเขารับ
การเลี้ยงดูในศูนย์ มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Miller (1998, p. 475) ซึ่งพบวา การติดตอ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการโรงเรียนกับโรงเรียนมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานตาม
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือ หากมีการติดตอประสานงานดี ชัดเจน สะดวก 
รวดเร็ว จะทําใหคณะกรรมการโรงเรียนมีความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเองได
อยางครบถวน  ถูกตอง และอยางเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดอยาง
เหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 

1.1 เนื่องจากประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลทาขุน อําเภอทองผาภูมิไมมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหทั้ง 9 ขอแตอยางใด  ซึ่งแสดงใหเห็นวา
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะนี้มีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีต อการพัฒนาการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีความสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางครบถวนสมบูรณ์ 
ซึ่งเป็นแบบอยางที่ดียิ่งตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งใน
จังหวัดกาญจนบุรี และนอกพ้ืนที่จังหวัดอีก 76 จังหวัดของประ เทศไทยไดดี ฉะนั้นจึงนาจะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทางสื่อตางๆ เพ่ือจัดใหเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางกวางขวางตอไป 

1.2 เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตําบลทาขนุน 
อําเภอทองผาภูมิอยูในระดับดีอยูแลว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุนใน
การบํารุงขวัญกําลังใจใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโอกาสอันควร เชน การประกาศ
เกียรติคุณ การจัดงานมอบโลห์ประกาศคุณงามความดี การยกยอง ชมเชย  และการประชาสัมพันธ์ให
ทราบโดยทั่วกัน การใหของขวัญรางวัล และคาใชจายในการปฏิบัติงานบางตามสมควร 

1.3 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ ควรนําคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน ทั้งในจังหวัดกาญ
จนุบรี และนอกจังหวัดกาญจนบุรีบางในบางโอกาสเพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหแกคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุดนี้ไดปฏิบัติงานไดดี 

1.4 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทองผาภูมิ ควรใหความสนใจตอแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจัง และอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานควรใหความสนใจ และพิจารณา
จัดสรรใหตามความเหมาะสมดวยเพ่ือเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยิ่งขึ้น 
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1.5 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ  ควรทําการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน และเปิดโอกาสใหผูปกครองเด็ก ชุมชน และหนวยงานภาคเอกชน
ตางๆ ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในทุกรูปแบบ เชน การจัดหาอาหารเสริมที่มีประโยชน์ และมีคุณคาทางโภชนาการใหแกเด็กเล็กใน
ศูนย์ เป็นตน 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยตอเนื่อง 

2.1 ผูสนใจที่จะทําวิจัยตอเนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้ ควรทําการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิวาไดมีการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูวิจัยตามขอ 1.2-1.5  อยางไรบาง ผลการดําเนินงานมีปัญหา อุปสรรคอยางไร และ
มีแนวทางในการแกไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมอยางไรบาง 

2.2 ผูสนใจที่จะทําการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยเรื่องนี้ควรติดตาม  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากสํานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ วาผานเกณฑ์การประเมินหรือไม และมีตัวชี้วัดใดบางที่ตอง
ดําเนินการพัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหดียิ่งขึ้นตอไปดวย  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ช้างของตัวแทนย่อย 
ในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

Factors Influencing of Purchase Decision Making of Chang Beer Sub-
agents in Mae Tang District, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยซึ่งทําหนาที่ในการขยายชองทางจัดจําหนายแกรานคาปลีก ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ระเบียบวิธีการวิจัย ไดแก 1) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Sample selection) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth interview)  และ 3) การสังเคราะห์ขอมูล (Data analysis) โดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ดวยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดานนักวิจัย และดานวิธีการรวบรวม
ขอมลู สําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก 3 หลักเกณฑ์ ไดแก 1) ประกอบกิจการไมนอยกวา 10 ปี 2) มีเงินหมุนเวียนในกิจการไมต่ํากวา 50 
ลานบาทตอเดือน และ 3) มีพ้ืนที่การเก็บสินคาไมต่ํากวา 100 ตารางเมตร กลุมตัวอยางเป็นเจาของกิจการ
ที่เป็นตัวแทนยอย (Sub-agent) ในอําเภอแมแตง จํานวน 3 ราย  ผลการวิจัย พบวา ปัจจัยพ้ืนฐานที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย มีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) เงินลงทุนของ
รานคาปลีก  2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง  3) พ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคา นอกจากนี้สวนประสมทาง
การตลาดก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทนยอยเพ่ือการจําหนายแกรานคาปลีก 
ประกอบดวยทั้ง  4 ปัจจัย ไดแก  1) ดานผลิตภัณฑ์  2) ดานราคา  3) ดานชองทางการจัดจําหนาย  และ 4) 
ดานสงเสริมการตลาด 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to investigate the fundamental factors 
influencing the decision of buying Chang beer of Sub-agents which had the duty to 
distribution to retailers in Mae Taeng District, Chiangmai Province. Research methods 
include 1) Sample selection, 2) Indepth interview, and 3) Data analysis for conceptual 
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frameworks and checking data validation by Triangulation methods using Data, 
Investigator and Methodology. The samples were selected by purposive sampling, 
there were 3 important criteria: 1) Operating activities not less than 10 years. 2) The 
revolving money not less than 50 million baht per month and 3) The storage area 
not less than 100 square meters. The samples were 3 Sub-agents in Mae Tang 
District. The research found that the factors influencing the purchase decision making 
of Chang beer Sub-agent had 3 important factors: 1) Money investment of Sub-agent 
2) Number of transportation employees and 3) Sizing of storage space. Moreover, the 
marketing mix also affected the decision making to buy Chang beer had 4 factors: 1) 
the product 2) the price 3) the place and 4) the promotion. 
Keyword: Conceptual framework, Purchase decision making, Chang beer sub-agents. 
 
ความส าคัญและปัญหา 

การดํารงชีวิตประจําวันของคนสวนใหญโดยทั่ว ๆไปจะมีความเกี่ยวของกับสินคาตางๆเพ่ือใช
ในการดํารงชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม มีสินคาฟุุมเฟือยประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภค
ที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่นิยมจัดเลี้ยงสังสรรค์ในทุกเทศกาลและ
มีการบริโภคเครื่องดื่มเหลานี้ในงานเฉลิมฉลองตางๆ ทําใหอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบวา ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผูที่เคยบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงรอยละ 32.3 ในปี พ.ศ.2557 และเพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 34.5 ในปี พ.ศ. 
2558  (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559 )สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนไทยนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ 
ซึ่งมีสถิติการดื่มเบียร์ของคนไทยเฉลี่ยสูงถึง 8-10 ลิตร ตอคนตอปี (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , 2557) 
นอกจากนี้ยังพบวา คาใชจายของครัวเรือนในปี 2556 ที่ใชในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 145 
บาท ตอคนตอเดือน  (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556)  

เบียร์ ถือไดวาเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก ผลิตโดยชาวบาบิโลเนียนในยุค 
6,000 ปี กอนคริสตกาล เบียร์อาจเรียกไดอีกอยางวา สุราแช เป็นเครื่องดื่มที่ปรุงแตงมาจากวัตถุดิบที่
ทํามาจากธรรมชาติ เนื่องจากแอลกอฮอล์ของเบียร์เกิดจากสวนผสมที่เกิดจากการหมักบม เป็นการ
หมักน้ําตาลที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงแปูงของเมล็ดพืชหรือธัญชาติประเภทมอลต์ เบียร์จึงเป็น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอยที่สุด เมื่อเทียบกับเหลา วิสกี้ หรือบรั่นดี  นอกจากนี้การดื่มเบียร์ใน
ระดับปานกลาง มีสวนชวยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (Kondo Kirin, 
2004) การดื่มเบียร์ปริมาณพอดีนั้นทําใหมีสุขภาพที่ดีทําใหเกิดคุณคาแกรางกาย  เนื่องจากเบียร์มี
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สวนผสมของแอลกอฮอล์ที่ชวยกระตุน การหมุนเวียนของโลหิตจึงเหมาะสําหรับผูที่มีความดันโลหิต
ต่ํา ก฿าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่มีอยูในเบียร์ยังชวยกระตุนน้ํายอยจากกระเพาะอาหารซึ่งชวยในการ
ยอยอาหาร สวนประกอบจากดอกฮ็อพและเกลือโพแทสเซียมยังชวยในการขับถายปัสสาวะและชะ
ลางไต  นอกจากนั้นเบียร์ยังมีโปรตีนเป็นสวนประกอบอยูดวย รวมทั้งเกลือแรตางๆ เชน แคลเซียมซึ่ง
ชวยปูองกันโรคหัวใจ แมกนีเซียม ซึ่งชวยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและเสริมสรางการทํางานของ
กลามเนื้อหัวใจ (Sara Arranz, Gemma Chiva-Blanch, Palmira Valderas-Martínez, Alex 
Medina-Remón, Rosa M. Lamuela-Raventós, and Ramón Estruch, 2012) สิ่งเหลานี้ แสดง
ใหเห็นวา การบริโภคเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นจะกอใหเกิดประโยชน์ตอรางกาย ดังนั้น เบียร์จึง
นับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประโยชน์ และเบียร์ยังไดรับความนิยมในการบริโภคอยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหตลาดเบียร์ในประเทศไทยในชวงที่ผานมา มียอดขายที่เพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย กลาวคือ ยอดรวมการบริโภค
เบียร์ภายในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2554-2556 พบวา มีการบริโภคเบียร์สูงถึง 
1,928 ลานลิตร, 2,067 ลานลิตร และ 2,191 ลานลิตร ตามลําดับ (กรมสรรพสามิตร, 2558) และยัง
พบอีกวา เบียร์ภายในประเทศไทยมีมูลคาการตลาดสูงถึง 1.8 แสนลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2560 
: ออนไลน์) 

สําหรับเบียร์ชางไดถือกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538  เบียร์ชางไดจําหนายเบียร์ที่มีรสชาติที่คน
ไทยชอบจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเบียร์ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และโดงดังไป
ไกลถึงตางประเทศ (ปาริชาติ ศรีคชาม, 2544) เบียร์ชางไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากแหลงน้ําบริสุทธิ์
ในประเทศไทย ยีสต์และดอกฮอบส์จากแหลงผลิตที่ไดคุณภาพระดับโลก ทําใหเบียร์ชางเต็มเปี่ยมไป
ดวยรสชาติอันกลมกลอมจากความหอมของผลไมและดอกฮ็อปจึงมอบรสสัมผัสอันนุนนวลและดื่มงาย 
(บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด, 2557: ออนไลน์)  สภาพการแขงขันของตลาดเบียร์ในประเทศไทย
ยังคงมีการแขงขันที่คอนขางสูง ผูประกอบการแตละรายตางมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุน รวมทั้ง
ดานชองทางจําหนาย โดยทุกคายตางนํากลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบมาใช แตในสภาพการ
แขงขันนี้เองผูบริโภคจะไดรับประโยชน์จากการที่ผูผลิตตองแขงขันกัน ไมวาจะเป็นคุณภาพและ
รสชาติของสินคา ชองทางการจัดจําหนายและที่สําคัญชวยใหคนไทยดื่มเบียร์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม
สูงจนเกินไปซึ่งสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไดเป็นอยางดี    ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม เป็น
จังหวัดที่ตั้งอยูในภาคเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107  ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
ใหญเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และมีพ้ืนที่ในอําเภอเมืองเพียง 152.36 ตารางกิโลเมตร ทําใหมี
พ้ืนที่นอกเขตอําเภอเมืองมีขนาดใหญมาก จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาคนในภาคเหนือมีอัตรา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และยังพบวา คนในพ้ืนที่ชนบทมีอัตราการ
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ดื่มแอลกอฮอล์มากกวาในเมือง (จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, 2556)   อําเภอแมแตงตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,362.78 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ขนาดใหญเป็นอันดับ 5 จาก
อําเภอทั้ง 25 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนประชากรประมาณ 72,922 คน และมีรานคาปลีก
ประมาณ 811 รานคา  

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจํานวนรานคาปลีกประมาณ 811 รานคา ในอําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม กลับมีตัวแทนยอย (Sub agent) ซึ่งทําหนาที่ขยายชองทางการจัดจําหนายเบียร์ชาง
ใหแก รานคาปลีกในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพียง 4 รานคาเทานั้น ตลอดจนเมื่อสอบถาม
สภาพคลองทางการเงินของตัวแทนยอย พบวา มีเงินหมุนเวียนยอดขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประมาณ 
50 ลานบาทตอเดือน และมียอดการสั่งเบียร์ชางไวในสต็อคสินคามากกวาเบียร์ยี่หออ่ืน ทําให
คณะผูวิจัยมีคําถามในการวิจัย คือ อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยคณะผูวิจัยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีขอบเขต ดังนี้  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

คณะผูวิจัย พบวา ประชากรในการวิจัยมีเพียง 4 รานคาเทานั้น คณะผูวิจัยใชเกณฑ์ในการ
คัดเลือกประชากรเขามาเป็นกลุมตัวอยาง 3 หลักเกณฑ์ ไดแก 1) ประกอบกิจการไมนอยกวา 10 ปี  
2) มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไมต่ํากวา 50 ลานบาทตอเดือน  3) มีพ้ืนที่การเก็บสินคาไมต่ํากวา 
100 ตารางเมตร ทําใหกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เหลือเพียง 3 ตัวอยาง เทานั้น 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 

คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะตัวแทนยอย ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น 
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ขอบเขตด้านเวลา  

ระยะเวลา  การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของเวลาเป็น 4 เดือน โดยเริ่มทําการเก็บตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  คณะผูวิจัยไดดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1.  ศึกษาขอมูลของตัวแทนยอยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) ซึ่งมีขอคําถามหลักในการสัมภาษณ์อยู 3 ขอ

คําถาม คือ  
(1) อะไรเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําใหทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ชางมาเก็บไวในโกดังเป็นจํานวน

มาก  
(2) ทานคิดวาผลิตภัณฑ์เบียร์ชางมีจุดแข็ง/จุดเดน อะไรบาง  ที่ทําใหทานสามารถจําหนาย

ใหแกรานคาปลีกทั่วๆไปไดโดยงาย  
(3) มีปัจจัยอะไรบางที่ทําใหทานสามารถเป็นตัวแทนยอยเพ่ือจําหนายสินคาใหแกรานคาปลีก

ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
3. การถอดเทปการสัมภาษณ์และบันทึกขอมูลแบบคําตอคํา (Verbatim)  
4. การสังเคราะห์ขอมูลเพ่ือสรางกรอบมโนทัศน์ โดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดานนักวิจัย และดานวิธีการรวบรวม
ขอมูล 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการศึกษาเก่ียวกับหัวขอตางๆ ดังนี้  

1. แนวคิดการบริหารสินคาคงคลัง 
2. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
3. ปัจจัยการผลิต 

 
1. แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลัง 

สินคาคงคลัง  (Inventory) เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไวเพ่ือใหการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น การมีสินคา



 
 510 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ลาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่จมอยูกับ
สินคาคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในดานอ่ืนๆ แตในทางตรงกันขาม ถาธุรกิจมีสินคาคงคลังนอยเกินไป ก็
อาจประสบปัญหาสินคาขาดแคลนไมเพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินคาใหแก
ลูกคา เป็นการเปิดชองใหแกคูแขงขัน และก็อาจตองสูญเสียลูกคาไปในที่สุด (คณาพร คํามูล , 2555) 
นอกจากนี้ ถาสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นสินคาที่สําคัญ  การขายก็อาจตองหยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลตอ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได ดังนั้น จึงเป็นหนาที่ของผูประกอบการในการจัดการสินคาคงคลัง
ของตนใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมาก หรือนอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคาคงคลังตองใช
เงินจํานวนมาก และอาจสงผลกระทบถึงสภาพคลองของธุรกิจได 

1.1 ความหมาย ของการบริหารสินคาคงคลัง 

การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับ
รายการ สินคาในคลังสินคาตั้งแตการรวบรวม จดบันทึกสินคาเขา – ออก การควบคุมใหมีสินคาเหลือ
ใน ปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพ่ือใหสินคาที่มีอยูตรงตามความตองการของผูใชหรื อ 
ผูบริโภค  โดยจะตองควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสม ถาหากไมมีสินคาคงคลัง การผลิตและการ
จําหนายอาจจะไมราบรื่น โดยทั่วไปฝุายขายจะคอนขางพอใจ หากมีสินคาคงคลังจํานวนมากๆ เพราะ
ใหความรูสึกมั่นใจวาอยางไรก็มีสินคาใหพอขาย แตหนาที่ของสินคาคงคลัง คือ รั กษาความสมดุล
ระหวางอุปสงค์และอุปทาน ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) การจัดสินคาคง
คลัง เป็นหัวขอสําคัญ เนื่องจากเจาของรานคา จําเป็นตองมีการบริหารสินคาคงคลังที่ดี เพ่ือให
ปริมาณสินคามีเพียงพอตอความตองการของลูกคา และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู ไมใหจมไปกับ
สินคาท่ีซื้อมากักตุนจนมากเกินไป โดยปัจจัยในการควบคุมระดับสินคาคงคลังประกอบดวย 

a. ความถี่ของการเลือกสินคาเขาราน 
b. ความพรอมของเงินทุนหมุนเวียน ที่นํามาใชในการลงทุนซื้อสินคา 
c. ปริมาณขายออกของสินคาแตละตัว จะเป็นตัวชวยระบุปริมาณสินคาคงคลังที่ตองการ 
d. ความผันผวนของราคาสินคาซึ่งอาจเกิดขึ้น และทําใหเจาของรานจําเป็นตองซื้อเพ่ิมหรือ
ลดลงกวาปกติ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินคา (Objective of Warehouse Management)  

- ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนยายใหมากท่ีสุด 

- การใชพื้นท่ีและปริมาตรในการจัดเก็บใหเกิดประโยชน์สูงสุด 
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- สรางความม่ันใจวาแรงงาน  เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคตาง ๆ มีเพียงพอ
และสอดคลอง  กับ ระดับของธุรกิจที่ไดวางแผนไว 

- สราง ความพึงพอใจในการทํางานในแตละวันแกผูเกี่ยวของในการเคลื่อนยาย
สินคา ทั้งการรับเขาและการจายออก โดยใชปริมาณจากการซื้อ และความ
ตองการในการจัดสงใหแกลูกคาเป็นเกณฑ์ 

1.3 ประโยชน์ของสินคาคงคลัง 

a. เป็นการตอบสนองความตองการของลูกคาที่ประมาณการไวในแตละชวงเวลา ทั้งในฤดูกาล 
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา 

b. เป็นการรักษาการผลิตใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงานใหสมํ่าเสมอ
ไดโดยจะเก็บสินคาที่จําหนายไมหมดในชวงที่จําหนายได 

c. ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินคาจํานวนมากตอครั้ง 
เพ่ือเป็นการปูองกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟูอ เมื่อสินคาในทองตลาดมีราคา
เพ่ิมสูงขึ้น  

d. ปูองกันสินคาขาดมือ ดวยสินคาเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยลาชา หรือบังเอิญไดคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น
อยางกะทันหัน  

e. ทําใหกระบวนการผลิตหรือกระบวนการจัดจําหนายสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบรื่น ไมมี
การหยุดชะงัก 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ความหมายและองค์ประกอบของสวนประสม
การตลาดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สวนประสมการตลาด 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา (Price) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) โดยสวนประสมทางการตลาดเรียกอีกอยางหนึ่งวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 
ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน โดย P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหาร
การตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนนน้ําหนักที่ P ใดมากกวากัน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของเปูาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค 
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1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการนั้นจะตอง
มีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตอง การได 
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ 
(Total Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนที่ผูบริโภคไดรับจาก
การซื้อสินคานั้น ผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาใหสอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปูาหมาย โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผู บริโภคและสนองความ
ตองการของผูบริโภคเป็นสําคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะตองศึกษาปัญหาตาง ๆ ที่
ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สายผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินคาในสาย
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบริการ
ประกอบการขาย การรับประกัน 

 
2. การชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดนั้น 

ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อ
เกิดความตองการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังนั้น 
นักการตลาดจึงจําเป็นตองพิจารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนาย
เป็นเรื่องที่ซับซอน แตก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ตองศึกษาการจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเป็น 2 สวน คือ 
ชองทางจําหนายสินคา ( Channel of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนาย
วาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตางๆ บทบาท
ของสถาบันคนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers ) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคน
กลาง (Agent Middleman) ที่มีตอตลาด อีกสวนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การ
แจกจายตัวสินคา (Physical Distribution) การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการ
ขนสง (Transportation) ที่เหมาะสมในการชวยแจกจายสินคา สื่อการขนสงไดแก การขนสงทาง
อากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางทอ 

 
3. การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมารวมทั้งหาชองทางการจัด

จําหนายและวิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนด
ราคาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมี
เปูาหมายวาจะตั้งราคาเพ่ือตองการกําไร หรือเพ่ือขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพ่ือ
เปูาหมายอยางอ่ืน อีกทั้งตองมีการใชกลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปูา 
หมายและสูกับคูแขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คูแขงขันนํามาใชได ผล
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รวดเร็วกวาปัจจัยอ่ืนๆ เชน การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคาใหสูงสําหรับสินคาที่มีลักษณะพิเศษ 
เป็นตน 

 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไปยัง

ตลาดเปูาหมายการสงเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการสงเสริมการตลาด เพ่ือบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ์ออกจําหนายในตลาด
พยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพ่ือเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค การสงเสริมการตลาดจะตองมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Process) เพ่ือเขาใจถึงความสัมพันธ์
ระหวางผูรับกับผูสง 

1. ปัจจัยการผลิต  

 ปัจจัยการผลิต (Factors of production) หรือ ทรัพยากรการผลิต หมายถึง สิ่งที่นํามาใช
ประกอบกันในการผลิตสินคาและบริการ แบงออกเป็น 4 ประเภท (ทับทิม วงศ์ประยูร และคณะ , 
2542) คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ 

 1. ที่ดิน รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ไมไดสรางขึ้น เชน น้ํา ปุาไม แรธาตุ 
ความหมายของคําวาที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์จะกวางกวาที่ใชทั่วไป กลาวคือ ในการผลิตภาค
เกษตรใชที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในภาคอุตสาหกรรมใชที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานเก็บสินคา แต
ที่ดินยังหมายความรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดเหนือดิน ภายในดิน และต่ํากวาระดับพ้ืนดินดวย 
เชน น้ํา สัตว์น้ํา ปุาไม สัตว์ปุา ก฿าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ แรธาตุ เป็นตน 
 

2. ทุน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ท่ีใชในการผลิต หมายถึง สิ่งที่มนุษย์
สรางข้ึนสําหรับใชรวมกับปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เพื่อการผลิตสินคาแบะบริการ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สินคา
ทุน (capital goods) ไดแก สิ่งกอสราง เชน โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เครื่องจักรเครื่องมือ 
เชน เครื่องจักรในโรงงาน เครื่องสูบน้ํา รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถไถนา สัตว์ที่ใชแรงงาน อุปกรณ์
ตางๆ วัตถุดิบ เชน เมล็ดพันธุ์พืช ปุย ยาฆาแมลง น้ํามัน เชื้อเพลิง เหล็กเสน ไมแปรรูป ยางแผน เม็ด
พลาสติก ผัก ผลไม ที่จะนํามาประกอบหรือแปรรูป  สินคาทุนเหลานี้ถือวาเป็น ทุนที่แทจริง ( real 
capital)  ทุนเป็นตัวเงิน หรือ เงินทุน (money capital) ในแงของนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาวา เป็น
เพียงสื่อกลางใชแลกเปลี่ยน แต สินคาทุน จะเป็นตัวบงชี้กําลังการผลิตที่เป็นจริงไดดี กวาเงินทุน 
ดังนั้นเงินทุนจึงไมนับเป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ 
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 ดอกเบี้ย (interest) เป็นผลตอบแทนของเจาของทุน เนื่องจากสินคาทุนมีความยุงยากในการคํานวณ
ผลตอบแทน จึงมักตีราคาเป็นตัวเงินกอน และคํานวณหาผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเชนเดียวกับเงินทุน 

3. แรงงาน หมายถึง ความสามารถทั้งกําลังกายและกําลังความคิด ตลอดจนความรูความ
ชํานาญของมนุษย์ ที่ใชไปในการผลิตสินคาและบริการ แตไมรวมถึงความสามารถในการประกอบการ
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่ง โดยผูใชแรงงานจะไดรับ คาจาง (wages) เป็นผลตอบแทน 

       แรงงานแบงออกเป็น 2 กลุมใหญๆ คือ 
1) แรงงานที่มีทักษะ (skilled labor) เป็นแรงงานที่ไดรับการฝึกฝนมาอยางดี การ

ปฏิบัติงานใชความคิดมากกวาใชแรงกาย เชน แพทย์ สถาปนิก วิศวกร เป็นตน 
 

2) แรงงานที่ไมมีทักษะ (unskilled labor) เป็นแรงงานที่ไมไดรับการฝึกฝนมากอน 
มักทํางานโดยอาศัยกําลังกาย เชน คนงานรับจางทั่วไป คนงานขนขาวสารในโรงสี 
เป็นตน 

  4. ผูประกอบการ (entrepreneur) หมายถึง ผูที่นําที่ดิน แรงงาน และทุนมาดําเนินการผลิต
สินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค โดยผูประกอบการจําเป็นตองมีความรูเกี่ยวกับ
การผลิต สามารถคาดคะเนแนวโนมความตองการของผูบริโภคและกําลังการผลิตในอนาคตได 
นอกจากนี้ยังตองเป็นผูตัดสินใจวา จะผลิตอะไร ปริมาณเทาใด ใชเทคนิคการผลิตแบบใด ผลิตแลว
จําหนายแกใคร ราคาตอหนวยเป็นเทาใด จึงจะไดผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้น ผูประกอบการจะตอง
ยอมรับการเสี่ยงในธุรกิจของตน และผลตอบแทนที่ผูประกอบการไดรับอยูในรูปของกําไร (profit) 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดหมวดหมู (Clustering) และ
วิเคราะห์ขอมูลเพ่ือจัดทําเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทน
ยอย ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทนยอย 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว  คณะผูวิจัยไดนําขอความ ของผูใหขอมูล (Key 
informants) ทั้ง 3 ราย มาสนับสนุนการจัดหมวดหมู (Clustering) และไดขอสรุป ดังนี้ 

 ข้อมูลโดยย่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 1 (ID 1) เป็นเพศชาย  อายุประมาณ 45 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน
ที่ 2  คุณพอเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการนี้ โดยครอบครัวประกอบกิจการนี้มามากกวา 25 ปี 

2. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 2 (ID 2) เป็นเพศชาย  อายุประมาณ 53 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน
ที่ 2  คุณแมเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการ โดยประกอบกิจการนี้มามากกวา 30 ปี 

3. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 3 (ID 3) เป็นเพศชาย  อายุประมาณ 42 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน
ที่ 2  คุณพอเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการ โดยประกอบกิจการนี้มามากกวา 20 ปี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดหมวดหมู่  

คณะผูวิจัยไดนําขอความที่ไดจากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู (Categories)โดยพบวา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มา

ปัจจยัพ้ืนฐานในการตดัสินใจซ้ือ 
1. เงินทุนของร้านคา้ 

2. จ านวนพนกังานของร้านคา้ 

3. พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.  ดา้นราคา 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหนน่าย 

4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เบียร์ช้างมาจ าหน่ายของตวัแทนย่อย 
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จากปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อ  2) สวนประสมทาง
การตลาด โดยปัจจัยทั้ง 2 มีหมวดหมูยอย (Sub- Categories) ดังนี้  

1) ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ 
1.1)  เงินทุนของรานคา 
1.2)  จํานวนพนักงานของรานคา 
1.3)  พ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคา 

2) สวนประสมทางการตลาด   
2.1)  ดานผลิตภัณฑ์ 
2.2)  ดานราคา 
2.3)  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
2.4)  ดานสงเสริมการตลาด 

  โดยคณะผูวิจัย ไดนําขอความบางสวนของผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ทั้ง 3 ทาน 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดหมวดหมู (Categories) ที่ไดนําแสดงมาในขางตน ดังนี้ 

ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ปัจจัยที่ทําใหตัวแทนยอย (Sub agent) ตัดสินใจ
ซื้อสินคาจากตัวแทนประจําอําเภอ (District Agent) รวมถึงความสามารถของตัวแทนยอยในการ
หมุนเวียนสินคาภายในโกดังสินคา เพ่ือสรางโอกาสในการขายสินคาใหแกผูคาปลีก โดยผูใหขอมูลหลัก
ไดใหขอมูลสนับสนุน ดังนี้ 

1. เงินทุนของรานคา 

“รานคาปลีกมักจะถามหาเบียร์ชางเป็นอันดับแรกในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นสินคาที่ขายดีที่สุดใน
รานคา ทางรานของเรา (Sub agent)  จึงลงทุนในเบียร์ชาง โดยใชเงินทุนจํานวนมากในการสั่งสินคา
มา สต฿อก (Stock)ไว   ถารานคาปลีกตองการซื้อ ไมวาจะสั่ง 100 200 ลัง เราก็จะมีใหทันที เราจึง
ตองมีเงินหมุนเป็นจํานวนมากนั้น เพราะเมื่อเราซื้อทางตัวแทนจําหนายจะขายสินคาเป็นเงินสด
เทานั้น เราจึงจําเป็นตองมีเงินสดไวใชในการซื้อเบียร์ชาง”  (ID 1) 

“ถาไมมีเงินทุนหมุนเวียนในรานคา ผมก็ไมมีเงินซื้อของมาขาย ถาไมมีเงินซื้อของมาขาย มันก็เสีย
โอกาสในการขาย เงินทุนเนี่ยมันจําเป็นมาก เพราะถาเรามีเงินเราก็จะซื้อสินคามา Stock ไว ลูกคา
ตองการสินคาเทาไหรเราก็จะมีให ทําใหเราขายของได เพราะการซื้อสินคาจาก agent (ตัวแทน
จําหนาย) เขาจะใหซื้อเป็นเงินสดเทานั้น ดังนั้นเนี่ย เงินทุนนี่สําคัญมากนะ ในการเป็น Sub agent” 
(ID 2) 
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“บางที หาเงินหมุนซื้อเบียร์(ชาง) มันก็เหนื่อยนะ  มันตองซื้อเป็นเงินสด จะไปแปะเขาเอาของออกมา
กอนก็ไมได แตเราคนทํามาคาขาย ซื้อมาก็ขายไป มันก็พอทําไดอยู แตผมก็ตองมีเงินเก็บในบัญชีเยอะ
หนอย จะไดอุนใจวามีเงินหมุนใชซื้อเหลา หรือเบียร์ยี่หออ่ืนดวย” (ID 3) 

2. จํานวนพนักงานของรานคา 

“เราเปิดรานคาปลีกเนี่ย เราขายของทีละจํานวนมากสงใหหลายเจา  เราจึงตองมีพนักงานให
เหมาะสม ถามีพนักงานไมเพียงพอก็จะเกิดปัญหาวา  ใครจะขับรถ ใครจะยกของ ใครจะนับสต็อค 
พอเกิดปัญหาเหลานี้ ก็จะทําใหเกิดการสงของที่ชาลง ทําใหลูกคา หันไปซื้อสินคาเจาอ่ืน ดังนั้น ผม
ตองมีพนักงานที่พรอมอยูเสมอ” (ID 1) 

“รานตองมีพนักงานใหพรอม อยางนอยก็ตองมีมาทํางานสัก 6 คน เพราะถามีลูกคาเขามาในรานเพ่ือ
มาซื้อสินคาจํานวน 100 ลังขึ้นไป เราก็จะตองมีพนักงานขนสินคา จัดเรียงขึ้นรถ นับสต็อกของ แลวก็ 
ออกไปสงสินคา ตองใชคนงานจํานวน 3 คนขึ้นไปในการขนสงแตละครั้ง เพราะจะตองจัดเป็นทีมงาน
ขนสงสินคาไปในแตละทีม ดังนั้น รานพ่ี จึงจําเป็นตองมีพนักงานเยอะพอสมควร เพราะเราไมไดขาย
ปลีกใหแคโชหวยเดียว บางวันสั่งมา 10 กวาเจาก็มี  ถาของหมดเราก็ตองสั่งเพ่ิมจากบริษัทเอเยนต์
ใหญอีกที” (ID 2) 

“ถาผมไมมีพนักงาน ผมก็ขายไมได ใครจะมาชวยนับสต฿อกของ (เบียร์ชาง) ใครจะยกของ สงของ 
พนักงานในรานสําคัญมาก  ถาใครขาดงานแบบไมมีเหตุผล อยูๆ หายไป ผมจะหัวเสียมาก หงุดหงิด 
บางครั้งคนขาด ผมก็ตองขับรถไปสงของเองกับลูกนอง ก็มันไมมีใคร เราก็ตองทําเอง ไมไปสงของก็
ไมไดขาย” (ID 3)  

3. พ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคา 

“ขนาดพ้ืนที่เก็บสินคาก็สําคัญนะ กลองเบียร์เป็นกระดาษลัง ปลวกมักจะชอบกัดกิน ทําใหทางราน
ตองมีการดูแลโกดัง ฉีดยาปูองกันกําจัดปลวก โกดังตองมีอากาศถายเทสะดวก รถสามารถวิ่งเขา-ออก 
ไดสะดวก จึงจําเป็นตองมีพ้ืนที่กวางขวาง เวลาเอารถเขา -ออก มันจะสะดวก ชวยปูองกันความ
เสียหาย และยังเก็บเบียร์ไดจํานวนมาก ยิ่งเราซื้อมาขายไป ของ(สินคา) มันเขาๆ ออกๆ ถาที่แคบ
เกินไป เราเก็บของไดนอย ขนยายมีโอกาสลม มีโอกาสแตก” (ID 1) 

“ไอพวกกลองเบียร์เนี่ย มันเป็นกระดาษ มันโดนน้ําก็ไมได มันยุย เวลาฝนตกหนักๆ บางทีมันก็
กระเด็นสาดมาเหมือนกัน แลวพวกนกก็เป็นปัญหานะ บางทีมันไปขี้บนกลองสินคา เราก็ขายไมไดทั้ง
ลังเลย พี่เลยตองดูแลโกดังดีๆ คอยระวังเรื่องโกดังสินคาเต็ม ซื้อมาเยอะเกิน ขายไมได  สินคาลนอะไร
อยางนี้ และก็ตองคอยระวังเรื่องสภาพกลองสินคาใหมันอยูในสภาพสมบูรณ์ คุณคิดดูเอา ถากลองมัน
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เปียกยุย หรือมีขี้นกเต็มเลย คุณจะซื้อไหม เราก็ตองคอยระวัง โดยดูแลสภาพโกดังใหไมมีหนู แมลง 
นก” (ID 2) 

“ที่เก็บสินคา หรือโกดังอะ มันสําคัญอีกอยางหนึ่งเลยนะ เพราะเราตองเก็บสินคา ที่รอจัดจําหนาย 
ตองดูแลสินคาของเราใหดี ไมวาจะเป็น ฝน ฝุุน หรือ สัตว์ตางๆ เราตองคอยดูอยูเสมอ และที่สําคัญ
การจัดเรียงจัดเก็บ ตองมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม เวลารถถอยเขาออก จะไดสะดวกในการขนยาย ถามันเล็ก
หรือแคบเกินไป จะดูแลยากมาก จึงตองมีพ้ืนที่ใหเหมาะสมแกการจัดเก็บสินคา” (ID 3) 

ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปูาหมายได โดยมีกลไกทางราคาที่ผูซื้อสินคายินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา มีความสามารถใน
การกระจายสินคาไปยังสถานที่จัดสงตามเวลาที่นัดหมายกับผูซื้อสินคา ตลอดจนมีความพยายามจูงใจ
ใหผูซื้อสินคาเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และเกิดความตองการที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ซ้ํา 

1. ดานผลิตภัณฑ์  
“เบียร์ชางเป็นยี่หอที่คนไทยรูจักกันโดยทั่วไป อยางทางรานคาในเขตอําเภอแมแตงสวนใหญลูกคา
ที่มาซื้อเบียร์ ก็จะเลือกเบียร์ชางเป็นอันดับแรก   คนซื้อจะจดจําไดงายเนื่องจากขวดเป็นสีเขียว ดูมัน
มีความ พรีเมี่ยม ดูหรูหรากวาเบียร์ไทยดวยกัน  แลวอาจจะเป็นที่ปัจจุบันเบียร์ชางจะมีดีกรีลดลง ไม
สูงเหมือนเมื่อกอน มันนาจะดื่มงายขึ้น คนก็เลยเลือกซื้อเยอะ ผมก็เลยขายไดเยอะตาม” (ID 1) 
“พ่ีวา คนคงจําโฆษณาไดเยอะ เติมเต็มคําวาเพ่ือน  พอจะสังสรรค์อะไรกับเพ่ือนก็คงนึกวา จะดื่มจะ
ทานอะไร ก็อาจจะนึกถึงคํานี้ แลวตัวเบียร์เอง มันก็ขายตัวของมันได คือ ดื่มงาย ดีกรีออน ไมคอยเมา  
ตัวพ่ีเองยังดื่มอยูบอยๆ แลวมัน (เบียร์ชาง) ก็มีหลายแบบนะ คือ ทั้งขวดเล็ก ขวดใหญ ขนาดแบบ
กระปองยังมีหลายแบบเลย กระปองยาว กระปองสั้น มันเลยดูเหมือนวา เหมาะกับคนทุกกลุม ชอบ
ดื่มเยอะก็ขวดใหญ กระปองยาว  ดื่มนอยก็ขวดเล็ก กระปองเล็ก อะไรอยางนี้” (ID 2) 
“คนแถวนี้ ชอบดื่มเบียร์ชางกัน  เพราะเดี๋ยวนี้ทางบริษัทไดออกแบบรูปลักษณ์ใหม จดจํางาย และลด
ดีกรีลง ทําใหดื่มกันงายมากขึ้น ไมวาทั้งชายหรือหญิง  อีกอยาง ยี่หอชางก็เป็นที่รูจักกันอยูแลว เราไม
ตองโฆษณามาก สินคามันขายไดดวยเอง ผมก็เลยเลือกซ้ือเบียร์ชางมาจําหนายเยอะหนอย” (ID 3) 

2. ดานราคา 
“เมื่อเทียบกับเบียร์ยี่หออ่ืน เบียร์ชางเป็นเบียร์ที่มีราคาต่ํากวาเบียร์ที่เป็นสินคาคูแขงขัน ทําใหเบียร์
ชางเขาถึงคนซื้อไดอยางทั่วถึง เพราะราคาจับตองไดงาย  เทาที่ผมจําได ชวงกอนที่จะมีการปรับอัตรา
ภาษีเหลา ยังคิดวาอีกหนอยเบียร์ทุกชนิด มันจะขึ้นราคา แตสวนใหญ (เบียร์) ก็ยังคงราคาใกลเคียง
กับเดิมทําใหยังคงมีการซื้อกันไดอยางตอเนื่อง” (ID 1) 
“เบียร์ชางเนี่ย ราคามันโอเคนะ เป็นราคาที่ใครๆ ก็ซื้อได ราคาไมไดสูงมาก ถึงภาษีจะขึ้นมา แต
บริษัทใหญเขาก็แบกรับไวนะ พอเอามาถัวเฉลี่ยแลวเนี่ย ก็ขึ้นมานิดหนอย ทําใหคนกิน ยังพอจายไหว 
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ผมก็เลยซื้อมาขายไปไดเรื่อยๆ บางทีก็ไมไดหวังกําไรเยอะมากเทาไหร  ซื้อมาขายไป กําไรนิดหนอยๆ 
แตเนนปริมาณ” (ID 2) 
“ผมซื้อมา ขายไปทุกวัน  รูสึกนะวาเบียร์ชางมันขายไดเรื่อยๆ สั่งกันแทบทุกราน (รานคาปลีก) มัน
อาจเป็นดวยราคาที่ผมขายถูก บางทีผมก็ยอมลดในสวนของกําไร ขายเอายอดเยอะๆ แทน เพ่ือเอา
ของแถมหรือสวนลดที่ผมจะได” (ID 3) 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
“ผมคิดวานะ การกระจายสินคาของเบียร์ชางเนี่ย คอนขางดีเลย มีการแบงโซนซื้อสินคาใหเรา เชน 
เราเป็นตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง เขาก็จะมีตัวแทนหลักในอําเภอใหเรา เราไมตองไปซื้อจากที่
ไกลๆเลย แบบวา โทรสั่งของ วันนี้จะเอาเบียร์ 500 ลัง ถาคิวเขาวาง เขาก็จะมาจัดสงใหเลย ทําใหผม
รูสึกประทับใจมากในดานนี้” (ID 1) “พ่ีมองวา ตัวแทนใหญในจังหวัด มีความรับผิดชอบดี  เราอยาก
ไดสินคาเทาไหร เขาก็สามารถจัดสงไดภายในวันเดียว แตถาหากสั่งหลัง 5 โมงเย็น ก็จะไดในวันรุงขึ้น
ในตอนเชา  พ่ีวามันโอเคนะ เพราะพอสินคา (เบียร์ชาง) พ่ีหมด หรือใกลหมด  พ่ีมั่นใจไดวา พ่ีจะมีสง
ใหกับลูกคาของพ่ีอยางแนนอน” (ID 2) “เบียร์ชางมีการกระจายสินคาที่รวดเร็ว ตั้งแตคลัง TBL มา
จนตัวแทนจําหนาย และมายังตัวแทนจําหนาย สั่งของปฺุบ สินคามาปั๊บ ทําใหมีความประทับใจทุกครั้ง 
เพราะมีระบบการขนสงที่ดี สถานที่ตั้งอยูไมไกลจากราน ติดตอกันไดงาย รวดเร็วฉับไว และเทาที่สั่ง
ของจากตัวแทนจําหนายจะพบวา ของ (สินคา) เสียนอยมากหรือบางครั้งก็ไมพบเลย ทําใหไวใจในการ
สั่งสินคา ที่มีการจัดเก็บที่ดี” (ID 3) 

4.  ดานสงเสริมการตลาด 
“บริษัทหลัก ไดมีการจัดโปรโมชั่นอยางตอเนื่อง ผานตัวแทนจําหนาย มีการสงเสริมการตลาด การ
ขาย ตัวแทนยอยซื้อสินคาครบเทานี้ แถมสินคาใหอีก มีการลดราคา ใหคูปองขาวในการชิงโชค และ
เวลาไปรวมงานชิงโชคนั้น ตัวแทนยอยจะไดรับรางวัลกลับมาทุกราย  ขึ้นอยูกับรางวัลนั้นจะใหญหรือ
เล็กแลวแตโชคของตัวแทนยอย รางวัลที่เขาจัดไดแก สรอยคอทองคํา รถมอเตอร์ไซค์ ตูแช รถกระบะ 
กระเปาเดินทาง ฯลฯ  และนอกเหนือจากนั้น ถาผมตองการที่จะตกแตงรานคา หนาราน ทางบริษัทก็
จะเขามาตกแตงให มีการจัดเรียงใหดูสวยงามเป็นที่ดึงดูด และท่ีประทับใจก็มีจะมีหัวหนาหนวยเขามา
ทุกๆสัปดาห์ เพื่อมาตรวจอายุของเบียร์ ไมใหมีเบียร์ที่หมดอายุ ออกจําหนาย บางทีทางผมเองก็ไมได
มีเวลามาดู ไมไดตรวจก็จะมีทีมงานมาชวยดู ทําใหเบียร์ที่เราจําหนายไป สด ใหม แนนอน” (ID 1) 

“ทุกครั้งที่พ่ีซื้อเบียร์ชางเนี่ย พ่ีจะมองถึงการสงเสริมการขายดวยนะ เชน ซื้อเบียร์แถมรางวัล พ่ีก็จะ
ซื้อเยอะหนอย เป็นแรงจูงใจ ประมาณวา ซื้อมาก ก็ไดรางวัลมาก ถึงอยางไรก็ตาม การซื้อสินคามา
มาก พ่ีก็ไดขาย แถมไดรางวัลหรือของแถมตางๆ กลับมาอีก พ่ีคิดวา ของแถมที่ไดมา มันก็คือ กําไร
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อยางหนึ่ง และไมพอเทานั้น บริษัทก็ดูแลทางรานพ่ีดวย ไมวาจะเป็นการมาชวยดูอายุของเบียร์ มา
จัดเรียงสินคา หรือแมกระท่ังใหคําปรึกษา เขามาทําใหฟรีๆ” (ID 2) 

“หลายครั้งที่ผมตัดสินใจซื้อสินคา (เบียร์ชาง) จํานวนมากๆ เอาจนเกือบเต็มสต฿อก เพราะวา เขามี
โปรโมชั่น แถมสินคา และยังลดราคาใหอีก  ผมมองวาสินคาที่แถมให มันก็คือกําไร และยังมีสวนลด
เพ่ิมใหอีก มันก็ทําใหผมมีกําลังใจที่จะขายเพ่ิมขึ้น เพราะสวนตาง (ของกําไร) มันก็เพ่ิมขึ้น ถึงแม
จะตองสั่งของมากขึ้นก็ตาม ผมก็เชื่อวา จะขายได” (ID 3) 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย ในอําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม โดยคณะผูวิจัยทําการวิเคราะห์ขอมูล โดยนําหลักการตรวจสอบขอมูลแบบสาม
เศรา (Triangulation) ที่ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
โดยเป็นการเปรียบเทียบขอคนพบ ของปรากฏการณ์ที่ทําการศึกษา จากแหลงและมุมมองที่แตกตาง
กัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เป็นการพิสูจน์
การใชความหลากหลายของแหลงขอมูลทั้งในเชิง เวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือพิสูจน์ขอมูลที่ไดมามี
ความถูกตอง 

องค์ประกอบที่ 2 การตรวจสอบสามเสาดานนักวิจัย ( Investigator triangulation) เพ่ือ
ตรวจสอบวาหากเปลี่ยนนักวิจัยที่ทําหนาที่สัมภาษณ์ ผูใหขอมูลยังคงใหขอมูลที่เหมือนเดิมหรือ
คลายคลึงเดิมอยู 

องค์ประกอบที่ 3 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 
triangulation) เป็นการใชการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน โดยใช
วิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม รวมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้มีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งคณะผูวิจัยไดนํามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางซึ่งเป็นตัวแทนยอย (Sub agent) โดยเจาของกิจการเป็นเพศชาย มีอายุการ
ประกอบกิจการระหวาง 20-30 ปี มีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของรานคาไมต่ํากวา 50 ลานบาท มี
นโยบายในการพิจารณาซื้อเบียร์ชางจาก (1) ปริมาณเงินสดที่อยูในบัญชี ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนเพ่ือมา
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ซื้อสินคาในการเติมสินคาคงคลัง  (2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง ซึ่งพบวา ตัวแทนจําหนายยอย
จําเป็นที่จะตองจางพนักงานที่ทําหนาที่ขนสงสินคาอยางนอย 6 คน เพ่ือทําการกระจายสินคาไปสู
รานคาปลีก นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อพนักงานปฏิบัติงานขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ เจาของกิจการ
จะตองสามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการขนสงได  เนื่องจากทางตัวแทนยอยไมสามารถ
ปฏิเสธการสงสินคาได เพราะจะทําใหความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินคาลดลง (3) พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
สินคา เป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากโกดังเก็บสินคาเป็นสถานที่ใชในการจัดเก็บรักษาสินคา 
(Storage) เพ่ือรอการจําหนายใหแกรานคาปลีก ดังนั้น ตัวแทนยอยตองมีการบริหารจัดการสินคาคง
คลังใหเหมาะสม มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขนาดใหญพอสมควร เพ่ืองายตอการขนสงสินคา รวมถึงตอง
คอยระวังเรื่องสัตว์รบกวนดวย ซึ่งคณะผูวิจัยจะขออภิปรายในประเด็นเหลานี้  ดังนี้ ตัวแทนยอย 
(Sub agent) มีนโยบายในการพิจารณาซื้อเบียร์ชางจาก (1) เงินทุนของรานคา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจริยา พูสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์มาจําหนายของ
รานคาปลีกในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบวา เงินทุนหมุนเวียนของ
รานคาถือเป็นปัจจัยสําคัญของรานคาปลีก เพราะระดับเงินลงทุนหมุนเวียนของรานคาที่ตางกัน มีผล
ตอระดับการตัดสินใจซื้อเบียร์มาจําหนายที่แตกตางกัน กลาวคือ ไมวาจะรานคาปลีกจะมีการจัดการ
รานในรูปแบบใด รานคาปลีกก็จะซื้อสินคาตามระดับเงินทุนหมุนเวียนของตนเองเป็นหลัก จึงเป็นผล
ทําใหการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกมีความแตกตางกัน (2) จํานวนพนักงานของรานคา พบวา 
ตัวแทนจําหนายยอยจําเป็นที่จะตองจางพนักงานที่ทําหนาที่ขนสงสินคาอยางนอย 6 คน แบงเป็น 2  
ชุด ชุดละ 3 คน เพื่อกระจายสินคาไปสูรานคาปลีก นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อพนักงานปฏิบัติงานขนสง
มีจํานวนไมเพียงพอ เจาของกิจการจะตองสามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการขนสงได  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย เกตุศรีทอง (2553) ที่ไดศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานจํานวน
พนักงานตอสายการผลิต พบวา การที่พนักงานทํางานในหนาที่เดิมซ้ํา ๆ ยอมทําใหเกิดความชํานาญ
ในหนาที่ดังกลาว ทําใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และทํางานไดดี ทําใหหนวยงานสามารถลดจํานวน
ของพนักงานในการทําหนาที่ดังกลาวไดมากขึ้น ซึ่งอาจกลาวไดวา จํานวนลูกจางของกิจการตองมี
ปริมาณที่เหมาะสมกับหนาที่ อยางไรก็ตาม พนักงานที่มีความชํานาญจะสามารถทํางานไดมากขึ้น ซึ่ง
ในกรณีของตัวแทนยอยมีลูกจางจํานวนนอย แตเจาของกิจการสามารถทํางานแทนลูกนองไดโดย
อาศัยประสบการณ์ที่ยาวนาวในการทํางาน และ (3) พ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคา ตัวแทนยอย (Sub 
agent) จําเป็นตองมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บที่มีขนาดใหญ เพียงพอตอการสงใหกับรานคาปลีกจํานวนมาก 
นอกจากนี้โกดังเก็บสินคายังเป็นสถานที่ใชในการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage) เพ่ือรอการจําหนาย
ใหแกรานคาปลีก ดังนั้น โกดังตองมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  เชน โกดังมีพ้ืนที่ขนาดใหญ สามารถส
ต฿อกสินคาไดในปริมาณที่มากพอสมควร และมีทางเขาออกขนาดใหญเพ่ือใหงายตอขนสงสินคา ซึ่ง
ใกลเคียงกับความคิดของคฑาวุธ  หลินหะตระกูล (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การใชระบบคัมบัง 



 
 522 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

(Kamban System) ดวยการเติมเต็มเพ่ือการวางแผนและจัดการพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคาในโรงงาน  
ที่พบวา การบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพยอมทําใหเกิดความยืดหยุน (Flexibility) โดยจะเก็บ
สินคาคงคลังในโกดังในปริมาณที่ตองการเทานั้น วิธีนี้เป็นไปเพ่ือปูองกันไมใหมีสินคามากเกินไปใน
โกดัง (Over Supply) ซึ่งเป็นความสูญเปลาในการลงทุนสต฿อกสินคาไว อาจกลาวไดวา ตัวแทนยอยมี
ระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่เก็บสินคาหรือโกดังที่ยืดหยุน กลาวคือ ตัวแทนยอยมีความระมัดระวัง
เรื่องโกดังสินคาเต็ม ซื้อมาเยอะเกิน ขายไมได  และตองมีขนาดพ้ืนที่เก็บสินคาที่เป็นระบบระเบียบ
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําใหสินคาเสียหาย 

2. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอยเพ่ือ
จําหนายแกรานคาปลีก ไดแก  (1)  ดานผลิตภัณฑ์ พบวา เบียร์ชางเป็นแบรนด์ที่งายตอการจดจํา 
และมีดีกรีที่ไมสูงมากทําใหงายตอการดื่ม (2) ดานราคา พบวา เบียร์ชางมีราคาที่ต่ํากวาสินคาคูแขง 
เมื่อเทียบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ตัวแทนยอยมีความมั่นใจ
ในระบบการกระจายสินคา กลาวคือ มีความมั่นใจวาสินคาจะมาถึงตัวแทนจําหนายยอยไดอยาง
รวดเร็ว และสินคาอยูในสภาพที่สมบูรณ์  และ (4) ดานสงเสริมการขาย  พบวา ตัวแทนมีความพึง
พอใจในการสงเสริมการขายของบริษัทใหญ เชน สรอยคอทองคํา รถมอเตอร์ไซค์ ตูแช รถกระบะ 
กระเปาเดินทาง ฯลฯ   ตลอดจนพึงพอใจในสวนลดหรือของแถมที่มาจากการสั่งซื้อสินคาในปริมาณ
มาก  กลาวไดวา ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยเพื่อจําหนายแกรานคาปลีกซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร วณามี , สาโรจน์ โอพิทักษ์
ชีวิน และทรงพร หาญสันติ (2558) ที่ไดศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์
สิงห์ขวดแกว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจําหนายแทนแบบเดิม ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ผลการวิจัยสอดคลองกัน กลาวคือ ปัจจัยสวนผสมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแกว ขนาด 500 มิลลิลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ปัจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกในระดับปานกลาง ไดแก  ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  และดานสงเสริมการตลาด กลาวไดวางานวิจัยเชิงปริมาณ (ศิริพร 
วณามี, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน และทรงพร หาญสันติ , 2558) ชี้ใหเห็นวา ปัจจัยสวนผสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือนํามาจําหนายเชนเดียวกันกับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ของคณะผูวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําใหมองเห็นปัจจัยสําคัญของการบริหารงานของ
ตัวแทนยอย ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางเพ่ือมาจําหนายใหแก
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รานคาปลีก ซึ่งพบวา ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย มีปัจจัย
สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) เงินลงทุนของรานคาปลีก  2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง  3) พ้ืนที่
ในการจัดเก็บสินคา นอกจากนี้ ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ก็มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ปัจจัยตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ยังไมมีการนํามาศึกษาใน
ลักษณะโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ (A Causal Model of Factors) ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้ง 7 ปัจจัยในเชิงปริมาณ ที่จะทําใหตอบคําถามการวิจัยเพ่ิมเติมไดวา ปัจจัยพ้ืนฐานทั้ง 3 
ปัจจัย และปัจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานนี้ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของตัวแทนยอยใน
ระดับใด นอกจากนี้ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุยังสามารถตอบขอคําถามการวิจัยในประเด็นวา หากนํา
ขอสรุปจากงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ไปสรางเป็นกรอบความคิดในงานวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสรางโมเดล
สมมุติฐาน โมเดลสมมุติฐานนี้จะสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) ที่เก็บจากกลุม
ตัวอยางที่เป็นตัวแทนยอยในอําเภออ่ืนๆ หรือจังหวัดอ่ืนๆไดหรือไม อยางไร ซึ่งเป็นประเด็นที่นาสนใจ
นํามาศึกษาในครั้งตอไป เพ่ือทําใหการศึกษาในประเด็นนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างองิ 
กรมสรรพสามิตร. (2558).  ผลงาน สสส.กับข้อมูล “ เหล้า-เบียร์-บุหรี่ ” รายยี่ห้อทั้ง “ปริมาณ-

ภาษีที่จ่าย” ปี 2550- 2558. สืบคนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560  [ออนไลน์]  
https://www.excise.go.th  

คฑาวุธ  หลินหะตระกูล.(2556).การศึกษาศึกษาการใช้ระบบคัมบังด้วยการเติมเต็มเพื่อการ
วางแผนและจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในโรงงาน การคนควาอิสระระดับมหาบัณทิต  
สาขาการจัดการขนสงและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

คณาพร คํามูล. (2555). การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศึกษา“ร้าน
คุ้มบุญ” ต าบลอาฮี จังหวัดเลย. การคนควาอิสระระดับบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

จริยา  พูสวัสดิ์.(2551).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ช้างมาจ าหน่ายของร้านค้าปลีกใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การคนควาอิสระระดับบัณฑิต 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง.(2556). สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่มที่  27. สืบคนเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน  2560  [ออนไลน์]  http://www.prthai.com/article/detail.asp?kid=2773    

ทับทิม วงศ์ประยูร และคณะ. (2542). เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 
 524 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด.( 2557). รู้จักเบียร์ช้าง. สืบคนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
[ออนไลน์]   https://changbeer.com/brand/?lang=th 

ประชาชาติธุรกิจ. (2560).   เบยีร์ 1.8 แสนล้านเดือด! "สิงห์-ช้าง" แลกหมัด แย่งมาร์เก็ตแชร์. 
สืบคนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560. [ออนไลน์]
ttps://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483269512 

ปาริชาติ ศรีคชาม .(2544).   การรับรู้ภาพลักษณ์เบียร์ลีโอเปรียบเทียบกับเบียร์ช้างของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พรชัย เกตุศรี. (2553). การปรับปรุงมาตรฐานจ านวนพนักงานต่อสายการผลิต . วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุภางค์ จันทวานิช. (2547). การวิเคราะห์ข้อมลในการวิจัยเชิงคุณภาพ . (พิมพ์ครั้งที่  12). 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศิริพร วณามี, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน และทรงพร หาญสันติ (2558). ทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม. เอกสารรวบรวมบทความวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 
2558,  9 มิถุนายน 2558  ณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ .(2541).  การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแหงโลก
ธุรกิจ. 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.(2556). สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรากระทรวงสาธารณสุข. 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.(2557). สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
กระทรวง สาธารณสุข.  

Kondo Kirin.  Beer and health: preventive effects of beer components on lifestyle-
related diseases. Bio factors. 2004; 22(4): 303-310. 

Sara Arranz,  Gemma Chiva-Blanch, Palmira Valderas-Martínez , Alex Medina-Remón, 
Rosa M. Lamuela-Raventós, and Ramón Estruch. Wine, Beer, Alcohol and 
Polyphenols on Cardiovascular Disease and Cancer. Nutrients. 2012; 4(7): 
759–781. 

 

 



 
 525 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

Factors affecting the resignation trend of department store employees 
in the 3 western provinces, Thailand. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการ
ลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือ 
พนักงานที่ยังคงทํางานอยูจํานวน 193 คน และพนักงานที่เคยทํางานหางสรรพสินคาโดยลาออกไป
แลวจํานวน 207 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ 
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regression)  
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตก
ของประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ปัจจัยจูงใจมาเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน ตามลําดับ 
 2. ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.05 มีทั้งหมด 6 ตัวแปรจากการคํานวณสถิติ
ถดถอยโลจิสติคทวิ แบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward Selection) ไดแก ดาน
ความสําเร็จ ดานลักษณะงาน ดานเพ่ือนรวมงาน ดานการยอมรับ ดานความผูกพันทางสังคม และ
ดานความกาวหนา 
ค าส าคัญ: การลาออก, พนักงานหางสรรพสินคา, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน  
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Abstract 
 This research aimed 1) to study factors relative to the resignation trend of 
service department store employees in the 3 western provinces, Thailand, and 2) to 
study factors affecting the resignation trend of service department store employees 
in the 3 western provinces, Thailand. A total 400 sample set comprises of 193 
employees who is working for service department store in the 3 western provinces 
and 207 ex-employees who have resigned. Questionnaires are used as a data 
collection tool. Statistics used in this research include frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and logistic regression. 
 The research results are as follows: 
1. In overall, factors relative to the resignation trend of service department store 
employees in the 3 western provinces, Thailand, is in high level. Motivates factors 
come first, followed by hygiene factors, and commitment factors, respectively. 
 2. Factors affecting the resignation trend of service department store 
employees in the 3 western provinces, Thailand with 0.05 statistically significant 
level, include achievement, work itself, interpersonal relation, recognition, normative 
commitment, and advancement. 
Keywords: Resignation, department store employees, motivates factors, hygiene 
factors, and commitment factors 
 
บทน า 
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ถึงแมองค์กรตางๆ จะมีการบริหารไดดีเพียงไรก็ตามหลาย 
ๆ องค์กรมักจะพบปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญประการหนึ่งคือการลาออกของ
พนักงาน นอกจากจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ การบริหารขององค์กรแลวยังสงผลใหองค์กรกรมี
คาใชจายเพ่ิมขึ้น ทั้งจากการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรใหม รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาความสามารถใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และคาเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานซึ่งมีสาเหตุจากการขาดบุคลากรที่มีความชํานาญหากองค์กรสามารถคนหา 
สาเหตุของปัญหาการลาออกไดอยางมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะแกปัญหาไดตรงจุด โดยความ
สูญเสียหรือผลกระทบที่เกิดจากการลาออกนี้ สามารถชวยใหองค์กรลดคาใชจายและสรางใหเกิด
ความสมดุลระหวางองค์กรกับพนักงาน อันจะสงผลดีใหเกิดการบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
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 อัตราการลาออกของพนักงาน สงผลกระทบตอองค์กรและเกิดภาระที่ตองสรรหาบุคลากร
ใหมมาบรรจุแทนในตําแหนงที่วาง ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา พนักงานหางสรรพสินคามี
แนวโนมในการลาออกจากงานคอนขางสูง ดังนั้นผู ศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงาน ของหางสรรพสินคานั้น ยอมมีประโยชน์ตอองค์ กร ผล
การศึกษาจะทําใหองค์กรสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทํางานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของทางหางสรรพสินคา เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก และนํามาซึ่งการปรับลดจํานวน
การลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาไดดีขึ้น ทั้งนี้ไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของ  Herzberg (1959) 
ทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ Allen and Meyer (1990) และ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ 
Abraham Maslow (1960) มาสรางกรอบงานวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ
องค์กรในการทําใหองค์กรทราบถึงสาเหตุ หลักในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน เพ่ือที่องค์กรจะ
นํามาใชเป็นแนวทางในการลดปัญหาการลาออกและเพ่ือใหการบริหารงานดานบุคลากรเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนลดการสูญเสีย หรือผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการสรรหาบุคลากรใหม  
 โดยงานวิจัยไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (1959) และทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ 
Allen and Meyer (1990) มาสรางกรอบตัวแปรสงผาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรคือพนักงานหางสรรพสินคา 3 จังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ไมทราบจํานวนประชากร เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณได
จากสูตร ไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคา ความเชื่อมันรอยละ 95 
และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549, หนา 74)  จํานวนตัวอยางที่
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ใชในงานวิจัยนี้ เทากับ 400 คน โดยแบงเป็นพนักงานที่ยังคงทํางานอยูจํานวน 193 คน และพนักงาน
ที่เคยทํางานหางสรรพสินคาโดยลาออกไปแลวจํานวน 207 คน 

2. ขอบเขตดานตัวแปร  
 งานวิจัยไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) และทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ 
Allen and Meyer (1990) มาสรางกรอบตัวแปรสงผาน โดยมีรายละเอียดตัวแปรดังนี้ 
    ตัวแปรตน ไดแก  
 - ปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ 
ระยะเวลาการทํางาน 
    ตัวแปรสงผาน ไดแก 

- ปัจจัยที่เก่ียวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ประกอบดวย        

- ปัจจัยการจูงใจ ไดแก ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ การยอมรับ 
 ความทาทาย และความกาวหนาในงาน  
- ปัจจัยอนามัย ไดแก นโยบายองค์กร การบังคับบัญชา หัวหนางาน สภาพแวดลอม 
คาจาง สวัสดิการ และเพ่ือนรวมงาน 

  - ปัจจัยความผูกพัน ไดแก ดานความตอเนื่อง ดานความรูสึก และ ดานบรรทัดฐาน
ทางสังคม 
    ตัวแปรตาม ไดแก  
 - แนวโนมการลาออกของพนักงานพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ซึ่งมีคา 2 คา คือ 1 หมายถึงแนวโนมในการลาออก และ 0 หมายถึงแนวโนมในการไม
ลาออก 
 
 สมมุติฐานการวิจัย 
 ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ การยอมรับ ความทาทาย ความกาวหนาในงาน 
นโยบายองค์กร การบังคับบัญชา หัวหนางาน สภาพแวดลอม คาจาง สวัสดิการ เพ่ือนรวมงาน ความ
ตอเนื่อง ความรูสึก และบรรทัดฐานทางสังคม มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีที่มาจาก การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบงออกเป็น 2 สวน คือ  
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 สวนที่ 1 ปัจจัยสวนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5 
ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาการทํางาน 
สวนที่ 2 ปัจจัยของแรงจูงใจที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน ของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 
จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคา (Rating scale) มี 5 
ระดับ และไดสรางข้ึนมาเพ่ือใหคะแนนตามหลักของลิเคอร์ทสเกล (Likert, Rensis., 1967) 
 
 ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย  
 1 ศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2 การกําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  
 3 สรางแบบสอบถามฉบับราง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ ครอบคลุมของ
เนื้อหาและความถูกตองของการใชสํานวนภาษาและขอเสนอแนะพรอมทั้งการปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองตามคําแนะนํา  
 
 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางแรกคือ ผูที่ยัง
ทํางานอยู จากนั้นใชวิธีการสอบถามจากผูที่ทํางานอยูถึงผูที่ออกไปแลว และฝากแบบสอบถามเพ่ือ
กลุมตัวอยางท่ี 2 คือผูที่ออกไปแลวไดทําแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอง คัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ์ นับจํานวน 
และทําการจัดเก็บเพ่ิมเติมใหครบตามจํานวน 
 3. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจใหคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก แบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบความ
ถูกตอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และ ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติโดยในการวิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม จะแบงเป็น 4 สวนหลัก ดังนี้  
 1 การวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคล การวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของพนักงานหางสรรพสินคา
ใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย จะใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูล  
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 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจ ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3 การวิเคราะห์ปัจจัยอนามัย ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 4 การวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพัน ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตกของประเทศไทย จะใชสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) (กัลยา,2551) ซึ่งใชศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหวางปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอนามัย และปัจจัยความผูกพัน ที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย (Xi ) และแนวโนมการลาออก
ของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย (Y) โดยที่แนวโนมการ
ตัดสินใจลาออก ดังกลาว มีคาไดเพียง 2 คา (Dichotomous Variable) คือ 1 (แนวโนมการตัดสินใจ
ลาออก) และ 0 (แนวโนมการตัดสินใจไมลาออก) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 
จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. พนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย สวนใหญเป็นเพศชาย 
มีอายุ 18-22 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ มีระยะเวลาการทํางาน
นอยกวา 1 ปี 
 2. ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปัจจัยจูงใจ มา
เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน ตามลําดับ 
 ปัจจัยจูงใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ 
มาเปน็ลําดับแรก รองลงมาคือ ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จ ดานการยอมรับ ดานความทาทาย 
และ ดานความกาวหนาในงาน  ตามลําดับ 
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 ปัจจัยอนามัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคาจาง มาเป็น
ลําดับแรก รองลงมาคือ ดานหัวหนางาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานสวัสดิการ  ดานนโยบายองค์กร ดาน
สภาพแวดลอม และ ดานการบังคับบัญชา ตามลําดับ 
 ปัจจัยความผูกพัน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความผูกพัน
ทางสังคม มาเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ดานความผูกพันทางความรูสึก และ ดานความผูกพัน
ตอเนื่อง ตามลําดับ 
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
 ปัจจัยดานลักษณะงาน ดานเพ่ือนรวมงาน ดานความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนาใน
งาน  ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา
ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 คํานวณสถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติค แบบเชิงกลุมในลักษณะตัวแปรทวิที่มีคาเพียง 
2 คา (Binary Logistic Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยแบบถอย
หลังหรือคัดเลือกออกทีละข้ันตอน (Backward Selection) 
 
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบทั้งหมดของตัวแปรปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตก แบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward 
Selection) 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
Step 9a ลักษณะงาน -.513 .186 7.656 1 .006 .598 

ความรับผิดชอบ -.245 .147 2.780 1 .095 .783 
ความสําเร็จ -.541 .146 13.778 1 .000 .582 

การยอมรับ .338 .151 5.020 1 .025 1.402 

ความกาวหนาในงาน -.268 .135 3.942 1 .047 .765 
นโยบายองค์กร -.249 .136 3.337 1 .068 .780 

เพ่ือนรวมงาน -.339 .123 7.579 1 .006 .712 

ผูกพันทางสังคม -.320 .117 7.427 1 .006 .726 
Constant 7.943 1.228 41.852 1 .000 2816.981 
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จากการวิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติค แบบเชิงกลุมในลักษณะตัวแปร
ทวิที่มีคาเพียง 2 คา (Binary Logistic Regression Analysis)  
 ผูวิจัยไดเลือกผลของแบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward Selection) 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตองการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ
แนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย การ
นําเอาตัวแปรทั้งหมดเขาในสมการถดถอย แบบไบนารี่โลจิสติค (Binary Logistic Regression) 
คํานวณแบบ Backward ในการคํานวณสถิติจะทําการคัดเลือกตัวแปรออกทีละขั้นทีละตอน เป็น
จํานวน 9 ชั้น และจบลงที่ชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นชั้นที่ดีที่สุดที่มีการคัดเลือกตัวแปรออก อธิบายไดวา ดาน
ลักษณะงาน ดานเพ่ือนรวมงาน ดานความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนาในงาน  ดานการ
ยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig.) 0.05  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  
(1) ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอันดับแรก ไดแก ปัจจัยจูงใจ สวนอันดับสุดทาย ไดแก 
ปัจจัยความผูกพัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปัจจัยจูงใจซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับมาก มีความ
รับผิดชอบมาเป็นลําดับแรก สวนความกาวหนาในงานมาเป็นอันดับสุดทาย ปัจจัยอนามัยซึ่งมี
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีเรื่องคาจางมาเป็นลําดับแรก สวนการบังคับบัญชามาเป็นอันดับสุดทาย 
และปัจจัยความผูกพันซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับมาก มีความผูกพันทางสังคมมาเป็นลําดับแรก สวน
ความผูกพันตอเนื่องมาเป็นอันดับสุดทาย  
(2) ปัจจัยดานลักษณะงาน ดานเพ่ือนรวมงาน ดานความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนาในงาน  
ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 
จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ปัจจัย (ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอนามัย และปัจจัยความผูกพัน) ที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจอมตา เวียงธรรม (2556) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานขายในธุรกิจคาปลีกนาฬิการะดับสูง พบวา ปัจจัยจูงใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
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เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อุษณีษ์ จันทร์อํารุง (2550) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางาน ความฉลาดทางอารมณ์ 
และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอความผูกพันตอองค์การของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
พบวา แรงจูงใจ โดยรวมอยูในระดับสูง มีความสอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานมีความคิดวาปัจจัยตางๆ 
ตอบสนองตอความตองการของการทํางานจะทําใหปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัลโชค อภิสิทธ์อมร 
(2554) ไดศึกษาถึงปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยจูงใจภายใน และปัจจัยดานการบริหารที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) พบวาปัจจัยจูงใจ ภาพรวมอยูในระดับ
มาก และ ณัฐชนันท์พร ทิพย์รักษา (2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน ความบางาน และ
ความสุขในการทํางาน พบวา แรงจูงใจมีผลตอการทํางาน อยูในระดับมาก  มีความสอดคลองกันคือ 
หากแรงจูงใจเป็นไปในทางที่ด ีก็จะทําใหพนักงานหางสรรพสินคาคงอยูกับองค์กรตอไป 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานลักษณะงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บุญเรือง (2551) 
ศึกษาถึงสาเหตุที่พนักงานจางลาออกหรือมีความตั้งใจลาออกจากงานกอนสิ้นสุดสัญญาจางของ
พนักงานจางในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ลักษณะงาน อยูในระดับมาก  คือ ใน
ดานของลักษณะงานที่ปฎบัติสอดคลองกับความตองการของผูปฎิบัติ 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตนา ระบอบ (2552) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท อ้ึงกุยเฮงสกลนคร จํากัด พบวา
ปัจจัยดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานไดรับมอบหมายตามความ
รับผิดชอบในจํานวนที่เหมาะสมก็จะทําใหปฎิบัติงานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความสําเร็จ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์ (2553) ได
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด 
พบวา ปัจจัยดานความสําเร็จ อยูในระดับมาก คือ เมื่อพนักงานปฎิบัติงานไดบรรลุเปูาหมายที่วางไวก็
จะสามารถดําเนินงานตอไปได 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานการยอมรับ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์ (2553) ได
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด 
พบวา ปัจจัยดานการยอมรับ อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานไดรับคําชมเชย และการ
ปฎิบัติจากผูอื่นเป็นไปในแนวทางท่ีดี จะทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 
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 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความทาทาย อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลออจิต อิงเจริญสมุทร 
(2545) ศึกษาเรื่องการลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรมศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงแรม อมารี 
เอเทรียม กรุงเทพฯ พบวา ความทาทายในงาน อยูในระดับมาก พบวา เมื่อเกิดความทาทายในงาน
แลวพนักงานสามารถปฎิบัติจนลุลวงไปได ก็จะทําใหพนักงานไดมีการพัฒนาตนเอง และคิดวาจะทํา
เชนใดเพ่ือองค์กรในอนาคต 
 ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความกาวหนาในงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์ 
(2553) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์
แคนนิ่ง จํากัด พบวา ปัจจัยดานความกาวหนาในงาน อยูในระดับมาก , กันตนา ระบอบ (2552) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท อ้ึงกุยเฮงสกลนคร จํากัด พบวา
ปัจจัยดานการไดรับความกาวหนา อยูในระดับมาก และ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพบตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษาบริษัท 
อินเตอร์ไฮค์ จํากัด (มหาชน) พบวา ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  
คือ พนักงานไดมีการใชความรูความสามารถในการปฎิบัติงานจนไดเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บุญเรือง (2551) ศึกษาถึงสาเหตุที่
พนักงานจางลาออกหรือมีความตั้งใจลาออกจากงานกอนสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานจางใน
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ปัจจัยอนามัย อยูในระดับมาก และ สุภารัตน์ น้ําใจดี 
(2548) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน
และแนวโนมพฤติกรรมการลาออก ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบวาปัจจัยอนามัย 
อยูในระดับสูง สอดคลองกันคือ เมื่อองค์กรมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีก็จะสงผลใหพนักงานไมคิดที่
จะลาออกจากองค์กร 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานการบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน์ 
(2555) ไดศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิตเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ที่
มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิต และความสัมพันธ์ระหวางลักษณะงานกับการลาออกของ
พนักงานฝุายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา อยูในระดับ
มาก สอดคลองกันคือเมื่อมีการปกครองที่เทาเทียมกันพนักงานมีความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน 
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 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานหัวหนางาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภริณี อําภรณ์ (2555) ได
ศึกษาสรางโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน พบวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร ที่มีอิทธิพลทางตรงจากการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน ในระดับมาก 
สอดคลองกันคือ เมื่อหัวหนางานมีการดูแลเอาใจใสพนักงาน และรวมแกปัญหาไปพรอมกันก็จะทําให
การทํางานราบรื่น เป็นไปในทางที่ดี 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา ปัญญาไชย (2556) 
ไดศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวาดาน
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศการทํางาน อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ สถานที่ปฎิบัติงานมีความ
ปลอดภัย สะอาด บรรยากาศดี ก็จะสงผลใหพนักงานปฎิบัติงานไดอยางมีความสุข 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานคาจาง อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณธิษ ส. ขาวสําอางค์ (2551) ได
ศึกษาถึงปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอการลาออกของนักบินลําเลียงกองทัพอากาศในการ
ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักบินพานิชย์ พบวา ดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับมาก  มีความ
สอดคลองกันคือ เมื่อคาจางเหมาะสมกับตําแหนงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย ก็จะสามารถคงอยู
กับองค์กรไดยาวนาน 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานสวัสดิการ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณธิษ ส. ขาวสําอางค์ (2551) 
ไดศึกษาถึงปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอการลาออกของนักบินลําเลียงกองทัพอากาศในการ
ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักบินพานิชย์ พบวา ดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับมาก สอดคลอง
กันคือ เมื่อพนักงานไดรับสวัสดิการอยางเหมาะสม ก็จะทําใหพนักงานมีความมุงมั่นที่จะคงอยูกับ
องค์กรตอไป 
 ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานเพ่ือนรวมงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา อัจฉริยอุตสาห์ 
(2554) ศึกษาถึงสาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารตลอดจนความสัมพันธ์ระหวาง
ลักษณะของประชากรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอการลาออกของพนักงานธนาคาร
พานิชย์แหงหนึ่ง พบวา ปัจจัยดานเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก และ ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน์ (2555) ได
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิตเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ที่มีผลตอ
การลาออกของพนักงานฝุายผลิต และความสัมพันธ์ระหวางลักษณะงานกับการลาออกของพนักงาน
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ฝุายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด พบวา ปัจจัยดานเพ่ือนรวมงาน อยูในระดับมาก สอดคลอง
กันคือ เพ่ือนรวมงานมีความสามัคคีชวยเหลือกัน ก็จะสามารถปฎิบัติงานไดเป็นอยางดี 
 ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบันเทิง ตัลยารักษ์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานแผนกแมบานของ โรงแรมที่บริหารโดยกลุม
แอคคอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปัจจัยดานความผูกพัน อยูในระดับมาก และ อรวรรณ ผดุง
รัชดากิจ (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองค์การ 
พบวา ระดับความผูกพันองค์การโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน
กับองค์กร ก็จะสามารถคงอยูกับองค์กรได 
 ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันตอเนื่อง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารักษ์  ลีเลิศ
พันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท เนชั่นบรอดเคส
ติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน พบวา ปัจจัยความผูกพันตอเนื่อง อยูในระดับมาก  สอดคลองกันคือ
เมื่อทํางานเป็นระยะเวลานานพนักงานจะมีความสบายใจ และไมคิดที่จะลาออก 
 ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันทางความรูสึก อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ 
บัวเป็ง (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น ดินดีสท
รีส์ ประเทศไทย (จํากัด) พบวา  โดยภาพรวมความผูกพันดานความรูสึก อยูในระดับมาก จอมตา 
เวียงธรรม (2556) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานขายในธุรกิจคาปลีก
นาฬิการะดับสูง พบวา ดานความผูกพันตอความรูสึก อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ พนักงานมี
ความภาคภูมิใจที่ไดรวมปฎิบัติงานกับองค์กร ก็จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองค์กร 
 ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันทางสังคม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรารักษ์  ลี
เลิศพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท เนชั่นบรอด
เคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน พบวา ดานความผูกพันทางสังคม อยูในระดับสูง สอดคลองกันคือ 
พนักงานมีความจงรักภักดีตอองค์กรจะยินยอมใหความรวมมือกับองค์กรในดานตางๆ 
 ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมตอการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานลักษณะงาน ดานเพ่ือนรวมงาน ดาน
ความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนา ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เยาวลักษณ์ มวงมี (2551) ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ 
กรมสรรพากร, บันเทิง ตัลยารักษ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
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พนักงานแผนกแมบานของ โรงแรมที่บริหารโดยกลุมแอคคอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กัลยา 
ปัญญาไชย (2556) ไดศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่มีตอองค์กร
ไดดังนี ้
 ดานลักษณะงาน ควรมีการอธิบายหนางานใหพนักงานหางสรรพสินคามีความเขาใจในงาน
เป็นอยางดี ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทําอยู ใหพนักงานไดมีความรูสึกวางานไดใชความรู 
ความสามารถของตัวเองในการทํางาน ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายควรมีความเหมาะสม  
 ดานความสําเร็จ ควรมีการใหพนักงานหางสรรพสินคามีสวนรวมในการสรางเปูาหมาย
ความสําเร็จ ทําใหพนักงานไดมีอํานาจในการตัดสินใจเมื่องานมีปัญหา ใหพนักงานหางสรรพสินคา
ไดรับความไววางใจในการปฎิบัติงาน ควรมีการนําเสนอสิ่งที่ดีใหในระหวางปฎิบัติงานเมื่อพนักงานคน
นั้นๆปฎิบัติงานไดด ี
 ดานการยอมรับ ควรมีการสรางวัฒนธรรมองค์กรใหมียอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานรุนพ่ีรุน
นอง ยอมรับในผลการทํางาน ควรมีการยอมรับจากหัวหนางานเมื่อปฎิบัติงานไดดีควรไดรับคําชม 
เพ่ือสรางความเป็นมืออาชีพในการทํางานและปฎิบัติงานไดดีตอไปในอนาคต  
 ดานความกาวหนา ควรมีการสรางความรูสึกวาไดรับความสําเร็จจากทํางานใหกับพนักงาน
หางสรรพสินคา ใหไดรับความพึงพอใจกับการไดรับการเลื่อนตําแหนงหลังจากการทํางาน พนักงานได
ใชความรูเพ่ือพัฒนางานใหกาวหนาอยูเสมอ ใหรูสึกวาการปฏิบัติงานที่นี่มีความกาวหนามากกวาที่อ่ืน  
 ดานเพ่ือนรวมงาน ผูบริหารและเพ่ือนรวมงานควรปฎิบัติงานรวมกันไดเป็นอยางดี เพ่ือน
รวมงานสามารถชวยเหลือกันไดเมื่อยามไดรับปัญหา สามารถปรึกษาเพ่ือนรวมงานไดเสมอเมื่อ
ประสบปัญหาในการทํางาน มีการยอมรับในความสามารถซ่ึงกันและกัน 
 ดานความผูกพันทางสังคม ผูบริหารควรมีการสรางความผูกพันตอหนาที่ใหกับพนักงาน
หางสรรพสินคาโดยใหมีความรูสึกวาไมคิดจะลาออกถึงแมวามีท่ีอ่ืนใหขอเสนอที่ดีกวา ไมคิดจะลาออก
เพราะมีความผูกพันกับเพ่ือนรวมงานที่นี่ และจงรักภักดีกับหางสรรพสินคาแหงนี้ มีความยินดีที่จะทํา
ใหหางสรรพสินคามีความกาวหนา   
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหางสรรพสินคา 
 2. ควรศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการธํารงรักษา พนักงานใหเพ่ิมขึ้น รวมถึงแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของการติดตามขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือจะไดขอเท็จจริงที่มีน้ําหนัก
เพ่ิมข้ึน ในเรื่องของการธํารงรักษาพนักงาน  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับการสนับสนุนและความกรุณาจาก
อาจารย์ ดร.สุเมธ ธุวดาราตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหความ
ชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อยางยิ่งตอผูวิจัยในทุกข้ันตอน ตลอดจนการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ สงผลใหวิทยานิพนธ์เลมนี้ถูกตองและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางสูง 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดทุกทานที่ได
สอนใหมีความรูทางวิชาการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามที่ใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น
ของทาน ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ์ จนทําใหเกิดวิทยานิพนธ์ที่มีคุณคาเลมนี้
ขึ้น  
 ขอกราบขอบคุณคุณพอ คุณแม ที่ไดใหโอกาสทางการศึกษาและคอยเป็นกําลังใจตลอด
การศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ 
 และขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่คอยเป็นกําลังใจ ใหคําปรึกษา และใหความ
ชวยเหลือที่ดีเสมอมา 
 สุดทายนี้ คุณคาและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เลมนี้ ขอมอบวิทยานิพนธ์เลมนี้เป็นกําลังใจ
และแรงบันดาลใจแกทุกทานที่นําไปศึกษา และเป็นเครื่องบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติพ่ีนองครู
บาอาจารย์ และตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอ
นอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 
เอกสารอ้างอิง 
กันตนา ระบอบ. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทอ้ึงกุยเฮง 

สกลนคร จํากัด.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



 
 539 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กัลยา ปัญญาไชย. (2556). ปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). การวิเคราะห์สถิติขั้น สูงดวย SPSS for windows. พิมพ์ครั้งที่ 5. 
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.  

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์ขอมูล หลายตัวแปร. พิมพ์ครั้งที่ 3. ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

จอมตา เวียงธรรม. (2556) .ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานขายในธุรกิจคาปลีก
นาฬิการะดับสูง.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ณธิษ ส. ขาวสําอาง. (2551). ปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอการลาออกของนักบินลําเลียง
กองทัพอากาศในการออกไปประกอบอาชีพเป็นนักบินพานิชย์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ณัฐชนันท์พร ทิพย์รักษา. (2556). แรงจูงใจในการทํางาน ความบางาน และความสุขในการทํางาน. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

บันเทิง ตัลยารักษ์. (2558) . ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานแผนกแมบานของ 
โรงแรมที่บริหารโดยกลุม แอคคอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร .วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 

บัลโชค อภิสิทธ์อมร. (2554) . ปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยจูงใจภายใน และปัจจัยดานการบริหารที่มีผล
ตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทซาบีนาจํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ปาริชาต บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้นอันดัสทรีส์ 
ประเทศไทย (จํากัด). การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

มยุรี สุคนธทรัพย์. (2553). ปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจ
จิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เยาวลักษณ์ มวงมี. (2551). แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ กรมสรรพากร.
การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. 

ลออจิต อิงเจริญสุนทร (2545), การลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรม: ศึกษาเฉพาะกรณีโรมแรมอ
มารีเอเทรียม กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 



 
 540 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานใน 
อุตสาหกรรมฟอกหนัง: กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จํากัด (มหาชน). หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น. 

วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์, (2557). ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอด
แคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน. Nation University:ม.ป.ท. 

ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน์. (2555). ปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิต, เปรียบเทียบลักษณะ
สวนบุคคล ที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิตและความสัมพันธ์ระหวางลักษณะงาน
กับการลาออกของพนักงานฝุายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ศุภริณี อําภรณ์. (2555). สรางโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการลาออกจากงานของครูโรงเรียน
เอกชน. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สนธยา บุญเรือง. (2551). สาเหตุที่พนักงานจางลาออกหรือมีความตั้งใจลาออกจากงานกอนสิ้นสุด
สัญญาจางของพนักงานจางในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุภารัตน์ นําใจดี. (2548).  คุณภาพชีวิตและปัญหาในการทํางานที่มีอีทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานและแนวโนมพฤติกรรมการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.ปรญิญา
นิพนธ์. กศ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถาย
เอกสาร. 

อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ. (2550). คุณภาชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองค์การ: กรณีศึกษา
ขาราชการสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.วิทยานิพนธ์
การจัดการมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

อัจฉรา อัจฉริยอุตสาห์. (2554). สาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหวางลักษณะของประชากรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอการ
ลาออกของพนักงานธนาคารพานิชย์แหงหนึ่ง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อุษณีษ์ จันทร์อํารุง. (2550). อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางาน ความฉลาดทางอารมณ์ และการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอ ความผูกพันตอองค์การของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



 
 541 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, 
continuance, and normative commitment to the organization. Journal of 
Occupational Psychology, 63, 1-18. 

Herzberg, F.B.S. (1959). The Motivation to Work (2nd ed.). New York: Johns Wiley & 
Sohns. 

Likert, Rensis. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in 
Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: 
Wiley & Son. 

Maslow, A. H. (1960). A Theory of Human Motivation. In Human Relation in 
Management. (pp. 122-144).  I. L. Heckmann Jr. and S. G. Huneryager. eds. 
Cincinati: South-Western. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 542 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง 
Factors Affecting the Survival of Commercial Fishery Owner in Ranong 

พัทธมน ใบศิริ(Pattamon Baisiri)1*  ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์(Sri-on Somboonsup)2 
พัฒน์ พัฒนรังสรรค์(Pat Pattanarangsun)3 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
*Corresponding author. E-mail: dreampatta@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อันประกอบดวย ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการ
ดําเนินธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัยสภาพพ้ืนที่ภายนอก ซึ่งใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
ระหวางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561 ทําการวิเคราะห์ขอมูลดวยแบบจําลองโลจิต ผล
การศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีผลกระทบตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัด
ระนอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก ระยะเวลาดําเนินกิจการ เงินลงทุน ดําเนินธุรกิจประมง
ตอเนื่องรวม พฤติกรรมการจางแรงงานกรรมกรประมงพาณิชย์ และปัจจัยสภาพพ้ืนที่ภายนอกดาน
สิ่งแวดลอม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: ความอยูรอด  ประมงพาณิชย์  ผูประกอบการ  จังหวัดระนอง  
 

Abstract 
 This research aimed to study factors affecting the survival of commercial fishery owner in 
Ranong which comprised characteristic of the firm, business operation, and PESTLE analysis. A 
questionnaire was distributed to collect primary data from 100 fishery owners in Changwat 
Ranong, and was collect by accidental sampling during February to March 2018 and was 
analyzed by logit model. According to the research, it has been found that factors affecting 
affecting the survival of fishery owner in Changwat Ranong at the statistical significance level of 
0.10 were age of firm, initial investment, related fishing industry, hiring workers, In addition, PESTLE 
factor in term of ecological, economic, and politic could significantly explain the survival of fishery 
owner in Ranong as well. 
Keywords: Survival, Commercial Fishery, Owner, Changwat Ranong  
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บทน า 
ธุรกิจประมงพาณิชย์นับวามีบทบาทตอผลผลิตประมงไทยอยางมาก ผลผลิตสวนใหญไดจาก

การทําเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งประกอบดวยเรือประมงมากกวา 10,000 ลํา บทบาทของการประมง
ไทยขยายตัวจนเป็นผูนําทางทะเลภูมิภาคเอเชียทางตะวันออกเฉียงใต สงผลใหมูลคาผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศในภาคประมงสูงขึ้น(วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์,2539) 
 ในเขตการทําประมงพาณิชย์ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองนับเป็นจังหวัดที่นาจับตามองดวย
เหตุผล การทําประมงเป็นอาชีพ 1 ใน 3 ของประชากรจังหวัดระนอง และอุตสาหกรรมสวนใหญเป็น
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง มีทั้งโรงงานขนาดเล็ก และโรงงานขนาดกลาง โครงสรางเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนอง รายไดหลักมาจากภาคการเกษตร ทั้งการเกษตรปุาไม การประมง อุตสาหกรรมประมง
ตอเนื่อง และธุรกิจการขนสง เป็นผลมาจากการเติบโตของภาคประมงในอดีต โดยธุรกิจประมง
ตอเนื่องไดแก ทาเทียบเรือประมง แพซื้อ-ขายปลา โรงงานอาหารทะเลแปรรูป โรงน้ําแข็งใน
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง ตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรมีการลดลงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปี2555 ที่ 9,521ลานบาท เหลือเพียง 8,795ลานบาทในปี2558  ในขณะที่ 
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงขึ้นถึง 14,456 ลานบาท ในปี 2558 แสดงใหเห็นวา แมขาดแคลน
สินคาประมง ภาคอุตสาหกรรมยังคงดําเนินผลิตตอเรื่องดวยการนําเขาสินคาจากตางประเทศ หรือ
ผูผลิตนอกจังหวัด และจากตัวเลขการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการ
ผลิตสินคาแปรรูป 
 
ตารางท่ี 1.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2553 – 2558  (หนวย:ลานบาท) 

สาขาการผลิต 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคเกษตร 9,565 10,116 9,521 9,916 9,706 8,795 
ภาคนอกการเกษตร 12,003 12,105 13,153 12,938 13,852 14,456 

รวมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) 21,568 22,221 22,674 22,854 23,558 23,250 

ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง (2560) 
นอกจากนั้นจังหวัดระนองมีอาณาเขตทะเลที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลอันดามันติดกับชายแดน

ประเทศเมียนมา สงผลใหเป็นเมืองทาในการขึ้นเรือประมงพาณิชย์ทั้งเรือไทยและเรือสัญชาติเมียนมา 
จังหวัดระนอง นับเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีสัตว์น้ําเค็มขึ้นทาสูงที่สุด และเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
ในทะเลฝั่งอันดามันที่มีจํานวนสูงสุด พิจารณาจากตารางที่ 1.2  สูงถึง 82,605 ตันในปี2553 แตมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ภายใน6ปีที่ผานมาสูงถึงรอยละ 63.88 หากแตปริมาณสัตว์น้ําขึ้นทา
จังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมเติบโต คิดเป็นอัตรากาวหนาสูงถึงรอยละ 140 จากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ. 
2558 โดยเป็นผลกระทบจากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางประมงของทะเลอันดามัน  
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ตารางท่ี 1.2  ปริมาณสัตว์น้ําเค็มท่ีขึ้นทา เขตพ้ืนที่ทะเลฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ. 2553 – 2558  
(หนวย : ตัน) 

จังหวัด 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ระนอง 82,605 89,516 70,353 66,931 54,794 52,772 

พังงา 42,842 40,137 41,984 32,619 24,495 18,308 

ภูเก็ต 54,447 56,875 58,739 71,930 82,556 77,291 

กระบี่ 14,106 9,112 9,979 12,964 11,790 10,847 

ตรัง 75,000 72,977 75,050 65,161 84,900 70,058 

สตูล 72,795 64,595 74,817 54,932 40,591 54,415 

รวม 341,795 333,212 330,922 304,537 299,126 283,691 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) (2560) 
 

จังหวัดระนองไดรับผลกระทบจากการที่รัฐบาลไทยออกกฎขอบังคับเ พ่ือแกไขปัญหาประมง
ไทยละเมิดกฎหมายรวม IUU (Illegal Unreported  and  Unregulated  Fishing) ประเด็นปัญหา
หลัก คือ การจับกุมเรือประมงที่ติดธงไทยที่เขาทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะมอริเชียส 
(Mauritian EEZ) และไมมีการรายงานเกี่ยวกับการสอบสวนของเรื่องดังกลาว การดําเนินการดังกลาว
นี้ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญา UNCLOS มาตรา 94 ที่รัฐเจาของธงจะตองดําเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดของเรือของตน สงผลใหสหภาพยุโรป (European Union : EU) 
ประกาศงดการนําเขาผลผลิตภาคการประมงจากประเทศไทย และบริเวณกระทบที่สําคัญคือทะเลฝั่ง
อันดามันที่ไมมีพ้ืนที่นานน้ําภายในประเทศ ไดแกจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา 

นอกจากนั้นปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลนไดสงผลตอธุรกิจประมงพาณิชย์โดยตรง อางอิง
จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์(2560) วาแรงงางตางดาวขาดแคลนหนักสงผลทําใหราคา
อาหารทะเลพุงสูงขึ้น เนื่องดวยการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจประมงพาณิชย์ อาทิ การเปลี่ยนงาน
ของแรงงาน โทษของกฎหมายประมงมีอัตราปรับขั้นสูง ในขณะที่แรงงานไทยไมนิยมรับงานจางงาน
ประเภทกรรมกรประมง จนทําใหผูประกอบการประมงพาณิชย์ตองหยุดเดินเรือประมงเพราะไมมี
ลูกเรือมากกวารอยละ 20 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (โพสต์ทูเดย์, 2560) 
 จากบทวิเคราะห์ของสํานักงานคลังจังหวัดระนอง (2560)ไดสรุปไววาผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่สงผลตอผูประกอบการประมงพาณิชย์ ไดแกปัจจัยตางๆดังนี้ ปัจจัยดานสังคมจากการ
กดดันของกลุม EU ในเรื่องการทําประมง IUU ตอเนื่องดวยปัญหาการคามนุษย์ผานเรือประมง
พาณิชย์ดัดแปลง ปัจจัยเศรษฐกิจดานปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลน ตนทุนในการจางแรงงานตาง
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สูงขึ้นเนื่องดวยกฎระเบียนจากภาครัฐ ปัจจัยดานสิ่งแวดลอมปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ําขาดแคลนดอย
คุณภาพลง สืบเนื่องไปถึงปัจจัยดานความม่ันคงทางการเมืองเมือง ปัจจัยดานกฎระเบียบที่บังคับใชใน
อุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ 
 

ภาพที่ 1.3  จํานวนเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
(หนวย:ลํา) 

 

ที่มา: กลุมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (2561) 
 
 หลังจากมีการจัดระเบียบการทําประมงพาณิชย์ภายใตการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
เห็นไดวาจํานวนเรือประมงพาณิชย์มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนสูงสุดที่ปี 2557 ถึง 861 
ลํา ในขณะที่ในปี 2560 จังหวัดระนองมีจํานวนเรือประมงพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 399 อัตราการลดลง
ตั้งแตพ.ศ. 2557 – 2560 คิดเป็นรอยละ 46.34 
 
 ในระยะยาวหากภาคการประมงของจังหวัดระนองยังคงมีการถดถอยอยางตอเนื่อง อาจจะ
สงผลใหผูประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจประมง และสงผลกระทบตอหลายอุตสาหกรรม
ประมงตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจใน ปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดผูประกอบการประมง
พาณิชย์ในจังหวัดระนองซึ่งการศึกษานี้จะนําทฤษฎีและแนวคิดดานเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มา
ประยุกต์ใชวิเคราะห์ ภายใตสถานการณ์ปัจจุบัน  
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 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดผู้ประกอบการ 
รัชพล จอมไตรคุป (2557) ใหความหมายของผูประกอบการไววา บุคคลที่กอตั้งองค์การ เป็น

เจาของหรือหุนสวนที่เขามาดําเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ ทั้ง
ที่ เ พ่ือผลกําไร และความพอใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไดมีผู ใหความหมายผูประกอบการไววา 
ผูประกอบการ คือผูที่นําปัจจัยการผลิต ไดแก ทุน แรงงาน และที่ดิน มาจัดสรรทําการเสี่ยงและ
ตัดสินใจเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง นิยามไดวา ผูประกอบการไดนําเอาปัจจัยการผลิต หา
โอกาสที่จะสรางกําไร และจัดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Kilby, 1971)  

ผูศึกษาขอสรุปวาผูประกอบการ หมายถึงผูที่มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งองค์การหรือธุรกิจ
เพ่ือสรางกําไร โดยแบกรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในระหวางดําเนินการ 

 แนวคิดความอยู่รอด 

จิรภัทร์ ลิปเมธี และกัลปยาภัสร์ ทองเย็น (2557) ไดใหความหมายถึงการปรับตัวเพ่ือความ
อยูรอดของธุรกิจวา เป็นวิธีการปรับตัวจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไมวาจะเป็นความ
ตองการของมนุษย์ที่มีมากขึ้น สังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทั่วไปอ่ืนๆ ที่
สงผลกระทบใหองค์กรหรือธุรกิจนําไปสูการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดสถานการณ์นั้น 

 Jackson and Morgan (1978 อางใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2551: 65) กลาววา 
โดยทั่วไปองค์การจะตายเมื่อไมสามารถมีตําแหนงหรือบทบาทที่เหมาะสมในสิ่งแวดลอมหนึ่งได หรือ
เมื่อองค์การไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมแบบใหมได ใน
ประเด็นนี้เป็นเรื่อเกิดจากปัจัยภายนอก  

 ผูศึกษาไดมองวา ความอยูรอด หมายถึง การที่องค์การสามารถปรับตัวจากผลกระทบปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม 

ทฤษฎีปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ(PESTLE Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ภายนอก (Francis J. Aguilar, 1967) ไดกลาวถึงการนําปัจจัย
ภายนอกมาวิเคราะห์และทําความเขาใจสภาพพ้ืนที่ภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จและความอยูรอด
ของธุรกิจ ประกอบดวยปัจจัยตางๆดังนี้ การเมือง(Political) เศรษฐกิจ(Economic) สังคม/
วัฒนธรรม(Social) เทคโนโลยี (Technological) กฎหมายและขอบังคับ(Legal) สภาพแวดลอม 
(Environmental) 
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ผูวิจัยไดเลือกนําทฤษฎี PESTLE Analysis  ไปใชในการวิเคราะห์สภาพแวดลอมภายของ
ธุรกิจเรือประมงในจังหวัดระนอง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สงตอการดําเนินการที่สอดคลองตอความอยูรอด
ของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์   

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)           ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variables) 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อัน

ประกอบดวย ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัย
สภาพพ้ืนที่ภายนอกที่เก่ียวของตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัด
ระนอง ครั้งนี้ไดอาศัยขอมูลปฐมภูมิประเภทการสํารวจดวยแบบสอบถามจากผูประกอบการธุรกิจ
ประมงพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง กลุมตัวอยางไดกําหนดกลุมตัวอยางเป็นผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์  ในจังหวัดระนอง โดยใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 10  หรือ 0.1 (ปัทมาพร, 2554) เนื่องดวยมี
ขอจํากัดดานเวลาและในขณะที่ผูประกอบการอยูในชวงเกิดการประทวงทางภาครัฐเรื่องปัญหา
แรงงานตางดาวขาดแคลน จากการคํานวณจะไดกลุมตัว อยางที่ ใช ในการวิจัยทั้งสิ้น  379 
ผูประกอบการ จากสูตรการคํานวณดังนี้  

n   =   
N

1+Ne2                     

  

ลักษณะสถานประกอบการ 

พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการประมงพาณิชย ์

ระดับความสําคัญของปัจจัยสภาพ

พื้นที่ภายนอก(PESTLE Analysis) 

Logit Model 

ความอยูรอดของผูประกอบการ

ประมงพาณิชย ์จังหวัดระนอง 

ภายในระยะ 5 ปี 

-อยูตอในธุรกิจประมงฯ 

-ไมอยูตอในธุรกิจประมงฯ 
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e   =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 
 N   =   ขนาดของประชากร 
 n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  จากขอมูลดังกลาวจะไดคาตางๆ ดังนี้ 
  e   =   0.1 
  N   =   379 
  
  แทนคาลงในสมการ 

n  =   
379

1+379×(0.1)2
 

 

n   ≈   79                         
 
 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 79 คน ทางผูศึกษาทําการสํารองไวเพ่ิมเติม
อีก 21 ตัวอยาง สําหรับกรณีที่แบบสอบถามมีคําตอบที่ไมสมบูรณ์ ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เทากับ 100 ผูประกอบการ และใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
การทดสอบเครื่องมือ 

เมื่อสรางแบบสอบถามซึ่งใชเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้แลว ผูศึกษาไดนําไปทําการ
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมตัวอยาง 41 ชุด โดยการทดสอบแบบสอบถาม แบงเป็น 2 สวนไดแก 

1. การทดสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถามที่จัดขึ้น วาสามารถวัดไดตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตองการหรือไม โดยใหอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้ อหาใน
แบบฟอร์มการรายงานขอมูล และนําไปทดลองเก็บขอมูลกอน 41 กลุมตัวอยาง จากนั้นรวม
ขอผิดพลาด และดําเนินการแกไขในแบบสอบถามกอนเก็บขอมูลจริง 

 2. การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability)ของแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น โดยวิธีวัดความ
สอดคลองภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค 
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซึ่งเป็นการหาคาความนาเชื่อถือได โดยวัดหรือสอบถามเพียงครั้ง
เดียวจากกลุมตัวอยาง ถาคาแอลฟุาที่ไดมีคาใกล 1 มาก แสดงวามีความนาเชื่อถือมาก  
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 จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ไดแกแนวคิดเกี่ยวกับการทําประมงพาณิชย์ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความอยูรอดของผูประกอบการ และทฤษฎีปัจจัยสภาพพ้ืนที่ภายนอกที่สงผลตอความอยูรอดของ
ธุรกิจ (PESTLE Analysis) ทําใหผูศึกษาสามารถสรางแบบจําลองโดยการกําหนดตัวแปรตางๆ ที่
ประกอบดวยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการดําเนินงานธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัย
สภาพพ้ืนที่ภายนอกที่สงผลตอความความอยูรอดธุรกิจ นํามาทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอความอยู
รอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ซึ่ง
มีรูปแบบสมการดังตอไปนี้ 

 In (
p

1-p
)        ∑  1i eari  2 oatsize1  ∑  3jInvestj  ∑  4kRevenuek     

∑  5lExpensel  6
Port1  

7
Fishery1    8Fishery3  

  9 orkerT  1  orkerA  11Product1  

 12 oat3  ∑  13mDatem    14 Located1  15Eco1    16Eco2   17Politic1  18Politic2 

      19Economic1  
 
 2 

Economic2  21legal2  22Social1  23Social2    

โดยกําหนดให 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 
P Prob(Y=1) คือ โอกาสที่ผูประกอบการประมง

พาณิชย์ จังหวัดระนองอยูรอดในธุรกิจ  
 

Y ความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ 
จังหวัดระนอง 

1 = เลือกที่จะอยูตอในธุรกิจ 
0 = เลือกที่จะไมอยูตอในธุรกิจ 

 ear  ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
I = 1,2 

(base group = 1-10ปี) 

 ear  = มากกวา 10 ปีขึ้นไป 
Boatsize1 เรือประมงพาณิชย์ขนาด 10-29 ตันกรอส 1 = กรณีเลือกขนาดเรือ 10 29 ตันกรอส 

0 = กรณีอื่นๆ 

Invest  เงินลงทุน 
J = 1,2,3 

(base group = ต่ํากวา 1 ลานบาท) 

Invest  = 1-5 ลานบาท 

Invest  = มากกวา 5 ลานบาท 

Revenuek รายได 
K = 1,2,3,4 

(base group = ต่ํากวา 1 แสนบาท) 

Revenue2 = 1 - 5 แสนบาท 

Revenue3 = 5 แสน - 1 ลานบาท 

Revenue4 = มากกวา 1 ลานบาทขึ้นไป 

Expensel คาใชจาย (base group = ต่ํากวา 1 แสนบาท) 
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ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

L = 1,2,3,4 Expense2 = 1 - 5 แสนบาท 

Expense3 = 5 แสน - 1 ลานบาท 

Expense4 = มากกวา 1 ลานบาทขึ้นไป 

Port1 ทาเทียบเรือในจังหวัดระนอง 1 = กรณีเลือกทาเทียบเรือในจังหวัด
ระนอง 
0 = กรณีอื่นๆ 

Fishery1 ธุรกิจทาเทียบเรือประมง 1 = กรณีเลือกธุรกิจทาเทียบเรือประมง 
0 = กรณีอื่นๆ 

Fishery3 ธุรกิจแพซื้อ-ขายปลา 1 = กรณีเลือกธุรกิจแพซื้อ-ขายปลา 
0 = กรณีอื่นๆ 

 orkerT จํานวนแรงงงานไทยตอเรือ 1 ลํา จํานวนแรงงานไทยตอเรือ 1 ลํา 

 orkerA จํานวนแรงงานตางดาวตอเรือ 1 ลํา จํานวนแรงงานตางดาวตอเรือ 1 ลํา 

Product1 สินคาปลาเบจพรรณ  1 = กรณีเลือกสินคาปลาเบจพรรณ 
0 = กรณีอื่นๆ 

 oat3 เรือประเภทอวนลอมจับ 1 = กรณีเลือกเรือประเภทอวนลอมจับ 
0 = กรณีอื่นๆ 

Datem ระยะเวลาในการออกเรือตอครั้ง 
M = 1,2,3 

(base group = ไมเกิน 10วัน) 

Date2 = 11 - 20 วัน 

Date3 = 20 - 30 วัน 

Located1 ทําประมงในนานน้ําไทย 1 = กรณีเลือกทําประมงในนานน้ําไทย 
0 = กรณีอื่นๆ 

Eco1 ทรัพยากรสัตว์น้ําขาดแคลน ตามระดับความสําคัญ 1 - 5  

Eco2 ทรัพยากรสัตว์ดอยคุณภาพลง ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Politic1 ความมั่นคงของการเมืองไทย ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Politic2 การใชมาตรา 44 ในอุตสาหกรรมประมง ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Economic1 แรงงานตางดาวขาดแคลน ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Economic4 ราคากลางสินคาประมง ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

legal2 ความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากภาครัฐ ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Social1 ความกดดันจากการไดรับใบเหลือง EU ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

Social2 ความกดดันจากปัญหาคามนุษย์ ตามระดับความสําคัญ 1 - 5 

  คาความคลาดเคลื่อน (error term)  
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง จํานวน 100 คน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นผูประกอบการที่ดําเนินกิจการมาแลวมากกวา 10 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 78 คน 
สวนมากใชเงินลงทุนในชวง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เป็นจํานวน 53 คน โดยผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์จํานวน 30 ทาน ไดประกอบธุรกิจประมงตอเนื่องดวยเชนกัน ในจํานวน 17 ทาน ได
ประกอบธุรกิจแพซื้อ-ขายปลา ปัจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอความอยูรอดของผูประกอบการให
ความสําคัญเรื่องการใชมาตรา 44 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดที่ 4.550 ความสําคัญ
ของปัญหาแรงงานตางดาวเป็นอันดับสองที่คาเฉลี่ยคะแนน 4.540 และคาเฉลี่ยคะแนนปัจจัยความ
มั่นคงทางการเมือง ปัจจัยทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลขาดแคลน และปัจจัยดานคุณภาพของสัตว์น้ําทะเล 
ตามลําดับดังนี้ 4.520, 3.950, และ 3.220  

 ในสวนการวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ 
จังหวัดระนอง ไดผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิตดังตอไปนี้  

In (
p

1-p
)    6.247+ 3.874year + 1.474Boatsize1 – 3.257Invest2 – 1.571Invest3 – 1.749Revenue2

   (2.90)*  (0.64)  (-2.23)*  (-0.87)  (-
1.00)  
       – 2.436Revenue3 + 2.060Revenue4 + 1.061Expense2 + 2.152Expense3 - 
2.029Expense4 
  (-1.37)   (0.80)  (0.54)  (1.23)  (-
0.80)  
      + 2.319Port – 2.421Fishery1 + 2.444Fishery3 - 9.251WorkerT + 0.29WorkerA – 
0.317Product1 
  (1.25)  (-1.72)*  (1.72)*    (-1.76)* (2.71)*  (-
0.16)  

     – 2.443Boat3 + 2.509Date2 - 2.879Date3 – 2.130Located1 – 1.359Eco1+ + 0.797Eco2  
   (-0.96)  (1.04) (-0.85)  (-1.09)        (2.65)*          (1.78)*
  

      – 1.048Politic1 1.164Politic2 - 1.054Economic1 + 0.263Economic4 – 0.924Legal2 
   (-1.90)*  (2.11)*  (-1.89)*  (0.74)    (0.344) 

      -0.161Social1 - 0.284Social2 
  (-0.35)  (-0.58) 
Numer of obs = 99, LR Chi-square (29) = 56.23, Pseudo R2 = 0.4105,Log likelihood = -40.38 
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หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง คา Z-stat 
     *แสดงถึง มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 

ตาราง  1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต 

ตัวแปร ค า สั ม
ประสิทธ์ 

   Z – Stat P – Value Marginal 
Effect 

ระยะเวลาเร่ิมด าเนินการ 
-  1- 10 ปี 
- มากกวา 10 ปีขึ้นไป 

 
 
3.874* 

 
(Base   
1.336 

 
 Group) 
2.90 

 
 
0.004 

 
 
0.574 

ขนาดเรือ 
- เรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10  - 29    ตันกรอส 

 
1.474 

 
2.295 

 
0.64 

 
0.521 

 
0.352 

 
เงินลงทุน 

- ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- 1,000,001 – 5,000,000 บาท 

- มากกวา 5,000,000 บาทขึ้นไป 

 
 
-3.257* 
-1.571 

 
(Base   
1.458 
1.805 

 
 Group) 
-2.23 

-0.87 

 
 
0.026 
0.384 

 
 
-0.662 
-0.299 

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ไมเกิน 100,000 บาท 

- 100,001 – 500,000 บาท 

- 500,001 – 1,000,000 บาท 

- มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป 

 
 
-1.749 
-2.436 
2.060 

 
(Base   
1.756 
1.773 
2.588 

 
 Group) 
-1.00 
-1.37 
0.80 

 
 
0.319 
0.169 
0.426 

 
 
-0.357 
-0.416 
0.471 

ระดับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

- ไมเกิน 100,000 บาท 

- 100,001 – 500,000 บาท 

- 500,001 – 1,000,000 บาท 

- มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป 

 
 
1.061 
2.152 
-2.029 

 
(Base   
1.971 
1.743 
2.545 

 
 Group) 
0.54 
1.23 
-0.80 

 
 
0.590 
0.217 
0.425 

 
 
0.256 
0.486 
-0.386 

ธุรกิจประมงต่อเนื่อง 

- ทาเทียบเรือประมง 

- แพซื้อ-ขายปลา 

 
-2.421* 
2.444* 

 
1.410 
1.423 

 
-1.72 
1.72 

 
0.086 
0.086 

 
-0.577 
0.583 

ท่าเรือที่ใช้ในการเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

- ทาเรือในจังหวัดระนอง 

 
2.319 

 
1.851 

 
1.25 

 
0.210 

 
0.354 

แรงงานกรรมกรประมงพาณิชย ์ต่อเรือ1ล า 

- แรงงานไทย 

- แรงงานตางดาว 

 
-9.251* 
0.29* 

 
0.525 
0.107 

 
-1.76 
2.71 

 
0.078 
0.007 

 
-0.220 
0.693 
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ตัวแปร ค า สั ม
ประสิทธ์ 

   Z – Stat P – Value Marginal 
Effect 

ประเภทสัตว์น้ าที่ท าประมง 

- ปลาเบญจพรรณ 

 
-0.317 

 
2.028 

 
-0.16  

 
0.876 

 
-0.775 

ประเภทเรือในการท าประมง 

- อวนลอมจับ       

 
-2.443 

 
2.566 

 
-0.96 

 
-0.341 

 
-0.413 

ระยะเวลาในการท าประมง 

- ไมเกิน 10 วัน 

- 11 -20 วัน 

- 21-30 วัน 

 
 
2.509 
-2.879 

 
(Base   
2.418 
3.400 

 
 Group) 
1.04 
-0.85 

 
 

0.299 
0.397 

 
 
0.487 
-0.375 

น่านน้ าในการท าประมง 

- อันดามันตอนบน 

 
-2.130 

 
1.948 

 
-1.09 

 
0.274 

 
-0.468 

ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

- ทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลขลาดแคลน 

- ทรัพยากรสัตว์น้ําทะเล คุณภาพดอยลง 
ด้านการเมือง 

- ความมั่นคงทางการเมืองไทย 

- การใชกฎมาตรา 44 ของรัฐบาล 
ด้านเศรษฐกิจ 

- แรงงานตางดาวขลาดแคลน 

- ราคากลางสินคาประมง 
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับใช้ 

- ความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากภาครัฐ 
ด้านสังคม วัฒนธรรม 
- ความกดดันจากการไดรับใบเหลืองของ EU 
- ความกดดันจากปัญหาการคามนุษย์ 

 
-1.359* 
0.797* 
 
-1.048* 
1.164* 
 
-1.054* 
0.263 
 
-0.924 
 
-0.161 
-0.284 

 
0.513 
0.447 
 
0.551 
0.552 
 
0.558 
0.355 
 
0.977 
 
.465 
0.485 

 
-2.65 
1.78 
 
-1.90 
2.11 
 
-1.89 
0.74 
 
0.344 
 
-0.35 
-0.58 

 
0.008 
0.075 
 
0.057 
0.035 
 
0.059 
0.459 
 
0.344 
 
0.728 
0.559 

 
-0.324 
0.190 
 
-0.250 
0.277 
 
-0.251 
0.627 
 
-0.220 
 
-0.386 
-0.067 

LR Chi2 = 56.23           Prob Chi2= 0.0018 Overall Percentage Correct =  83.84%  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาคา LR Chi-Square = 56.23 Prob Chi = 0.0018 อธิบาย
ไดวาแบบจําลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมง
พาณิชย์ จังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางระดับสถิติที่ระดับ 0.10 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา Overall 
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Percentage Correct เทากับ 83.84 % อธิบายไดวาแบบจําลองนี้สามารถพยากรณ์ความอยูรอดของ
ผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง ทั้งสองกรณีได คือ กรณีตัดสินใจคงอยูในธุรกิจตอ
และกรณีตัดสินใจเลิกกิจการ โดยคิดเป็นรอยละ 83.84  
 

ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนองที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 ไดแก ตัวแปรระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมามากกวา 10 ปีขึ้นไป มีการตัดสินใจอยู
ตอในธุรกิจมากกวาผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมาแลวในระยะเวลา 1-10 ปี ที่รอยละ 57.42 อางอิง
จากการสัมภาษณ์ผูประกอบการประมงพาณิชย์ที่ดําเนินธุรกิจมายาวนาน ตัดสินใจอยูตอเพ่ือรอดู
เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้มีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดรวดเร็วกวาผูที่มีระยะดําเนินกิจการนอย
กวา  ตัวแปรจํานวนเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ พบวาผูประกอบการที่ลงทุนในชวง 1,000,000 – 
5,000,000 บาท มีการตัดสินใจไมอยูตอมากกวาผูที่ลงทุนต่ํากวา 1,000,000 บาท โดยคิดเป็นรอยละ 
66.27 ผูประกอบการรายใหญไดแบบรับความเสี่ยงตอสภาพแวดลอมสูงกวารายเล็ก สอดคลองกับ
งานวิจัยของณัฐวุฒิ วิเศษ(2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยในการดําเนินธุรกิจของการเป็นผูประกอบการ
ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี กลาววาการลงทุนเริ่มแรกที่นอยกวา สงผล
ใหมีภาระหนี้สินไมมาก สามารถควบคุมระบบบริหารการเงินไดดีกวาธุรกิจที่ใหญกวา ตัวแปรผู
ประกอบที่ประกอบธุรกิจประมงตอเนื่องรวมดวย โดยประกอบธุรกิจทาเทียบเรือประมงรวมมี
แนวโนมในการตัดสินใจไมอยูตอ รอยละ 57.77 แตผูที่ประกอบธุรกิจแพซื้อ-ขายตัดสินใจอยูตอ รอย
ละ 58.31 สอดคลองกับการสัมภาษณ์ผูประกอบการประมงที่ประกอบประมงตอเนื่องรวมดวย 
ผูประกอบการทาเทียบเรือมีผลกระทบโดยตรงหากธุรกิจเรือประมงไทยมีปัญหา ในขณะที่
ผูประกอบการแพซื้อ-ขายปลา ไดประกอบอาชีพในการซื้อขายปลาโดยตรงโดยไมผานพอคาคนกลาง
และสามารถรับซื้อสินคาประมงจากเรือตางสัญชาติได 

ในขณะที่ลักษณะพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง สามารถอธิบาย
การตัดสินใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนองที่
ระดับนัยสําคัญ 0.10 สําหรับการจางแรงงานไทย หากจางเพ่ิมขึ้น 1 คนสงผลใหผูประกอบการ
ตัดสินใจไมดําเนินธุรกิจตอที่ระดับรอยละ 22.07 ในขณะที่การจางแรงงานตางดาวเพ่ิมขึ้น 1 คนสงผล
ตอการตัดสินใจอยูตอรอยละ 6.93 สอดคลองกับพันธ์รบ ราชพงศา (2557) ไดอางถึงแนวคิด 3D ไว
วาแรงงานไทยไมตองการทํางานหนังประเภท 3D คือ งานสกปรก (Dirty Job) งานอันตราย 
(Dangerous Job) และงานยาก (Difficult Job) สงผลใหแรงงานไทยขลาดแคลนสูงกวาแรงงานตาง
ดาว ที่เคลื่อนยายแรงงานหลังเปิดประชาคมอาเซียน พรอมกับคาจางราคาถูกกวาแรงงานไทย 
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    ปัจจัยสภาพพ้ืนที่ภายนอกที่สงผลตอความอยูรอดของธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง 
สามารถอธิบายการตัดสินใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิชย์ 
จังหวัดระนองที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ผูประกอบการไดใหความสําคัญกับการบังคับมาตรา 44 ของ
รัฐบาล โดยสงผลใหผูประกอบการมีความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับ เฉลิม
ชัย ก฿กเกียรติกุล(2556) ไดอางถึงทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
มาตรา 44 บังคับใชเนื่องดวยการแกไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย และสงเสริมการทําประมง
อยางยั่งยืนในอนาคต เพราะวารัฐตองเขาไปกํากับดูแลเพ่ือแกไขปัญหาทางสังคมหรือใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ   ในขณะที่ความมั่นคงทางการเมืองปัจจุบันของไทยสงผลใหความนาจะเป็นในการ
ตัดสินใจอยูตอลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล กฎระเบียบและความเชื่อมั่น สงผลให
ผูประกอบการไมมีความมั่นใจในการดําเนินกิจการสอดคลองกับบทความเรื่องปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนเขียนโดย ภัทรษมน รัตนางกูร (2552) 
กลาววาประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง จะทําใหนักธุรกิจ นักลงทุนมีความมั่นใจในการประกอบ
อาชีพ  ปัจจัยการขาดแคลนแรงงานตางดาวมีความนาจะเป็นตอการตัดสินใจอยูตอลดลง  สอดคลอง
กับบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกร(2561) แรงงานตางดาวทักษะต่ําจาก 3 ประเทศเพ่ือนบานเป็น
องค์ประกอบหลักและโครงสรางในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  พบวาธุรกิจที่ใชแรงงานตางดาว
ธุรกิจเหมากอสราง ธุรกิจบริการ และเกษตรประมง ซึ่งการขาดแคลนแรงงานสงผลใหธุรกิจหยุดชะงัก
ได ปัจจัยดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดแกการขาดแคลนของทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลสงผลตอ
ความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ นวรัตน์ แกวชูกุล (2551) ที่ได
ศึกษาเรื่องผลกระทบจากนโยบายดานการประมงของประเทศอินโดนีเซียตอการพัฒนาประมงนอก
นานน้ําของไทย  จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในนานน้ําไทย และการทําประมงที่เกิน
ศักยภาพของเรือประมงไทย การผลิตทดแทนตามธรรมชาติเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ํา และมีแนวโนมลดลง
ในอนาคต สงผลใหตนทุนสูงขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนต่ําลง ประสบกับสภาวะขาดทุน  และปัจจัย
คุณภาพสัตว์น้ํ าทะเลดอยคุณภาพ  สงผลตอความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอเ พ่ิมขึ้น 
 คุณภาพสัตว์น้ําไมสงผลตอการกําหนดราคาสินคากลางประมง    

ลักษณะผูประกอบการไดแก ลักษณะเรือประมง ระดับรายไดเฉลี่ย ระดับคาใชจายเฉลี่ย 
ทาเรือที่ใชในการเทียบเรือเขาฝั่ง พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจไดแก ประเภทสินคา ประเภทเรือ 
ระยะเวลาในการออกเรือ นานน้ําในการทําประมง และปัจจัยสภาพพ้ืนที่แวดลอมภายนอกไดแก ดาน
กฎหมายและดานสังคม วัฒนธรรม ไมสามารถอธิบายการตัดสินใจการอยูตอของผูประกอบการรุกิจ
ประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง 
พบวาปัจจัยปัญหาที่สงผลตอความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอมีปัญหาดานทรัพยากรสัตว์น้ําขาด
แคลน  ปัญหาดานเสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาดานการขาดแคลนแรงงาน 
 1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการทําประมงแบบยั่งยืน เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
และทรัพยากรประมงในระยะยาว พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎการทําประมงสากล อาทิ IUU  

2. รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง เพ่ือสงเสริมความเชื่อมั่นแก
ผูประกอบการ นักลงทุน รวมถึงประชาชน โดยการจัดการเลือกตั้ง 

3.ในดานแรงงาน ผูประกอบการประมงพาณิชย์และภาครัฐควรปรึกษาหารือรวมกัน เพ่ือ
หาทางออกรวมกันในปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลน เนื่องดวยจังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเมียรมาสามารถที่จะจัดจางแรงงานไดงาย นับเป็นขอไดเปรียบ
มากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 หากมีผูสนใจศึกษาเพ่ิมเติมควรมีการศึกษากลุมผูประกอบการประมงพาณิชย์ตอเนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการทาเทียบเรือประมงในจังหวัดระนอง หรือศึกษา
ความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดกลุมทะเลอันดามัน เพ่ือเปรียบเทียบผล
การศึกษาในการใหความสําคัญตอปัจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอความอยูรอด 
 
เอกสารอ้างอิงและสิ่งอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู
คาท่ีสําคัญโดยใชขอมูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ถึงไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 รวม 36 ไตรมาส โดยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอน แลวประมาณคาสัมประสิทธิ์
ของสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบสองขั้น โดยแบงการศึกษาออกเป็น 2 สวนคือ ศึกษาอุป
สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย  ผลการศึกษาพบวา อุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ไดแก ราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย อัตราภาษี 
ราคาน้ํามันดิบ และราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาความยืดหยุน
ของราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเทากับ  – 2.496 อธิบายไดวาถุงยาง
อนามัยเป็นสินคาที่มีความยืดหยุนของอุปสงค์ตอราคาสูง และ ศึกษาอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของ
ไทยไปยังประเทศจีน ผลการศึกษาพบวา อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน มี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ไดแก ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน ราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย นโยบายลูกคนเดียวของจีน และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศจีน มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยคาความยืดหยุนของราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเทากับ – 1.096 อธิบายไดวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่มีความ
ยืดหยุนของอุปสงค์ตอราคาสูง 
ค าส าคัญ:  ถุงยางอนามัย  การสงออก  ความยืดหยุน  ประเทศคูคา 
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Abstract 
  This study aimed to demand for condom from Thailand to Some Major Trading 
Partners. The quarterly secondary data was collected from the first quarter of 2008 
to the fourth quarter of 2016, totaling 36 quarters and analyzed by multiple 
technique.  The research used two-stage least squares (2SLS) by separating the study 
into two part.  One was the study export demand for condom from Thailand to 
Malaysia to estimate the parameters in the model.  The results of the study found 
that export demand for condom from Thailand to Malaysia at the statistical 
significance level  . 1 were Thailand’s export price to Malaysia, exchange rate  aht 
per Malaysian Ringgit, import tax of Malaysia the price, crude oil, and Japan’s export 
price of condom at the statistical significance level 0.05, for gross domestic product 
of Malaysia the statistical nonsignificance level. The estimated model could express 
the elasticity of Thailand export demand for condom with respect to its price equal 
to – 2.496 which implies that export demand for condom was elastic. Another one 
was the study export demand for condom from Thailand to China to estimate the 
parameters in the model. The results of the study found that export demand for 
condom from Thailand to China at the statistical significance level of 0.01 were 
Thailand’s export price to China, Malaysia’s export price, China’s single child policy, 
and gross domestic product of China at the statistical significance level 0.05.The 
estimated model could express the elasticity of Thailand export demand for condom 
with respect to its price equal to – 1.096 which implies that export demand for 
condom was elastic. 
Keywords: Condom, Export, Elasticity, Selected Countries 
 
บทน า 
  ปัจจุบันถุงยางอนามัยถือเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาติที่สําคัญอุตสาหกรรม
หนึ่งของประเทศไทย ถุงยางอนามัยที่ผลิตไดสวนใหญสงออกไปยังตลาดตางประเทศซึ่งประเทศไทย
เป็นประเทศผูสงออกถุงยางอนามัยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก  ความตองการถุงยางอนามัยใน
ตลาดโลกเพ่ิมมากขึ้นอยางมากเป็นผลมาจากการรณรงค์การใชถุงยางอนามัยเพ่ือปูองกันโรคเอดส์ 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ตางๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ปูองกันและแกไขปัญหาเอดส์แหงชาติ ปี 
2555 – 2559 โดยสํานักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์มีมาตรการสําคัญประการ



 
 560 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

หนึ่ง คือ การสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น โดยมีกิจกรรมหลัก 
คือ การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัย ใหเป็นอุปกรณ์สุขอนามัยเพ่ือความ
ปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ (สํานักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ , 2558) การ
สงออกถุงยางอนามัยของไทยครองสัดสวนในการสงออกโลกเป็นอันดับหนึ่งที่รอยละ 22.7 ในปี 2559 
โดยตลาดสงออกหลักของประเทศไทยในการสงออกถุงยางอนามัยในภาพที่ 1 คือ มาเลเซีย และจีน 
ซึ่งในปี 2560 ไทยมีปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปจีนถึง 1,138 ตันหรือคิดเป็นรอยละ 8.9 ของการ
สงออก การสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปจีนมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนมีในทุกๆปี  โดยจะเห็นไดวาในปี 
2550 ไทยมีปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปจีนเพียง 328 ตันหรือคิดเป็นรอยละ 6.4 ของการสงออก 
และประเทศมาเลเซียมีมูลคานําเขาถุงยางอนามัยจากประเทศไทยเพียง 101 ตันหรือคิดเป็นรอยละ 
1.2 ของการสงออกในปี 2550 โดยแนวโนมในการนําเขาถุงยางอนามัยของมาเลเซียจากไทยมี
แนวโนมการนําเขาที่เพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2560 มีปริมาณการนําเขาถุงยางอนามัยจากไทยถึง 1 ,530 
ตันหรือคิดเป็นรอยละ 7.9 ของการสงออกถุงยางอนามัยของไทย  จากความสําคัญของสินคาถุงยาง
อนามัยที่กลาวถึงนั้น จะเห็นไดวาถุงยางอนามัยมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ตองพ่ึงพารายไดจากการสงออกเป็นหลัก และสินคา
ถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่สรางรายไดในการสงออกใหกับประเทศไทยเป็นอยางมากนี้ เนื่องจากไทย
เป็นประเทศที่ตางชาติมุงหมายที่จะใหเป็นฐานการผลิตและไทยมีความไดเปรียบทั้งดาน วัตถุดิบ 
แรงงาน เทคโนโลยี เป็นตน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงทําการศึกษาเพ่ือใหทราบวา มีปัจจัยใดบางที่สงผล
ตอการสงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญ  และผูศึกษาไดเลือกประเทศที่
ทําการศึกษา 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและประเทศจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นประเทศ
ที่มีการนําเขาถุงยางอนามัยจากประเทศไทยมากท่ีสุดสองประเทศแรก 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปยังตลาดที่สําคัญของไทยปี 2550-2560 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคูคาที่
สําคัญ 
  2.  วิเคราะห์ความยืดหยุนของอุปสงค์สงออกสินคาถุงยางอนามัยตอการสงออกจากไทยไปยัง
ประเทศคูคา  
 
กรอบแนวคิด 
  การศึกษาอุปสงค์สงออกสินคาถุงยางอนามัยตอการสงออกจากไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญ 
ซึ่งประเทศคูคาที่สําคัญที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาคือ ประเทศมาเลเซียและประเทศจีน การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใน
การวิจัยไดดังนี้ 
       ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย 
(ดอลลาร์สหรัฐ/กโิลกรัม) 
- อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (บาท/ริงกิตมาเลเซีย) 
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน (ดอลลารส์หรัฐ/
กิโลกรมั) 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ) 
- ราคาน้ํามันดิบ  (ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล) 
- นโยบายยกเลิกภาษสีินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ตัวแปรหุน) 

 

ปริมาณสงออกถุงยาง
อนามัยจากไทยไปยัง

ประเทศมาเลเซีย (กิโลกรัม) 

Regression Analysis 
2SLS 

ตวัแปรตาม 
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      ตัวแปรอิสระ 
 
\ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เสาวนีย์  ภัทโรวาสน์ (2543) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์การสงออก
ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญของไทย โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาภาวะการผลิตและภาวะ
การตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญ และศึกษาปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์ การสงออก
ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญของไทย คือ ยางรถจักรยาน ถุงมือยาง และยางรัดของ โดยใชแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติ และกะประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา ใชขอมูลระหวางปี 2527-2541 
ผลการศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์การสงออกยางรถจักรยานไปยังตลาดหลักของไทย พบวา 
การสงออกไปอิตาลีขึ้นอยูกับ  ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว  รายไดประชาชาติตอ
บุคคลที่ปรับแลว และอัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย การสงออก
ไปเยอรมนี ขึ้นอยูกับ ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่
ปรับแลว อัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และอัตราแลกเปลี่ยน
ของจีนเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย การสงออกไปสหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรขึ้นอยู
กับ ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว และอัตราแลกเปลี่ยนของ อินโดนีเซียเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของไทย ปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์การสงออกถุงมือยางไปยังสหรัฐอเมริกา คือ ราคา
สงออกถุงมือยางของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว  อัตราแลกเปลี่ยนของ
อินโดนีเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และตัวแปรหุน สวนปัจจัยที่มีผลตออุสงค์สงค์การ
สงออกยางรัดของไปยังตลาดหลักของไทย พบวา การสงออกไปสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยูกับ ราคาสงออก
ยางรัดของของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว อัตราแลกเปลี่ยนของมาเลเซีย
เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และอัตราแลกเปลี่ยนของอินเดียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
ไทย การสงออกไปสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ขึ้นอยูกับปัจจัย ราคาสงออกยางรัดของของไทยที่
ปรับแลว และรายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว สวนกรณีการสงออกไปอิตาลี  ขึ้นอยูกับปัจจัย 

 

- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
(หยวน/กิโลกรัม) 
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย  (ดอลลาร์
สหรัฐ/กิโลกรัม) 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจีน  (รอยลานหยวน) 
- นโยบายลูกคนเดียวของจีน (ตัวแปรหุน) 

ปริมาณสงออกถุงยาง

อนามัยจากไทยไปยัง

ประเทศจีน (กิโลกรมั) 

Regression Analysis 
2SLS 

ตวัแปรตาม 
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ราคาสงออกยางรัดของของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว และอัตรา
แลกเปลี่ยนของมาเลเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย 
  พงศ์ภรณ์  โพธิ์พูลเงิน (2550) ศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสราง พฤติกรรม 
และผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย ระหวางปี พ.ศ. 2546 -2548 
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย 
และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารจากหนวยงานของรัฐบาล และของเอกชนที่เกี่ยวของ การวิเคราะห์
ขอมูลใชวิธีคํานวณหาคาการกระจุกตัวบางสวนแบบ Concentration Ratio (CR) และการกระจุกตัว
โดยรวม โดยคํานวณจากคาดัชนี Herfindahl Index (HI) ผลการศึกษาสรุปไดวา โครงสรางตลาดของ
อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย มีแนวโนมเป็นตลาดผูขายนอยรายประเภท Pure 
Oligopoly มีการกระจุกตัวอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง ผลการศึกษาดานพฤติกรรม เครื่องมือที่ใชใน
การแขงขันของบริษัทผูผลิตเป็นพฤติกรรมการแขงขันดานมิใชราคา โดยแนวคิดเรื่องสวนประสมทาง
การตลาด พบวากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใชกันมากในอุตสาหกรรมประกอบดวย การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ์ใหมีลักษณะพิเศษ แตกตางจากผลิตภัณฑ์บริษัทอ่ืนๆ 
การใชชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุม และการสงเสริมการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมาก
ที่สุด ซึ่งประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรักษาสวนครอง
ตลาดที่มีอยูเดิมไว สวนผลการศึกษาดานผลการดําเนินงานพบวา อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยใน
ประเทศไทย มีโอกาสการขยายตัวอยางตอเนื่อง และบริษัทผูผลิตถุงยางอนามัยในอุตสาหกรรม
สามารถแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากผูนําตลาดไดในอนาคต ดังนั้นผูผลิตจึงตองพัฒนาคุณภาพ
ของถุงยางอนามัย เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขง และใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือในตัวสินคา 
  ตรียนาถ  หัตถประดิษฐ์ (2554) ศึกษาการวิเคราะห์การสงออกยางธรรมชาติของไทยไปยัง
ประเทศผูนําเขาที่สําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต การตลาด 
และการสงออกยางธรรมชาติ และวิเคราะห์ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยาง
ธรรมชาติและการขยายตัวของการสงออกโดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่และสวนแบงตลาด
สัมพัทธ์ของไทยกับประเทศคูแขงในประเทศผูนําเขาที่สําคัญ โดยที่ความไดเปรียบเทียบในการสงออก
ยางธรรมชาติของไทย มาเลเซียและเวียดนาม มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแตมีแนวโนมลดลง 
ยกเวนประเทศอินโดนีเซียที่มีแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น สวนผลการศึกษาการ
ขยายตัวของการสงออกยางธรรมชาติของไทยและคูแขง พบวาอัตราการขยายตัวการสงออกยาง
ธรรมชาติในภาพรวม เพ่ิมขึ้น และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเภท พบวายางแทงมีอัตราการขยายตัว
ลดลง ผลการวิเคราะห์สวนแบงตลาดสัมพัทธ์โดยใช BCG Matrix พบวา ไทยเป็นผูนําตลาดในการ
สงออกยางธรรมชาติไปยังตลาดจีน ถึงแมอัตราการเจริญเติบโตของไทยจะต่ํากวาอินโดนีเซียและ
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เวียดนาม และที่นาสนใจคือ ในตลาดสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นรอยละ 
74.07 แตประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงรอยละ 31.59 ทําใหอินโดนีเซียมีสวนแบงการตลาด
ในปี 2552 มากกวาประเทศไทยถึง 2.49 เทา สวนในตลาดญี่ปุุน ไทยเป็นผูนําตลาด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ  แบบอนุกรมเวลา รวม 36 ไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 1 ปี 2551 
ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยทําการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอนในรูปสมการ Double log form 
เพ่ือใหทราบถึงความยืดหยุน โดยประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบสองขั้น ซึ่งแบบจําลองที่
จะตองผานการทดสอบขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) ไดแก 1) การ
ทดสอบ Multicollinearlity 2) การทดสอบ Normality 3) การทดสอบ Heteroscedasticity และ 
4) การทดสอบ Autocorrelation จากนั้นจึงนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากแบบจําลองมาวิเคราะห์หรือ
อธิบายผลคาความยืดหยุนของอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียและจีนตอ
ตัวแปรตางๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแบบจําลองทางเศรษฐมิติไดดังนี้ 
 

ประเทศมาเลเซีย 

lnQm =  m0 + m1lnPricem + m2lnEXm +  m3lnPJm +  m4lnGDPM +  m5lnOIL +  m6 
TAXM + em 

  โดยที่ 
  Qm  คือ ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศมาเลเซีย (กิโลกรัม) 
  Pricem คือ ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ/
กิโลกรัม) 
  EX m คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (บาท/ริงกิตมาเลเซีย) 
  PJm คือ ราคาสงออกถุงยางอนามยัของประเทศญี่ปุุน (ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)   
  GDPM คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ) 
  OIL  คือ ราคาน้ํามันดิบ (ดอลลาร์สหรัฐ/ลิตร) 
  TAXM คือ นโยบายยกเลิกภาษีสินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย 
     ตะวันออกเฉียงใต 
     โดยที่ 0 = ไมใชนโยบาย  (ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2551 ถึง ไตรมาสที่ 4/2552)   
       1 = ใชนโยบาย   (ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2553 ถึง ไตรมาสที่ 4/2559) 
  em  คือ คาคลาดเคลื่อน 
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ผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย 
สามารถเขียนในรูปสมการถดถอยที่ประมาณได ไดดังนี้ 
lnQm= 23.02373 – 2.495641lnPricem – 7.903138lnEXm + 1.493456lnPJm + 0.077599lnGDPM +  
  1.573393lnOIL + 1.116294TAXM + em 

  (5.150367) (-5.818713)* (-2.839442)*  (2.059255)**  (1.675687)NS (3.415528)*  
  (4.106991)* 
  R-squared  = 0.747925  Adjusted R – squared = 0.695771 
  F – statistic = 15.16872  Durbin – Watson stat = 1.879258 

 
  หมายเหตุ 
  1) เลขในวงเล็บแทนคา t – statistic 
  2) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
  3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
  4) NS หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  5) แบบจําลองนี้ไดคํานึงถึงขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผานการทดสอบตาม CLRMแลวไดแก การทดสอบ Multicollinearlity  การทดสอบ Normality  
การทดสอบ Heteroscedasticityและ การทดสอบ Autocorrelation 
 
  จากสมการสามารถอธิบายไดวาปัจจัยที่สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยังประเทศมาเลเซีย ไดแก  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย อัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศสกุลเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย  ราคาน้ํามันดิบ นโยบายยกเลิกภาษีสินคา
นําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถอธิบายอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย ไม
สามารถสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย แตเนื่องจากตัว
แปรดังกลาวถือเป็นตัวแปรสําคัญทางทฤษฎีที่กําหนดฟังก์ชั่นการสงออก ผูศึกษาจึงยังคงตัวแปร
ดังกลาวนี้ไวในแบบจําลอง จากคา R-squared = 0.75 แสดงใหเห็นวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบาย
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียได ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดย
สามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณอุปสงค์ไดครอบคลุมประมาณรอยละ 75 สวนอีกรอยละ 25 
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มาจากปัจจัยอ่ืนๆที่ไมไดนําเขามาพิจารณา และคา  F – statistic = 15.169 (Prob = 0.000) แสดง
วาปัจจัยเหลานี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศ
มาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 
ประเทศจีน 

lnQC =  C0 + C1lnPriceC/EXC +  C2lnPMC +  C3lnGDPC + C4CHI + eC 
  โดยที่ 
  QC   คือ ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (กิโลกรัม) 
  PriceC/EXC คือ ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน (หยวน/
กิโลกรัม) 
  PMC  คือ ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)   
  GDPC  คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน (รอยลานหยวน) 
  CHI   คือ นโยบายลูกคนเดียวของจีน 
      โดยที่ 0 = ไมใชนโยบายลูกคนเดียว 
        (ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2559 ถึง ไตรมาสที่ 4/2559) 
        1 = ใชนโยบายลูกคนเดียว 
        (ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2551 ถึง ไตรมาสที่ 4/2558) 
  eC   คือ คาคลาดเคลื่อน 
 
ผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน 
สามารถเขียนในรูปสมการถดถอยที่ประมาณได ไดดังนี้ 
lnQC = 1.858352 – 1.096030lnPriceC/EXC + 2.574418lnPMC + 0.544396lnGDPC– 0.548728CHI 
   (0.934998)   (-3.103133)**   (3.984048)*   (2.858877)**   (-4.443765)* 
  R-squared  = 0.747925  Adjusted R – squared = 0.741908 
  F – statistic = 1.634767  Durbin – Watson stat = 2.086634 

   
  หมายเหตุ 
  1)  เลขในวงเล็บแทนคา t – statistic 
  2) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
  3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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  4) แบบจําลองนี้ไดคํานึงถึงขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผานการทดสอบตาม CLRM  แลวไดแก การทดสอบ Multicollinearlityการทดสอบ Normality  
การทดสอบ Heteroscedasticityและ การทดสอบ Autocorrelation 
 
  จากสมการสามารถอธิบายไดวาปัจจัยที่สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยังประเทศจีน ไดแก  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน ราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของประเทศมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน นโยบายลูกคนเดียวของจีน 
สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   
0.01 จากคา R-squared = 0.78 แสดงใหเห็นวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนไดที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.01 โดยสามารถอธิบายความผันแปร
ของปริมาณอุปสงค์ไดครอบคลุมประมาณรอยละ 78 สวนอีกรอยละ 22 มาจากปัจจัยอ่ืนๆไมได
นําเขามาพิจารณา และคา F – statistic = 1.635 (Prob = 0.897)  แสดงวาปัจจัยเหลานี้สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.10 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากแบบจําลองที่ประมาณไดสามารถพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่ง
แสดงถึงผลกระทบของปัจจัยตางๆตออุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียและ
จีนไดดังนี ้
 
 ประเทศมาเลเซีย 
  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ในทิศทางตรงขาม กลาวคือ 
เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียลดลงรอยละ 2.496 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไววา ในทิศทางตรงขามซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล 
(2553) พบวา ราคาสงออกมีความสัมพันธ์ตรงขามกับการสงออก ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียเป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 2.495641 โดยมีความยืดหยุน
สูง แสดงใหเห็นวาสินคาถุงยางอนามัยเป็นสินคาฟุุมเฟือย ผูใชถุงยางอนามัยในประเทศมาเลเซียมี
ความออนไหวตอราคาถุงยางอนามัยคอนขางสูง 
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  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์สงออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ในทิศทางตรงขาม กลาวคือ ถาคาเงินบาทมีคาออนลง 
หรือสกุลเงินริงกิตมาเลเซียมีคาเพ่ิมขึ้น จะทําใหประเทศมาเลเซียสามารถนําเขาถุงยางอนามัยไดมาก
ขึ้น และสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศเป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 7.903138 มีความยืดหยุนมาก 
แสดงใหเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศมีความสําคัญที่ชี้ใหเห็นสภาพเศรษฐกิจวาถาคาเงิน
บาทมีคาออนลง หรือสกุลเงินริงกิตมาเลเซียมีคาเพ่ิมขึ้น จะทําใหประเทศมาเลเซียสามารถนําเขา
ถุงยางอนามัยไดมากขึ้น และสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศ
มาเลเซียเพิ่มขึ้น 
  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของ
ไทยไปยังประเทศมาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อ
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.493 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะวา
ประเทศผูนําเขาจะเลือกนําเขาสินคากับประเทศที่ราคาสงออกนอยที่สุด ดังนั้นเมื่อราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของคูแขงอยางประเทศญี่ปุุนเพ่ิมขึ้น จึงทําใหประเทศมาเลเซียหันมานําเขาถุงยางอนามัยจาก
ประเทศไทยแทน และสอดคลองกับงานวิจัยของแกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุ ล (2553) พบวา ราคา
สงออกของประเทศคูแขงขัน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการสงออก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของ
ประเทศญี่ปุุนเป็นไปในทิศทางบวก โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ1.493 มีคาความยืดหยุนมาก แสดง
ใหเห็นวา หากราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.493456 ในทางตรงขาม ถาราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุุน ลดลงรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทย
ไปยังประเทศมาเลเซียลดลงรอยละ 1.493 แสดงวาถุงยางอนามัยจากประเทศญี่ปุุนเป็นสินคาทดแทน
ถุงยางอนามัยจากประเทศไทย 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียไมมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยังประเทศมาเลเซียที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  
แจมพลาย  (2553) พบวาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไมมีความสัมพันธ์และไมมีผลตอการ
สงออก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียเป็นไปในทิศทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวางอุป
สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
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มาเลเซียในทิศทางเดียวกันโดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 0.077599 ซึ่งนอยกวา 1 เป็นคาความ
ยืดหยุนนอย แสดงใหเห็นวา เมื่อรายไดมวลรวมของผูบริโภคในประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้น สงผลให
ความสามารถในการซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน 
  ราคาน้ํามันดิบสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อราคาน้ํามันดิบเพ่ิมขึ้นรอยละ 
1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.573 ไม
สอดคลองกันสมมติฐานที่ตั้งไววาทิศทางตรงขาม สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิชากร เกษรแกว (2555) 
พบวา เมื่อราคาน้ํามันดิบเพ่ิมขึ้น จะทําใหการสงออกเพ่ิมขึ้นเชนกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุป
สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาน้ํามันดิบมีคาความยืดหยุนเทากับ 
1.573 เป็นไปในทิศทางบวก หากอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหราคาน้ํามันดิบเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.573 ในทางตรงขาม หากอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียลดลงรอยละ 1 จะทําใหราคาน้ํามันดิบลดลงรอยละ 1.573 
  นโยบายยกเลิกภาษีสินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันกลาวคือ เมื่อมาเลเซียใชนโยบายยกเลิกสินคานําเขาสงผลให
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.116 
 
 ประเทศจีน 
  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ในทิศทางตรงขาม 
กลาวคือ เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนลดลงรอยละ 1.096 สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไววา ในทิศทางตรงขาม หากราคาสินคาสงออกเพ่ิมขึ้นจะทําใหอุปสงค์สงออกลดลงเนื่องจาก
ประเทศผูนําเขาจะหันไปนําเขาจากประเทศอ่ืนที่มีราคาถูกกวา ในทางตรงขาม เมื่อราคาสงออกลดลง
จะทําให อุปสงค์สงออกเพ่ิมขึ้นเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล 
(2553) พบวา ราคาสงออกมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงขามทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน 
เป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 1.096030 โดยมีคาความยืดหยุนมากแสดงให
เห็นวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาฟุุมเฟือย ผูใชถุงยางอนามัยในประเทศจีนมีความออนไหวตอราคา
ถุงยางอนามัยคอนขางสูง 
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  ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อ
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.574 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา เมื่อราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซียมีราคาสงออกที่ลดลง ทําใหอุปสงค์การนําเขาถุงยาง
อนามัยของประเทศจีนจากประเทศไทยลดลงในทางตรงกันขาม เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของ
ประเทศมาเลเซียมีราคาเพ่ิมข้ึน ทําใหอุปสงค์การนําเขาถุงยางอนามัยของประเทศจีนจากประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นเชนกัน เนื่องจากประเทศผูนําเขาจะหันไปนําเขาสินคาจากประเทศที่มีราคาถูกกวาและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ  แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล (2553) พบวา ราคาสงออกของประเทศคู
แขงขัน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการสงออกทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์ส งออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซียเป็นไปใน
ทิศทางบวก โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 2.574418 โดยมีคาความยืดหยุนมาก แสดงใหเห็นวา หาก
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.574 ในทางตรงขาม ถาราคาสงออกถุงยางอนามัย
ของประเทศมาเลเซีย ลดลงรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน
ลดลงรอยละ 2.574 แสดงวาถุงยางอนามัยจากประเทศมาเลเซียเป็นสินคาทดแทนถุงยางอนามัยจาก
ประเทศไทย 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศจีนเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.544  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันย
พร เพชรชูศรี (2560) พบวา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกไดอยาง
มีนัยสําคัญ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศจีนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน เป็นไปในทิศทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จีนในทิศทางเดียวกันโดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 0.544396 ซึ่งนอยกวา 1 เป็นคาความยืดหยุนนอย 
แสดงใหเห็นวา เมื่อรายไดมวลรวมของผูบริโภคในประเทศจีนเพิ่มข้ึน สงผลใหความสามารถในการซื้อ
สินคาเพ่ิมข้ึน 
  นโยบายลูกคนเดียวของจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศ
จีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ในทิศทางตรงขาม กลาวคือ เมื่อจีนมีการประกาศใช
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นโยบายลูกคนเดียวของจีนสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเปลี่ยนแปลง
ลดลงรอยละ 0.549 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการศึกษาถุงยางอนามัยในประเทศมาเลเซียและจีน พบวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่มีคา
ความยืดหยุนสูงทั้งสองประเทศ แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคมีความออนไหวตอราคาถุงยางอนามัย
คอนขางสูง 
  1.  หนวยงานที่เกี่ยวของในข้ันตอนการผลิตและการวางแผนการผลิตและการสงออก สามารถ
ปรับลดตนทุนการผลิตไดซึ่งจะทําใหราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยลดลง สามารถทําการสงออก
เพ่ือขยายตลาดถุงยางอนามัยเขาไปยังประเทศมาเลเซียและจีนไดมากขึ้นการตลาดในประเทศไทย
ควรมีการสงเสริมและรณรงค์การใชถุงยางอนามัยเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไมเพ่ิงประสงค์ การ
ปูองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  
  2.  ควรมีการรณรงค์และสรางจิตวิสัยในการใชและทําใหถุงยางอนามัยเป็นที่ยอมรับในสายตา
ประชาชนในแงของการปูองกัน 
  3.  จากการศึกษาพบวา ปัจจัยดานราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศคูแขงขัน ซึ่งไดแก
ประเทศญี่ปุุนและมาเลเซีย มีคาความยืดหยุนเป็นบวก หมายถึง ถุงยางอนามัยของประเทศคูแข งขัน
เป็นสินคาทดแทนถุงยางอนามัยของประเทศไทย และยังมีคาความยืดหยุนสูง (คาความยืดหยุน
มากกวา 1 โดยไมคํานึงเครื่องหมาย) แสดงวาเมื่อใดที่ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศคูแขงขัน
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยลดลงมาก ดังนั้ น ผู
สงออกจึงควรศึกษาขอมูลกอนการทําการคา เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ์ของประเทศคูแขงขัน 
โดยเฉพาะปัจจัยดานราคาของประเทศคูแขงขันเพ่ือวางแผนและพัฒนาสินคาเพ่ือใหเกิดความ
ไดเปรียบในการสงออกถุงยางอนามัยและสําหรับ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งถัดไป 
  การศึกษาในครั้งนี้เลือกประเทศในการศึกษา คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศที่มีปริมาณการนําเขาถุงยางอนามัยมากที่สุดสองอันดับแรก แตควรศึกษาประเทศที่นาจะมี
แนวโนมที่ไทยจะสงออกและควรเปลี่ยนประเภทของสินคาในการศึกษาจากสินคาถุงยางอนามัยเป็น
สินคาหมวดอ่ืนๆที่นาสนใจและเป็นสินคาที่แนวโนมการสงออกไมคงที่เพ่ือศึกษาหาปัจจัยที่มี
ผลกระทบ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือลูกคาที่ใชบริการธนาคารออมสินใน พ้ืนที่เขตชลบุรี 1 จํานวน 400 
ตัวอยาง โดยใชวิธีการวิเคราะห์ดวยแบบจําลองโลจิต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ผลการศึกษา
พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 
จังหวัดชลบุรี ไดแก อายุ รายไดตอเดือน โดยกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารออมสินประเภทเงินฝากเผื่อเรียกและใชบริการสินเชื่อ ธุรกรรมสวนใหญที่ลูกคามาใชบริการ
คือชําระสินคาและบริการ โดยใชชองทางสําหรับการทําธุรกรรมคือมาใชบริการที่สาขา ใชบริการผาน
ทางธนาคารโทรศัพท์ รวมถึงใชบริการจากตูATM/ADM รวมทั้งปัจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออม
สิน 
ค าส าคัญ: บริการธนาคารทางโทรศัพท์  เขตชลบุรี 1 
 

Abstract 
  The purpose of this research were studied factors affecting the use of mobile 
banking service of Government Saving Bank customers in Chonburi area1, Chonburi 
province. The primary data was obtained from questionnaires serveyed from 400 in 
Chonburi area 1. Data was analyzed using Logit model with statistical significance 
level of 0.10. The result revealed that factors affecting the use of mobile banking 
service from customers in Chonburi area 1 were aged and incomes. Major of sample 
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cases have product of Government Saving Bank; Saving deposit and loan service 
which transaction were paymenting products and services. Method of transaction by 
center service, mobile banking and ATM/ADM including marketing mix factors in 
terms of price and promotion that affected by mobile service using of Government 
Saving Bank. 
Keywords: Mobile banking service, Chonburi Area 1 
 
บทน า 
 โลกดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยูตลอดเวลา ทุกคนมีการใชอินเทอร์เน็ตและใชชีวิตอยู
บนโลกออนไลน์เป็นสวนหนึ่งในชีวิต ดวยความสะดวกสบายที่มาพรอมกับเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการ
ใชชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปมาก หนวยงานและธุรกิจจึงตองมีการปรับตัวเพ่ือกาวไปใหทันกับ
เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป สถาบันการเงินอยางธุรกิจธนาคารเริ่มมีกระแสตื่นตัวเรื่องการใหบริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะหากสถาบันการเงินไมมีการปรับตัวจะทําใหมีโอกาสสูญเสีย
สวนแบงทางการตลาดใหกับผูประกอบการรายใหมที่อาจจะเขามาชวงชิงตลาด และจะสงผลโดยตรง
ตอการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ธุรกิจธนาคารจึงตองปรับตัวโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมา
ประยุกต์ใชกับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆทั้งการชําระเงิน การลงทุน รวมถึงการทําธุรกรรม
ทางการเงินดวยเทคโนโลยีดิจิตอลผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเรียกวา Mobile 
Banking นอกจากนี้พบวาบทบาทของเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นทําใหธนาคารพาณิชย์หลายแหงเริ่มสง
สัญญาณการปรับกลยุทธ์ดวยการลดจํานวนสาขาลงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่จํานวนสาขา
ธนาคารลดลงจากพฤติกรรมของคนที่หันไปทําธุรกรรมผานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น 
เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งเขาถึงงายบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใหกับ
ลูกคาในการทําธุรกรรมทางการเงินที่สามารถชวยลดระยะเวลาในการรอเรียกลําดับที่ธนาคาร 
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร นอกจากนี้การทําธุรกรรมทาง
โทรศัพท์ทําใหผูใชบริการสามารถพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไดสะดวกและสามารถทําธุรกรรมทางการ
เงินไดทุกที่ทุกเวลา จากผลสํารวจของ นีลสัน ประเทศไทย (2559) เรื่อง “Top 1  โมบาย แบงก์กิ้งที่
มีผูใชมากที่สุด” พบวา KMobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยมีการใชบริการมากที่สุด 
ครองสัดสวน 22% รองลงมาเป็น SCB EASY App ของธนาคารไทยพาณิชย์ สัดสวน 11%, 
Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ 9%, KTB netbank app ของธนาคารกรุงไทย 8%, 
Meta Trader 5%, IQ Option 4% ซึ่งทั้งคูเป็นแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับหุน, TMB Touch ของ
ธนาคารทหารไทย 4%, MyMo by GSB ของธนาคารออมสิน 3%, Krungsri app ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา 3% และ TapKTC 3% ซึ่งบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินยังมีสัดสวนการ
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ใชบริการ ที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน โดยเลือกศึกษาขอมูล
จากลูกคาธนาคารออมสินทุกสาขาในพ้ืนที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงอีกทั้งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ พ้ืนที่ศึกษาประกอบไปดวย 11 
สาขา ไดแก สาขาบางทราย สาขาถนนสุขประยูร สาขาชลบุรี สาขาวิคทอรี่ เซ็นเตอร์ สาขาถนนพระ
ยาสัจจา สาขาเซนทรัลพลาซา ชลบุรี สาขาหนองมน สาขาศรีราชา สาขาศูนย์การคา แปซิฟิค พาร์ค 
ศรีราชา สาขาอาวอุดม และสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง โดยจะเลือกศึกษาเฉพาะพ้ืนที่เขตชลบุรี 
1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเขตอ่ืนๆใน
จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําผลการศึกษาไปพัฒนาบริการเขตพ้ืนที่อ่ืนใหดีขึ้นและเพ่ิมปริมาณการใชบริการ
ของลูกคา 
 
ตาราง  1  จํานวนลูกคาที่สมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในจังหวัดชลบุรี ป ี
2560 
         (หนวย:ราย) 

ส านักงานเขตชลบุรี บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร ท า ง
โทรศัพท์ 

เขตชลบุรี 1 
เขตชลบุรี 2 
เขตชลบุรี 3 

10,544 
5,030 
4,449 

เขตชลบุรี 4 4,947 
ที่มา: ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 

 
  จากขอมูลที่ไดคนควาพบวาปริมาณการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินยังมี
สัดสวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารออมสินใหบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ โดยใชชื่อแอพพลิเคชั่น Mymo By GSB และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยาง
ตอเนื่องเพ่ือความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  บริการนี้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมีคุณสมบัติครอบคลุมการทําธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย บริการพ้ืนฐานของ
ระบบ ไดแก เช็คยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีอยูกับธนาคารออมสินทั้งหมด โอนเงิน
ทั้งบัญชีภายในธนาคารออมสินและตางธนาคาร และยังใหบริการชําระคางวดสินเชื่อ บริการเติมเงิน
มือถือ ชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ บริการถอนเงินสดหนาตู ATM โดยไมตองใชบัตร ATM และ
บริการสําหรับใชรับหรือจายเงินผานตัวกลางที่เป็น QR Code โดยการสมัครใชบริการจะมี
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คาธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ10 บาท ซึ่งคาธรรมเนียมนี้เป็นการเรียกเก็บจากบริการแจงเตือนเงิน
เขาออกอัตโนมัติและการทําธุรกรรมอ่ืนๆที่ไมตองเสียคาบริการภายในจึงอาจทําใหลูกคาไมอยากใช
บริการเพราะมองวามีคาใชจายซึ่งธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆจะฟรีในสวนนี้ ดังนั้นบริการระบบ Mymo By 
GSB เป็นบริการทางการเงินในรูปแบบใหม จึงมีความสําคัญและความจําเป็นที่จะตองศึกษาขอมูลเพ่ือ
นํามาปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูใชงาน เพ่ิมปริมาณการใชงาน
และเพ่ิมฐานลูกคาใหเขามาทําธุรกรรมผานบริการธนาคาร     ออมสินสูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนที่
เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย        
 
    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 

การใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์

ของลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี

เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุร ี

ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ          

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 

     

ปัจจัยพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก  ผลิตภณัฑ์ที่ใช

บริการ ประเภทธรุกรรมที่ใชบริการ ชองทางการทํา

ธุรกรรม แหลงรับรูขอมูลการใชบริการ 

ปัจจัยสวนประสมการตลาด 4P ไดแก ดานผลิตภัณฑ์   

ดานราคา ดานชองทางการใชบริการ ดานสงเสรมิ

การตลาด  

 

Logit Model 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินใน
พ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี จะใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จากลูกคาที่ใชบริการธนาคาร
ออมสิน ซึ่งขนาดของประชากรมาจากรายงานการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินทุกสาขาในเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ปี 2560 จํานวน 10 ,544 บัญชี จะไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณ  386 ตัวอยาง แตเพ่ือปูองกันการผิดพลาดของขอมูลจากแบบสอบถามที่ได
คําตอบไมครบถวน ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาในครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง จากสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

   n = 
 

       
 

 เมื่อ    n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N = ขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษา 
     e = คาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 
 นําขอมูลดังกลาวแทนคาลงในสมการ จะได  

     n = 
      

               
 

      = 
      

     
 

     n = 385.38 หรือ 386 คน 
  
 วิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจะใชวิธีการหาสัดสวนประชากรการสมัครใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ปี 2560 ในแตละสาขาทั้ง 11 สาขา มาหาคาเฉลี่ยเพ่ือแบง
จํานวนชุดของแบบสอบถามไปยังสาขาตางๆเป็นสัดสวนที่เทากัน ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 
สวนไดแก 
 
 สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 
  
 สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาในการใชบริการธนาคารออมสิน ไดแก 
ระยะเวลาที่เป็นลูกคาธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์ที่ใชบริการธนาคารออมสิน ประเภทธุรกรรมที่ใช



 
 578 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บริการธนาคารออมสิน ชองทางการทําธุรกรรมกับธนาคารออมสิน แหลงรับรูการนําเสนอบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด 

 สวนที่  3  คําถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาด เป็นคําถามที่ เกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของสวนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออม
สิน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา ดานชองทางการใชบริการ และดาน
สงเสริมการตลาด โดยจะใชเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
   ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมาก 
   ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
   ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอย 
   ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน 
ในพ้ืนที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยเป็น
แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห์ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่มีลักษณะเป็นขอมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) เมื่อตองตัดสินใจเลือก ซึ่งมีคาเป็น 1 หรือ 0 โดยมีคาเป็น 1 เมื่อ
ตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์และมีคาเป็น 0 เมื่อตัดสินใจไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
สําหรับตัวแปรอิสระ (independent Variable) มีลักษณะเป็นทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เกีย่วของกับปัจจัยสวนบุคคลและปัจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน โดยการศึกษานี้สามารถกําหนดสมการตามแบบจําลองโลจิต 
ไดดังนี ้

      
 

   
  =     ∑         ∑         ∑            

 
 โดยที่   Y = การตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออม
สิน              ในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี (Y=1; ใช / Y=0; ไมใช) 
     P = Prob (Y =1) หมายถึง ความนาจะเป็นของการใชบริการ 
         ธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน  

       = คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง 

        = ปัจจัยสวนบุคคล 

        = พฤติกรรมการใชบริการธนาคารออมสิน 
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        = ปัจจัยสวนประสมการตลาด 
     U = คารอยละความคลาดเคลื่อน (Error Term) 

สําหรับตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะห์เกี่ยวของกับปัจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใช
บริการธนาคารออมสิน และปัจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี ้
 

     (
 

   
) =      ∑             ∑            +    sav 

+    lot +                 lon +     dw +    pay 

+   bra +    mbk +     atm +                 adv + 

    prod4 +     price1 +     price2 +                

    price3 +     price4 +     place2 +     prom2 + U 
 
ตารางท่ี 2 คําอธิบายตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปร  ความหมาย หมายเหตุ 
Y  ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ

ลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีเขตชลบุรี1จังหวัดชลบุรี 
1 = ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
0 = ไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

P Prob (Y=1) ความนาจะเป็นของการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน 
age ตัวแปรหุนอธิบายอายุของลูกคา 

เมื่อ i = 2,3 
base group = ไมเกิน 20 ปี 

     = 1 กรณีอายุ 21-35 ปี 

     = 1 กรณีอายุ มากกวา 36 ปี 

sav ตัวแปรหุนอธิบายรายไดตอเดือน  base group = ไมเกิน 20,000 บาท 

     = 1 กรณี 20,001 – 40,000 บาท 

     = 1 กรณี 40,001 บาท ขึ้นไป  
lot  บัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก       sav  = 1 กรณีใชบัญชีเงินฝากเผือ่เรียก     

          0 กรณีอื่นๆ       
lon สลากออมสิน lot   = 1 กรณีใชสลากออมสิน  

          0 กรณีอื่นๆ      
dw  สินเช่ือตางๆ   lon  = 1 กรณีใชสินเช่ือตางๆ           

          0 กรณีอื่นๆ              
pay  ฝาก/ถอน       dw   = 1 กรณีใชฝาก/ถอน 

0 กรณีอื่นๆ              
bra ชําระสินคาบริการ      pay  = 1 กรณีใชชําระสินคาบริการ                      
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Plom2       การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ตามระดับความส าคัญ 1-5U ค่าความคลาด
เคลื่อน (Error Term) 

  
 จากการตอบแบบสอบถามในปัจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยู
ในชวง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพสวนใหญเป็น
พนักงานบริษทั และมีรายไดอยูในชวง 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน ในปัจจัยพฤติกรรมการใช
บริการธนาคารออมสิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นลูกคาธนาคารออมสินประมาณ 1 ปี 
– 3 ปี มีผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ทําธุรกรรมประเภทฝาก/ถอน ชองทางที่ทําธุรกรรม คือ ใช
บริการที่สาขา และรับรูการนําเสนอบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากการที่พนักงานเป็นผูแนะนํา
บริการ สําหรับการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมีผูที่ใชบริการจํานวน 239 คน 
และผูที่ไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน จํานวน 161 คน โดยจะทําธุรกรรม
เกี่ยวกับการเช็คยอดการเคลื่อนไหวในบัญชีมากที่สุด ในปัจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญของปัจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา 
ดานชองทางการใชบริการ และดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากในทุกปัจจัย และจากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรม ปัจจัยสวนประสมการตลาด ดวยแบบจําลองโลจิต
สามารถนํามาเขียนสมการถดถอยของความนาจะเป็นในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคา

0 กรณีอื่นๆ              
mbk ใชบริการที่สาขา   bra   = 1 กรณีใชบริการที่สาขา   

 0 กรณีอื่นๆ               
atm บริการธนาคารทางโทรศัพท์ mbk = 1 กรณีใชธนาคารทางโทรศัพท ์

          0 กรณีอื่นๆ 
adv ตูATM/ADM atm  = 1 กรณีใชตูATM/ADM 

     0 กรณีอื่นๆ 
prod4  ปูายโฆษณาสื่อตางๆ adv  =  1 กรณีใชปูายโฆษณาสื่อตางๆ    

           0 กรณีอื่นๆ 
Price1 การทํารายการไมซับซอน มีความสะดวกรวดเร็ว ตามระดับความสําคัญ 1-5 
Price2 คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอื่น ตามระดับความสําคัญ 1-5 
Price3 คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอื่น ตามระดับความสําคัญ 1-5 
Price4 คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม ตามระดับความสําคัญ 1-5 
Place2 อัตราคาบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ตามระดับความสําคัญ 1-5 
 ชองทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน  ตามระดับความสําคัญ 1-5 
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ธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ดวยแบบจําลองโล
จิตได ดังนี้ 
 

   (
 

   
) =  -4.158 – 0.999age1 – 1.069age2 + 0.553sar1 + 0.967sar2 + 0.635sav + 0.386lot +  

    (-1.64)   (-1.68)*        (1.77)*  (2.29)*      (2.02)*        (1.32) 
   1.309lon – 0.283dw + 1.795pay + 1.438bra + 2.540mbk + 0.882atm –  
    (3.16)*      (-0.77)        (4.04)*       (3.58)*        (6.37)*         (2.52)* 
    0.366adv + 0.333prod1 + 0.378price1 – 0.842price2 – 0.072price3 +   
            (-1.22)   (1.59)           (1.46)            (-2.66)*   (-0.24)   
              0.560price4 – 0.250place2 + 0.512plom2 +U         
    (2.03)*     (-1.26)   (2.59)*     

 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา z-stat       
    * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์                 Z-Stat P-Value Marginal effect 
(dy/dx) 

ค่าคงที ่ -4.158 0.934 -4.45 0.000  

อายุ             (base group = ไมเกิน 20 ปี)  
21-35 ปี  -0.999 0.608 -1.640 0.101     -0.193 

มากกวา 36 ปี -1.069 0.638  -1.680 0.094*     -0.233 

รายได้ต่อเดือน           (base group = ไมเกิน 20,000 บาท)  

20,001 – 40,000 บาท 0.553 0.313  1.770 0.077*   0.108 

40,001 บาท ขึ้นไป 0.967 0.422 2.290 0.022*   0.170 

ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสนิ    

บัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก    0.635 0.314 2.020 0.043*    0.131 

สลากออมสิน 0.386 0.293 1.320 0.187    0.078 

สินเช่ือตางๆ  1.309 0.414  3.160 0.002*    0.219 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์                 Z-Stat P-Value Marginal effect         
(dy/dx) 

ประเภทธุรกรรมที่ใช้ของธนาคารออมสิน      

ฝาก/ถอน -0.283 0.369 -0.770 0.444   -0.056 

ชําระสินคาบริการ 1.795 0.444 4.040 0.000*    0.278 

ช่องทางที่ท าธุรกรรมบ่อย      

ใชบริการที่สาขา  1.438 0.401 3.580 0.000*    0.313 

บริการธนาคารทางโทรศัพท ์ 2.540 0.398 6.370 0.000*    0.453 

ตูATM/ADM  0.882 0.349 2.520 0.012*    0.181 

แหล่งรับรู้บริการธนาคารทางโทรศัพท์    

ปูายโฆษณาสื่อตางๆ -0.366 0.300 -1.220 0.222    -0.077 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์      

การทํารายการไมซับซอน   
มีความสะดวกรวดเร็ว      

0.333 0.209 1.590 0.111     0.068 

ปัจจัยด้านราคา    

คาธรรมเนียมในการทํา 
ธุรกรรมตอธนาคารอ่ืน 

 0.378 0.258 1.460 0.144     0.077 

คาธรรมเนียมในการทํา 
ธุรกรรมตอชองทางอ่ืน 

-0.842 0.316 -2.660 0.008*    -0.173 

คาธรรมเนียมในการใช 
บริการมีความเหมาะสม 

-0.072 0.295 -0.240 0.807   -0.014 

อัตราคาบริการเมื่อ 
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติ 

 0.560 0.276 2.030 0.043*    0.115 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ     

ชองทางดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น 

-0.250 0.197 -1.260 0.206   -0.051 

ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด 
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หมายเหต:ุ * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.10  
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินใน
พ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี ดวยแบบจําลองโลจิต พบวาคา LR Chi-Square (20) = 167.82 และ 
Prob > Chi-Square = 0.000 อธิบายไดวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลตอการใช
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 นั่นคือสามารถใชแบบจําลองนี้ประมาณการความนาจะเป็นของผู
ตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี 
นอกจากนี้พิจารณาคา Overall Percentage Correct เทากับ 79.00 อธิบายไดวา แบบจําลองนี้
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใชบริการและไมใชบริการดังกลาวไดถูกตอง คิดเป็นรอยละ 79.00 
โดยปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัด
ชลบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน 
ไดแก บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  สลากออมสิน และสินเชื่อตางๆ ประเภทธุรกรรมที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใชบริการของธนาคารออมสิน ไดแก ฝาก/ถอน  ชําระสินคาบริการ ในสวนชองทางที่ทําธุรกรรม 
ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการที่สาขา ใชบริการผานธนาคารทางโทรศัพท์ และใชบริการผานตู
ATM/ADM แหลงรับรูบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน คือ ปูายโฆษณาสื่อตางๆ 
นอกจากนี้ทางดานปัจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ คือการทํารายการไม
ซับซอนมีความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยดานราคา คือ คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอ่ืน 
คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอ่ืน คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม และ
อัตราคาบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ปัจจัยดานชองทางใหบริการ คือชองทางการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น และปัจจัยดานสงเสริมการตลาด คือการโฆษณาผานโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แผนพับ    
 จากการพิจารณาแบบจําลองโลจิตที่ประมาณคาได สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาไดดังนี้ 
ขอมูลสวนบุคคลดานอายุ อธิบายไดวา อายุมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ในทิศ
ทางตรงขามกัน โดยลูกคาที่มีอายุอยูในชวง 36 ปีขึ้นไป มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินนอยกวาลูกคาที่มีอายุไมเกิน 20 ปีอยูรอยละ 23.3 เนื่องจากกลุมลูกคา

การโฆษณาผานโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ แผนพับ 

0.512 0.198 2.590 0.010*    0.105 

LR      (20) = 167.82   Prob >      = 0.000  Overall percentage Correct = 79.00% 
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ธนาคารออมสินสวนใหญมักจะเป็นกลุมเด็กไปถึงกลุมวัยรุนทําใหในชวงอายุไมเกิน 20 ปี มีปริมาณ
การสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาชวงอายุ 36 ปีขึ้นไป และบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการจึงอาจทําใหกลุมอายุ
วัยทํางานไมเลือกใชบริการของธนาคารออมสิน สอดคลองกับงานศึกษาของจุ ไรพร  วงษ์เรียนรอต 
(2553) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของลูกคาธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบวา ผูใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือสวนมากจะอยูในชวงอายุไม
เกิน 30 ปี และพบวายิ่งอายุมากขึ้นปริมาณการใชบริการจะลดลง เนื่องจากความจําเป็นในการทํา
ธุรกรรมนอยลงและมีกระบวนการคิดมากขึ้น ประกอบกับกลุมชวงวัยรุนเป็นวัยที่ชอบเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆและชอบความรวดเร็วในการทําธุรกรรมจึงทําใหปริมาณการสมัครใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของกลุมนี้มีมากกวากลุมวัยทํางาน     
 รายไดตอเดือน สามารถอธิบายไดวามีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยรายไดในแตละ
ชวง คือ 20,001-40,000 บาทและ 40,001บาท ขึ้นไป มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากขึ้นไปตามรายได คิดเป็นสัดสวนของรายไดไมเกิน 20,000 บาทอยู
รอยละ 17.0 10.8 ตามลําดับ นั่นเพราะเมื่อมีรายไดมากขึ้นการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเงินมีความสําคัญตามไปดวยเพราะมีความจําเป็นที่จะตองทําธุรกรรมนั้นๆผานทางบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์และตองการความสะดวกและงายในการทําธุรกรรมมากกวาที่จะมาทําธุรกรรมที่
สาขาธนาคาร สอดคลองกับงานศึกษาของภัทรา มหามงคล (2554) เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือแตกตาง
กัน โดยเมื่อมีรายไดมากข้ึนจะตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มากกวาเมื่อมีรายไดนอย      
 ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ของลูกคาธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
โดยลูกคาที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกมีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินมากกวาผูที่ไมไดใชอยูรอยละ 13.1 เพราะการสมัครบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะตองใช
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีหลักในการสมัครใชบริการ และลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อตางๆมีความ
นาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาผูที่ไมไดใชบริการอยูรอยละ 
21.9 เนื่องจากการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินจะสามารถตรวจสอบการ
เคลื่อนไหวของบัญชีสินเชื่อที่ลูกคามีและยังสามารถชําระคางวดผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได
งายโดยไมจําเป็นตองไปชําระที่ธนาคาร สอดคลองกับการศึกษาของณัฐณี  คุรุกิจวาณิชย์ (2558)  
เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออม
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สินภาค 3 กลาววา การใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสามารถทําธุรกรรมตางๆได เชน เช็ค
ยอดเงินคงเหลือทุกบัญชีของธนาคารออมสิน รวมถึงสามารถชําระคางวดบัญชีสินเชื่อได ซึ่งลูกคาจะ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินเพ่ือตองการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มี
กับธนาคารออมสินไมวาจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีสินเชื่อ ตองการโอนเงินระหวางธนาคาร 
รวมถึงจายชําระคาสินคาและบริการตางๆเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการทําธุรกรรม 
 ประเภทธุรกรรมที่ใชบอยของธนาคารออมสินสามารถอธิบาย การตัดสินใจใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ลูกคาของธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 โดยธุรกรรมประเภทชําระสินคาบริการ มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาการทําธุรกรรมประเภทอ่ืนอยูรอยละ 27.8 เนื่องจากบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินสามารถชําระคาบริการตางๆไดภายในแอพพลิเคชั่น ทําให
ลูกคาสะดวกสบายและไมตองเดินทางไปที่แหลงรับชําระบริการแตสามารถชําระผานบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินไดทันที สอดคลองกับงานศึกษาของกฤชติน ศิริ ตันตราภรณ์ และ
คณะ (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติตอการใชธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพ พบวา การทํา
ธุรกรรมบนธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสวนใหญใชชําระสินคาบริการและสาธารณูปโภคตางๆ เช็ค
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี โอนเงินระหวางบัญชี เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็วไมตอง เดินทางไป
ธนาคาร ซึ่งการชําระสินคาและบริการเป็นธุรกรรมที่ผูใชบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเลือกใช
บริการมากที่สุด        
 ชองทางที่ทําธุรกรรมบอยสามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยลูกคา
สวนใหญเลือกทําธุรกรรมของธนาคารออมสินผานการใชบริการที่สาขาอยูรอยละ 31.3 และลูกคา
เลือกทําธุรกรรมผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์อยูรอยละ 45.3 และลูกคาเลือกใชบริการผานทางตู
ATM/ADM อยูรอยละ 18.1 นั่นเพราะลูกคาแตละคนอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่
แตกตางกันและยังมีธุรกรรมอ่ืนที่แอพพลิเคชั่นทําไดไมครอบคลุม ธนาคารจึงควรเพ่ิมรูปแบบการทํา
ธุรกรรมธนาคารทางโทรศัพท์ใหมีความหลากหลายและตรงกับความตองการมากขึ้นสอดคลองกับงาน
ศึกษาของสุวิสา สุรังสิมันต์กุล (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่กลาววา 
ชองทางในการทําธุรกรรมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่แตกตางกัน โดยการทําธุรกรรมที่
มีความซับซอนผูใชบริการอาจจะเลือกทําธุรกรรมผานทางสาขาธนาคาร แตการทําธุรกรรมที่ทําไดงาย
ผูใชบริการอาจจะเลือกบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในการทําธุรกรรมเพราะประหยัดเวลา
คาใชจายในการเดินทางทําไดรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเริ่มมี
ปริมาณการสมัครใชบริการและทําธุรกรรมผานชองทางนี้มากข้ึน 
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 ปัจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
โดยตัวแปรคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอ่ืน มีผลตอความนาจะเป็นที่ลูกคาจะตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินนอยกวาการเลือกทําธุรกรรมผานทางชองทางอ่ืน
อยูรอยละ 17.3  เพราะการทําธุรกรรมผานชองทางอ่ืนอาจทําใหลูกคาประทับใจและเสียคาใชจาย
นอยกวาการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สวนตัวแปรอัตราคาบริการ เมื่อเทียบกับคุณสมบัติ มี
ความนาจะเป็นที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินอยูรอยละ 
11.5 ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแมบริการจะมีคาธรรมเนียมแตเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและปัจจัยอ่ืน 
เชน คาเดินทางและเวลาอาจทําใหลูกคาเลือกที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มากกวาที่จะมาทํา
ธุรกรรมที่ธนาคาร สอดคลองกับงานศึกษาของชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปัจจัยดานรา
คามีผลตอการตัดสินใจใชบริการ KTB Netbank ซึ่งผูใชบริการจะคํานึงถึงคาบริการในการทําธุรกรรม
ประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการในการทําธุรกรรมในแตละครั้ง และจะเกิดความพึงพอใจเมื่อ
ผูใชบริการเปรียบเทียบถึงประโยชน์ที่ไดรับกับคาบริการที่ตองสูญเสียไปจากการใชบริการในแตละ
ครั้ง 
 ปัจจัยสวนประสมการตลาดดานสงเสริมการตลาด สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพ้ืนที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.10 โดยการโฆษณาบริการผานสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผนพับ มีความนาจะเป็นที่จะทํา
ใหลูกคาตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินอยูที่รอยละ 10.5 เนื่องจากการ
สงเสริมการตลาดผานการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชองทางตางๆไมวาจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
ปูายโฆษณา จะทําใหลูกคาใหมไดรับรูและเขาใจในคุณสมบัติและสมัครใชบริการมากขึ้นสอดคลองกับ
งานศึกษาของพัชรินทร์ แสนศิริพันธุ์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอทัศนคติการทําธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของวัยกลางคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวาปัจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ไมวาจะเป็น การแจกของ การประชาสัมพันธ์ มีผลตอการทําธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจและกระตุนใหลูกคาเลือกใชบริการและทําธุรกรรมผานทาง
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งจนเกิดการรับรูประโยชน์และทัศนคติที่ดีในการทําธุรกรรมผานทางอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้งและจะเลือกใชบริการตอไป 
 สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแก ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน คือ สลากออมสิน ประเภทธุรกรรม
ที่ใชบอยของธนาคารออมสิน คือ บริการฝาก/ถอน  แหลงรับรูบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสิน คือ ปูายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ คือ การทํารายการไม
ซับซอนมีความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยดานราคา คือ คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอ่ืน 
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คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม และปัจจัยดานชองทางการใหบริการ คือ ชองทางการ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ไมสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.  ธนาคารควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบริการทางโทรศัพท์ใหสามารถใชบริการได
หลากหลาย รวมถึงการหาชองทางบริการรูปแบบใหมนํามาปรับใชใหเกิดความทันสมัยและสะดวกตอ
ผูใชงาน เพิ่มกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
เมื่อเทียบกับบริการชองทางอ่ืนเพ่ือใหผูใชบริการยอมรับบริการธนาคารทางโทรศัพท์เขามาเป็น
เครื่องมือในการทําธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ธนาคารควรพัฒนารูปแบบการใชบริการใหสามารถ
ใชงานไดงายเพ่ือใหลูกคาเขาใจและใชบริการอยางตอเนื่อง  
 2.  ธนาคารควรสงเสริมการสรางภาพลักษณ์ขององค์กรใหมีชื่อเสียงในดานผูใหบริการใน
ธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย สรางความนาเชื่อถือใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจในองค์กร รวมถึงให
ความสําคัญกับความปลอดภัยในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ใหลูกคาเชื่อมั่นในการใชบริการ 
และควรพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของพนักงานผูใหบริการใหสามารถตอบปัญหาและให
ความชวยเหลือในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์แกลูกคาไดอยางชัดเจนถูกตอง  
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมการใชบริการของลูกคาและจูงใจใหประชาชนใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์เพ่ือให
เป็นไปตามแนวทางสังคมไรเงินสดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนานี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหได
ขอมูลที่เจาะจงและเขาถึงกลุมเปูาหมายไดอยางชัดเจนมากข้ึน 
 2.  ควรเพ่ิมขอบเขตในการศึกษาทั้งในดานพ้ืนที่และประชากร คือ ขยายพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือใหการศึกษามีความนาเชื่อถือและไดผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในวงกวาง และขอบเขตในดาน
ปัจจัยที่ใชในการศึกษา ควรเพ่ิมปัจจัยดานอ่ืนๆเพ่ือใหผลการศึกษามีความชัดเจนครอบคลุมสวน
สําคัญของบริการมากขึ้น 
 3.  ควรทําการศึกษาปัญหาที่ผูใชบริการพบจากการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสินเพิ่มเติม เพ่ือใหทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ และทําการศึกษาไดตรงจุด
เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปแกไขปรับปรุงพัฒนาบริการใหตรงตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยก

บรรจุผลไมที่มีผล ตอความรวมมือระหวางคูคาในเขตจังหวัดจันทบุรี 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี 
และ 3) วิเคราะห์ความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินการ
ดานการเงินของธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางไดแกผูประกอบการ
โรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 190 คน สถิติที่ใชวิเคราะห์ขอมูลไดแก One 
way ANOVA การวิเคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

จากผลการศึกษาพบวา 1) ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคา พบวาดานระยะเวลาในการดําเนินงานและประเทศที่ทําการสงออกที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา สวนดานจํานวนพนักงานที่แตกตางกันไมสงผลตอความ
รวมมือระหวางคูคา 2) ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา 
พบวาดานการสื่อสาร ดานความรวมมือ และดานความไววางใจ มีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของ
ลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานดานการเงินมีผลตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุป
ไดวา ดานความรวมมือระหวางคูคา ปัจจัยยอยดานการสื่อสาร ดานความรวมมือและความพึงพอใจของ
ลูกคา สามารถรวมกันพยากรณ์การผลการดําเนินงานดานการเงินไดรอยละ 47.30 (R ² = 0.473) และ
สามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินรอยละ 30.70 (adjust R ² = 0.307) 
ค าส าคัญ: ผูประกอบการ  ความรวมมือ  ผลการดําเนินงานดานการเงิน 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study a factor regarding general information 

of entrepreneurs of the Fruits packaging and sorting Plants that had an effect on the 
cooperation between the trading partners in the area of Chanthaburi Province; 2) to analyze a 
relation between the cooperation of the trading partners and the satisfaction of the customers 
of the Fruits packaging and sorting Plants business in the area of Chanthaburi Province; 3) to 
analyze the cooperation between the trading partners and the satisfaction of the customers 
that had an effect on financial implementation of the Fruits packaging and sorting Plants 
business in the area of Chanthaburi Province.  

The assumptions of this research were divided into 3 clauses, the results of the study 
found that 1) a factor regarding different general information of entrepreneurs of the Fruits 
packaging and sorting Plants did not have an effect on the cooperation between the trading 
partners; however, it was found that the aspects of the duration for implementation and 
different target countries for the export had an effect on the cooperation between the trading 
partners, but the aspect of the different number of staff did not have an effect on the 
cooperation between the trading partners; 2) the relation between the cooperation between 
the trading partners and the satisfaction of the customers found that the communication, 
cooperation and trust had a relation to the satisfaction of the customers with the statistical 
significance at the level of 0.05; 3) the aspect of the cooperation between the trading partners 
and the satisfaction of the customers that had an effect on the result of financial 
implementation and affected each other significantly in statistic at the level of 0.05. The results 
of the study were summarized that the aspect of the cooperation between the trading 
partners, sub factor regarding the communication, the cooperation and the satisfaction of the 
customers could be jointly forecasted the financial implementation at 47.30 percent (R2 = 
0.473) and 30.70 percent (adjust R2 = 0.307) 
Keywords: Entrepreneurs, Collaboration, Financial Performance 
 
บทน า 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็น ป ร ะ เ ท ศ ที ่ ตั ้ ง ใ น ภูม ิศ า ส ต ร์ เ ข ต รอ น มีค ว า ม ไ ด เ ป รีย บ ใ น
ทางดานสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศสามารถใหผลผลิตผลไม ใน เขตเมืองรอนได
ห ล า ก ห ล า ย ช น ิด  ทํา ใ ห ป ร ะ ช า ก ร ส ว น ใ ห ญข อ ง ป ร ะ เ ท ศ มีก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ
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เกษตรกรรมอยางแพรหลายในทุกภูมิภาคทั้ งนี้ ยั งสามารถเพาะปลูกพืชผักและผลไม
ไ ดห ล า กหล าย ชนิด  โ ดย เ ฉพ าะผ ล ไ มถือ ไ ดว า เ ป็น สิน ค า ที ่ มีมูล ค า ก า ร ส ง ออก เป็น
อันดับ  5  ของป ระ เทศ  ในปี  พ . ศ . 2559  มีมูล ค า ก า รส ง ออกผล ไ มอ ยูที ่  45,217.39  
ล านบ าท  การส ง ออกมีอัต ร า การขยายตัว รอยละ  0.42  มีก า ร ขยายตัว ม ากขึ้น เ มื ่ อ
เทียบกับปี  พ.ศ .2558  ช วง  (มกราคม -ตุลาคม)  รองจากขาว ,ยางพารา ,ผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลั ง  และ ไกแปรรูป  โ ดยปริม าณผล ไมที่ มีก า รส ง ออกมากที่ สุด  3  อันดับแรก
ของประเทศไทย ไดแก  ทุ เ รียน  ปริมาณการส งออกอยูที่  17,468.60 ลานบาท ลํา ไย 
ปริม าณการส ง ออกอยู ที ่  11,616.40  ล า นบ าทและมั ง คุด  ป ริม าณการส ง ออกอยู ที่  
4,274,104  ล า นบ าท  ก ารคา ร ะหว า งป ระ เทศ  ( 2 560 )  ทั้ ง นี ้ ใ นปีพ . ศ . 2559  เ ดือน
มกร าคม -ธัน ว าคมผลผลิตที ่ เ ก็บ เ กี ่ ย ว ไดส ว น ใหญนั ้น ม าจ ากจั ง ห วัด จั นทบุรี  โ ด ยมี
ปริมาณทุ เรียน 230,715,416  กิ โลกรัม/ปี  ปริมาณลํา ไย  184,064,646   กิ โลกรัม/ปี  
ปริม าณมังคุด   84 ,215 ,210  กิ โ ลกรัม /ปี  ก รมส ง เ ส ริมกา ร เกษตร  ( 2560 )  จ าก
การศึกษาจั งหวัดจันทบุรีจึ ง เป็นอีกหนึ่ งจั งหวัดที่ มีความสําคัญอยางยิ่ งตอการส งออก
ผลไมของประเทศไทย  

เ นื ่ อ ง จ า ก ปัจ จุบัน มีคู  แ ข ง ที ่ สํา คัญ ไ ดแ ก  ป ร ะ เ ท ศ จีน  ฟิลิป ปิน ส์  เ ว ีย ด น า ม 
มาเลเซียที่ ส งออกผลไมสดบางชนิดคลายกับของประเทศไทยได ในราคาต่ํากว าและมี
คุณภาพตรงกับรสนิยมของผูบริ โภค ทํา ใหผูบริ โภคมีสิทธิ์ เ ลือกซื้ อสินค า ไดตามความ
ตองการ  ทั้ ง ในด านคุณภาพและราคาที่ ยอม เย า  กรมส ง เสริมการคาระหว างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  ( 2 560 )  ส ง ผล ใหประ เทศไทยประสบปัญหาและอุปสรรคในการ
ส ง ออกผล ไม ไ ดแ ก  ด า น ร าค าที่ แพ งกว า เ มื ่ อ เ ทีย บกันป ระ เทศ เ พื่อนบาน  ก า ร ผลิต
คุณภาพของผลผลิต ไดมาตรฐานแตยั ง ไม เพียงพอกับความตองการของตลาด  อีกทั้ ง
ยั ง มีส า ร เ ค มีต ก ค า ง ใ น สิน ค า  ก า ร ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ใ น ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ร ว ม ถึ ง
เกษตรกร ในประ เทศยั งขาดความรู คว ามสามารถที่ จ ะนํา เอา เทคโน โลยีมา ใช ในการ
เ พ่ิมผลผลิต และการขาดความรู ในการดูแลและปูองกันผลผลิต  ส งผลใหปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตในแตละปี ไมแนนอนอีกดวย จากงานวิจัยของ  กําจัด   เลห์มงค ล ,  
รุ งอรุณ  สาสนทาญาติ ,  นราวุธ   ทองมะโรงสี  และสุจิตตา   หงษ์ทอง  (2559 :  180 -
181 )   แสดงให เห็นว าปัญหาอุปสรรคที่ เ กิดขึ้นกับการส งออกผลไมของประเทศไทย
ไปประ เทศจีน  มีดั ง นี ้  ด า น แ ร ง ง าน ไม ใ ส ใ จ ใ นคุณภ าพกา ร เ ก็บ เ กี ่ ย ว  ข าดกา ร ว า ง
แผนการลงทุน  ด านการจัดระบบการทํางานยั ง ไม มีประสิทธิภาพ เชนการจัดคิว  ทํา
ใหการทํางานล าช า  ด านการวางแผนการผลิตตามความตองการลูกคา  เชนการติดตอ
ร ะ ห ว า ง ผู  ร ว บ ร ว ม / ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ง อ อ ก กับ เ ก ษ ต ร  ไ ม ช ัด เ จ น ทํา ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร
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คาดการณ์ผลผลิตอยางคร าวๆทํา ใหปริมาณผลผลิตมากกว าหรือนอยกว าที่ แจ ง  ด าน
การจัดประชุมอบรมใหความรู แก เกษตร โดยเกษตรกรมีความรู ไมมากนักยั ง ไม เข า ใจ
กลไกการตลาดตางประเทศ ด านการหาแนวทางแกปัญหาและเ พิ่มประสิทธิภาพการ
ผ ล ิต  เ ก ษ ต ร ก ร ส ว น ใ ห ญ ย ั ง ไ ม ตื ่ น ต ัว ก ับ ก า ร นํา เ ท ค โ น โ ล ย ีม า ช ว ย ใ น ก า ร เ พิ ่ม
ปร ะสิท ธิภ าพ ในกา ร เพาะปลูก  เ ป็น ตน  จ ากอุป ส ร รคและปัญหาดั ง กล า ว ส ง ผ ล ให
ป ร ิม า ณ ก า ร ส ง อ อ ก ก ลว ย ไ ขข อ ง ไ ท ย ยั ง ม ีป ร ิม า ณ สง อ อ ก ไ มแ น น อ น เ นื ่ อ ง จ า ก มี
ขอ จํา กัด ม า ก ม า ย  ทั ้ ง จ า ก คุณ ภ า พ ตัว สิน ค า ที ่ ไ ม ต ร ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุณ ภ า พ ข อ ง
ประ เทศผู นํา เ ข า สินค า  ก า รควบคุมตนทุนการดํา เ นิน ง าน เ พื่อกําหนดราคาสินค า ที่
แข งขัน ไดและความรู เ กี่ ย วกับขอตกลงทางดานการคา เสรี ร ะหว า งประ เทศ เ พื่อการ
ไ ด  ร ับ ป ร ะ โ ย ช น์ม า ก ขึ ้น ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ คู  ค  า ทํา ใ ห ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สูญ เ ส ีย โ อ ก า ส 
ศักยภาพในการแข งและการขยายตลาดของการส งออก  

จากที่ กล าวมาขางตนทําใหผู วิ จั ย ได เล็ ง เห็นถึ งปัญหาและความสําคัญที่ เ กิดขึ้น
ในภาวะการณ์แข งขันที่ สู ง  ผู วิ จั ยจึ งมีแนวคิดแล ะสนใจที่ จ ะศึกษาอิทธิพลของความ
ร ว ม ม ือ ก ัน ร ะ ห ว า ง เ ก ษ ต ร ก ร ก ับ โ ร ง ง า น ค ัด แ ย ก บ ร ร จ ุผ ล ไ ม ที ่ ม ีผ ล ต อ ผ ล ก า ร
ดํา เ นิน ง านดา นก าร เ งิน ของ โ ร งคัดแยกบร รจุผ ล ไม เ พื่ อ ก า ร ส ง ออกจั ง หวัด จันทบุรี  
ทั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได เลือกศึกษาโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม ใน เขตจั งหวัดจันทบุรี  ซึ่ งจากสถิติ
ที่ กล า วมาข างตนจะพบวา  ถึ งแมว า จั งหวัดจันทบุรี เป็นจั งหวัดที่ ใหผลผลิตผลไมมาก
ที ่ ส ุด แ ล ะ มีค ว า ม ห ล า ย ห ล า ย ใ น ก า ร ผ ลิต ผ ล ไ ม  ก า ร ป ร ับ ป ร ุ ง ป ร ะ สิท ธ ิภ า พ ก า ร
ดํา เ น ิน ง า น ผา น ก า ร ส ร  า ง ค ว า ม ร ว ม มือ ใ น โ ซ อ ุป ท า น จึ ง ม ีส  ว น สํา ค ัญ  ย ั ง ม ีค ว า ม
จํา เ ป ็น ต อ ง พัฒ น า อ ย า ง ต อ เ นื ่ อ ง ใ น ห ล า ย ๆ  ด  า น ไ ม  เ พ ีย ง แ ต มุ  ง เ น น พ ัฒ น า ด า น
ผลิตภัณฑ์ เท านั้น  แตยั ง ใหความสําคัญในดาน อื่นๆ เ พื่อรักษามาตรฐานและศักยภาพ
ในการส ง ออกความสามารถในการแข งขัน ไดอย า งมีป ระสิทธิภ าพอีกทั้ ง ยั ง เป็นการ
เ พ่ิมขึ้นมูลคาทางการเงิน อีกดวย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมที่มีผลตอ
ความรวมมือระหวางคูคาในเขตจังหวัดจันทบุรี  

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา
ธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี  

3. เพ่ือวิเคราะห์ความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินการดานการเงินของธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปที่แตกตางกันของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคา 

สมมติฐานที่ 1.1 ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา 
H0: ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไม

แตกตางกัน 
H1: ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา

แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 1.2 จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา 

H0: จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไมแตกตางกัน 
H1: จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 ประเทศท่ีทําการสงออกท่ีแตกตางกันสงผลตอความรวมมือ    ระหวางคูคา 
H0: ประเทศที่ทําการสงออกที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไม

แตกตางกัน 
H1: ประเทศที่ทําการสงออกที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา

แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา 

สมมติฐานที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหวางดานการสื่อสารมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา 

ดานความรวมมือระหวางคูคา 

 ดานการสื่อสาร 

 ดานความรวมมือ 

 ดานเทคโนโลย ี

 ดานความไววางใจ 

ดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 จํานวนพนักงาน 

 ประเทศท่ีทําการสงออก 

ผลการดําเนินงาน

ดานการเงิน 

ความพึงพอใจ

ของลูกคา 
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H0: ดานการสื่อสารไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 
H1: ดานการสื่อสารมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 

สมมติฐานที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
H0: ดานความรวมมือไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 
H1: ดานความรวมมือมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 

สมมติฐานที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหวางดานเทคโนโลยีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
H0: ดานเทคโนโลยีไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 
H1: ดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 

สมมติฐานที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหวางดานความไววางใจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
H0: ดานความไววางใจไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 
H1: ดานความไววางใจมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา 

สมมติฐานที่ 3 ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน 

สมมติฐานที่ 3.1 ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงิน 

H0: ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาไมมีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงิน 

H1: ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานดานการเงิน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรเป้าหมาย ผูประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม หมายถึง ผูประกอบการที่มีสาย
งานในการคัดแยกสินคา และสายงานดานการสงออกผลไม ที่ประกอบการในเขตจังหวัดจันทบุรี 
ผูประกอบการโรงคัดแยก จังหวัดจันทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น โดยมีจํานวนประชากร 190 ราย กรม
วิชาการเกษตร (2561)  

การคัดเลือกตัวอย่าง ประชากรทั้งหมดในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีรายชื่อในฐานขอมูลทั้งหมดจํานวน 
190 ราย ทั้งนี้จากการคํานวณของยามาเนไดกลุมตัวอยางจํานวน 129 ราย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยทําการ
เก็บขอมูลจากจํานวนประชากรทั้งหมด 190 ราย ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ได
จากการคํานวณเป็นกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลทั้งหมดเพ่ือใหผลการศึกษามี
ความแมนยํามากยิ่งขึ้น 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําขึ้นโดยคนควาจาก
เอกสารและผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองกับบริบทใน
การศึกษา เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปเป็นขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูประกอบการ
แบบสอบถามมีลักษณะคําถามเป็นแบบเคําถามปลายเปิด ไดแก ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวน
พนักงาน และประเทศที่ทําการสงออก 

สวนที่ 2 ตอนที่ 1 แบบสอบถามดานความรวมมือระหวางคูคาของผูประกอบการธุรกิจ
โรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 ดานไดแก ดานการสื่อสาร ดานความ
รวมมือ ดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามดานความพึงพอใจของลูกคากับผลการดําเนินงานดาน
การเงินของผูประกอบการธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี 

ในสวนแบบสอบถามสวนที่ 2 เป็นลักษณะคําถามปลายปิด ซึ่งในขอความแบบสอบถามจะมี
คําถามท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ โดยทุกขอคําถามมีการกําหนดเป็น 5 ระดับตามแบบ Likert’s scale 

สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีตอธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 
การทดสอบเครื่องมือ การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามไป

เสนอใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม แต
ละขอวาตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ โดยคาที่ไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 จากการทดสอบ
แบบสอบถามงานวิจัยนี้คาความเที่ยงตรงที่ไดอยูในชวง 0.67-1.00 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูประกอบการสงออกผลไมใน จังหวัดระยองจํานวน 30 ผูประกอบการ 
นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach คาที่ไดตอง
มีคามากกวา 0.70 ธีระ  กุลสวัสดิ์ (2558: 1-2) จากผลการทดสอบแบบสอบถามดานการสื่อสาร ดาน
ความรวมมือ ดานเทคโนโลยี ดานความไววางใจ ความพึงพอใจของลูกคาและผลการดําเนินงานดาน
การเงิน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.82  0.72  0.89  0.84  0.87 และ 0.81 ตามลําดับ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา One way ANOVA คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธี 
Stepwise 
 
ผลการวิจัย  

จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความรวมมือกันระหวางเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
ที่มีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงินของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

ดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการไดแก ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน และ
ประเทศท่ีทําการสงออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงาน พบวาสวนใหญมี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 6-10 ปีจํานวน 56 ผูประกอบการ คิดเป็นรอยละ 29.47 โดยมีจํานวน
พนักงาน 26-50 คน จํานวน 107 ผูประกอบการ คิดเป็นรอยละ 56.31 และ ประเทศจีนเป็นประเทศ
ที่ผูประกอบการสวนใหญทําการสงออกมากที่สุดถึง จํานวน 118 ผูประกอบการ คิดเป็นรอยละ 
62.11 

ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบเกณฑ์โดยกําหนดการแปลความหมายไว ดังนี้ 
เกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย)   แปลความหมาย 

  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  สําคัญมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  สําคัญมาก 
  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  สําคัญปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ  สําคัญนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  สําคัญนอยที่สุด 
ดานความรวมมือระหวางคูคา ไดแก ดานการสื่อสาร ดานความรวมมือ ดานเทคโนโลยี ดาน

ความไววางใจ จากการวิจัยพบวาดานการสื่อสาร ดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ มีความ
รวมมือระหวางคูคาอยูในระดับสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 4.21 และ 4.21 ตามลําดับ 
สวนดานความรวมมือมีความรวมมือระหวางคูคาอยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

ความพึงพอใจของลูกคา มีความสําคัญกับความรวมมือระหวางคูคา โดยรวมในระดับสําคัญ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ดานที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ผูประกอบการมีหลักการทํางาน
งานที่เป็นระบบ โปรงใส สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

ดานผลงานดําเนินการดานการเงิน พบวา ผลงานดําเนินการดานการเงินมีความสําคัญกับ
ความรวมมือระหวางคูคาโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด 4.28 และดานที่มีความสําคัญมากที่สุด 
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ไดแก ผูประกอบการมีการจัดการระบบงาน การพิจารณา และมีการตัดสินใจอยางรอบคอบเพ่ือให
ธุรกิจบรรลุตามเปูาหมายขององค์การ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน ดานจํานวนพนักงาน และ
ดานประเทศที่ทําการสงออก พบวามีเพียง 2 ดานเทานั้นที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไดแก 
ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และดานประเทศที่ทําการสงออก สวนดานจํานวนพนักงานนั้นไม
สงผลอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   

2. ปัจจัยดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคาและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีดานความไววางใจมีความสัมพันธ์สูงที่สุด 

3. ปัจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา ดานความรวมมือ และดานการสื่อสาร มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงินตามลําดับ  

 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise 

ปัจจัย R R2 Adj R2 SEE F P 

ดานความพึงพอใจของลูกคา 0.633 0.401 0.398 0.324 125.858 0.000* 

ดานความพึงพอใจของลูกคา
ดานความรวมมือ 

0.675 0.456 0.450 0.310 78.280 0.000* 

ดานความพึงพอใจของลูกคา
ดานความรวมมือ ดานการ
สื่อสาร 

0.688 0.473 0.465 0.306 55.707 0.000* 

หมายเหตุ: * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 1 สรุปไดวา เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์เขาไปในสมการครั้งละหนึ่งตัวเพ่ือทดสอบ
ความแตกตางระหวางปัจจัยตางๆ กับผลการดําเนินงานดานการเงินในแตละข้ันตอน แลวจะพบวา คา
อํานาจการพยากรณ์ (R2) เพ่ิมขึ้น และคาความคลาดเคลื่อนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งประกอบไปดวยดานความพึงพอใจของลูกคา ดานความรวมมือ และดานการสื่อสาร ในขณะ
ที่ปัจจัยดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ เมื่อนําเขาสูสมการแลวพบวาคาอํานาจการพยากรณ์
เพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถูกนําออกจากสมการพยากรณ์ 
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ตาราง 2  ตัวแปรที่มีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน  

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิถดถอยไม่ปรับ
มาตรฐาน (b) 

ค่าสัมประสิทธถิดถอย
ปรับมาตรฐาน (Beta) 

t 

คาคงท่ี 
ดานการสื่อสาร 
ดานความรวมมือ 
ดานความพึงพอใจของลูกคา 

0.665 
0.141 
0.193 
0.537 

- 2.277 
2.491 
3.172 
8.357 

0.148 
0.204 

0.501 
R = 0.688, R2 = 0.473, adjust R2 = 0.465, SEE = 0.306, F = 55.71, Sig of F = 0.000 

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง2 สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับทางสถิติ โดยสามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินไดรอยละ 47.3 (R2 = 
0.473) และสามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินรอยละ 30.70 (adjust R ²  = 0.307) โดย
มีคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEE) เทากับ 0.306  

สมการความถดถอยเชิงเสนพหุคูณในรูปคะแนนดิบดังนี้ 
ผลการดําเนินงานดานการเงิน = 0.665 + 0.141 (ดานการสื่อสาร) + 0.193 (ดาน

ความรวมมือ) +0.537 (ดานความพึงพอใจของลูกคา) 
สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  

ผลการดําเนินการดานการเงิน = 0.501(ดานความพึงพอใจของลูกคา) + 0.204(
ดานความรวมมือ) +0.148(ดานการสื่อสาร) 

 
อภิปรายผลงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
     1. ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปที่แตกตางกันของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมสงผลตอความ
รวมมือระหวางคูคา 

1.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน ของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการที่ผูวิจัยลงพ้ืนที่นั้นพบวา ผูประกอบการสวนใหญที่ดําเนินการมา
เป็นระยะเวลานานจะไดรับความไววางใจจากลูกคามากกวาผูประกอบการที่มีระยะเวลาการ
ดําเนินงานนอย เนื่องจากมีการซื้อขายกันมายาวนานสงผลทําใหลูกคาเกิดความไววางใจ มีการยอมรับ 
มีความนาเชื่อถือในสินคา และการบริการ ทั้งนี้พบวาลูกคาเกายังกลับมาซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง รวมไป
ถึงยังมีลูกคารายใหมเขามาเพ่ิม ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของ สุรวดี  ฤทธิรน (2554:71 -78) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของรานขายยาอิสระในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
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จังหวัดอุบลราชธานี พบวารานที่ตั้งอยูในทําเลหลักสวนใหญเปิดบริการมานานมากกวา 15 ปี สวน
รานที่ตั้งอยูทําเลรอง เปิดใหบริการระหวาง 4-15 ปี โดยระยะเวลาที่เปิดดําเนินการหรืออายุของ
กิจการ ชวยเพิ่มประสบการณ์ในการ ทํางาน การดูแลเอาใจใสคนไข และการสรางความนาเชื่อถือ อีก
ทั้งยังสรางความพึงพอใจใหกับคนไขไดดีกวารานที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน นอย อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียานุช  เอิมสิงห์ (2555: 142) ที่ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สงผลตอการ
เลือกใชสินเชื่อในธุรกิจขนสงขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี จากการศึกษาพบวาระยะเวลาประกอบธุรกิจมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อเพ่ือการ
พาณิชย์ของผูบริโภค โดยลักษณะทั่วไปของกิจการดานระยะเวลานานในการประกอบธุรกิจสามารถ
สรางกําไรไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อเพ่ือการพาณิชย์ของผูบริโภคนั้นมา
จากชื่อเสียงของสถาบันทางการเงินขึ้นอยูกับระยะเวลาประกอบธุรกิจของกิจการ เหตุผลอาจเป็น
เพราะระยะเวลาประกอบธุรกิจอาจเป็นตัวบงชี้ถึงความมั่นคงของกิจการ  

1.2 จํานวนพนักงานของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่แตกตางกัน
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการศึกษาผูวิจัยมีความเห็นดังนี้ ผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานนอยนั้น 
สามารถปรับแผนการผลิต ควบคุมจัดการงานไดดีและรวดเร็ว ทั้งนี้การทํางานที่คลองตัวมากกวาอาจ
สงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันมากกวาผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ  ชาประดิษฐิ์ (2557: 83) ที่ไดศึกษาในเรื่องการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการโต฿ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยผลการวิจัยพบวาธุรกิจเจาของ
คนเดียวเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก การทํางานจะไมซับซอนทําใหมีอิสระและมีความคลองตัวเต็มที่และ
สะดวกในการตัดสินใจ อีกทั้งงานวิจัยของ รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร ( 2554: 53 -54) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยการวัดผลปฎิบัติแบบดุลยภาพ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีผลการวิจัยไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีพนักงานนอยกวา 20 คน หรือธุรกิจขนาดเล็ก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไววางใจและ
เชื่อถือไดในระยะยาว รวมถึงมีการผลิตสินคาใหมอยางตอเนื่องทําใหเป็นที่ยอมรับจากลูกคาในระยะ
ยาว ทําใหสามารถสรางรายไดใหกับธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

1.3 ประเทศที่ทําการสงออกของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการสงออกแตละประเทศที่แตกตางกัน ทําใหความรวมมือ
ระหวางคูคาที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การสงออกผลไมไปในบางประเทศนั้นมีขอกําหนด
กฎหมายที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ทําใหผูประกอบการที่ทําการสงออกไมมีขอมูลอยางเพียงพอในการ
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สงออกผลไมไปยังบางประเทศ ดังนั้นทางหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของตองเขามาสงเสริมขอมูลให
ความรูแกผูประกอบการอยางทั่วถึง เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงขอกําหนดกฎหมายในการสงออกผลไม
ไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล  รังสฤษฎ์วรการ (2557: 181) ศึกษาเรื่องโอกาสและ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมการสงออกผลไมไทยในตลาดอินเดียและบังคลาเทศ พบวาความแตกตางใน
การขนสงจากไทยไปยังตลาดอินเดียและบังคลาเทศ ซึ่งในขณะนั้นก็พบเห็นถึงปัญหาตั้งแตตนน้ําที่ยั ง
ขาดขอมูลขาวสารที่เพียงพอ เป็นเหตุใหโซอุปทานการสงออกยังไมมีความเขมแข็ง ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของ อุมา  วรรณชัย (2555: 72-73) ศึกษาเรื่อง การสงออกผลไมสดของประเทศไทยไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลการศึกษาพบวาขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกผลไมสดไดแก ทุเรียน 
ลําไย และมังคุด 
2. ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา 
 2.1 ดานการสื่อสารของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มีความสัมพันธ์
ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวาผูประกอบการที่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับคูคาอยางเป็น
ประจํานั้น ทําใหผูประกอบรับทราบความตองการที่แทจริงของคูคา ทําใหสามารตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและแมนยํา กอใหเกิดความพึงพอใจแกคูคา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวโพดลูกผสมแบบมี
สัญญาผูกพันในอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ของเชษฐ์  สวยงาม (2550: 95) พบวาดานการสื่อสาร
ทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในประเด็นความกระตือรือรนในการใหบริการแก
เกษตรกร ซึ่งสิ่งเหลานี้ อาจสงผลใหเกษตรกรจัดการแปลงผลิตใหไดมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงผลผลิต
ที่จะไดสูงขึ้น อีกทั้งยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ ฉลองชัย  ชุมชื่น (2555 : 98) ที่ไดศึกษาในเรื่อง 
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการสงเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ภายใตโครงการวิจัยและทดสอบ
พันธุ์กระบือของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ดานการสื่อสารพบวาเกษตรกรไดรับความรูจาก
การเขารวมโครงการวิจัยและทดสอบพันธุ์กระบือของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากเนื่องจาก สามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรอยางไดผล ที่ทําให
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการไปหาพืชอาหารสัตว์จากแหลงอ่ืนมาเลี้ยงกระบือในชวงฤดูฝนทําให
เกษตรกรสามารถนําเวลาที่เหลือไปใชในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร หา
เลี้ยงครอบครัวไดมากขึ้น และมีรายไดจากการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 26,560 บาท/ครัวเรือน 
 2.2 ดานความรวมมือของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มี
ความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุดาวรรณ  ขัติยะเนตร (2552: 111) 
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เรื่องการวิเคราะความเป็นไปไดทางเศรษฐกิจและสังคมของการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกผลไมคุณภาพ
ดีเพ่ือการสงออก พบวา กลุมเครือขายผูผลิตมังคุด และทุเรียนคุณภาพ อ.เขาคิชณกูฏ จ.จันทบุรี 
พบวา ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร ภายหลังจากการเขารวมกลุมเครือขายทําให
ปริมาณผลผลิตมังคุดและทุเรียนที่มีคุณภาพของกลุมเกษตรกรมีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยปริมาณการ
สงออกมังคุดเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 40 เป็นรอยละ 50 และปริมาณการสงออกทุเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
55 เป็นรอยละ 70 และมีราคาการสงออกสูงขึ้นจากเดิมรอยละ 10 อีกทั้งไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ อุรสา  บัวตะมะ และคณะ (2549: 3) การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของ
เบญจภาคีสงออกผลไมจังหวัดจันทบุรี จากงานวิจัยพบวา การรวมกันในรูปแบบพันธมิตร (Cluster) 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันและกันของกลุมผูผลิตผลไม  ผูสงออก และกลุมที่เกี่ยวของ
นําไปสู   การพัฒนาศักยภาพทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางครบวงจร 
 2.3 ดานเทคโนโลยีของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีมีความสัมพันธ์
ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวาการท่ีสถานประกอบการนําเทคโนโลยีมาใชควบคูกับการทํางาน 
สามารถชวยใหการประสานงานระหวางกับลูกคาและฝุายตางๆเป็นไปไดโดยสะดวก เชน การใชอีเมล 
อินเตอร์เน็ต โมบายแอปพิเคชันในการสื่อสารและทําธุรกรรมทางการเงิน ทําใหชวยลดขั้นตอนการ
ทํางาน ระหวางผูประกอบการและลูกคา สงผลใหลูกคาเกิดความพ่ึงพอใจเกษตรกรขนาดเล็กหรือ
เกษตรกรที่ดําเนินการมานานยังเขาไมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องมากจากสวนใหญเกษตรกร
ไมมีความรู ทั้งนี้การที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเขาถึงไดนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขาไปให
ความรูและประชาสัมพันธ์ใหทั่วถึง ทําใหสามารถลดเวลาและตนทุนลงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Pickernell et al. (2004: 207) เกษตรกรในเวลส์มีกลุมสมาคมใชเครือขายออนไลน์ สมาชิคใน
กลุมนั้นจะไดรับการฝึกอบรมอยางเหมาะสม เครือขายนี้สามารถใชประโยชน์ไดจริง ดวยการเพ่ิม
ผลประโยชน์ในเครือขายของเกษตรกร สามารถสรางการเติบโตในดานการจัดการความรวมมือ 
เนื่องจากเกษตรกรในประเทศไทยสวนใหญเป็นเกษตรกรรายยอย ผลผลิตคอนขางต่ํา สวนหนึ่งมาจาก
มีการนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใชในการจัดการและการตลาดดิจิทัลไมกวางขวาง
นัก และยังไมเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสูเกษตรรายยอยรากหญาที่ครอบคลุม ใกลเคียงกั บ
งานวิจัยของ Baourakis et al. (2002: 589-590) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอีคอมเมิร์ซในภาค
เกษตร พบวาอินเทอร์เน็ตสามารถใหประโยชน์อยางมากทั้งการคา B2C และ B2B เชน คาใชจายใน
การทําธุรกรรมที่ลดลง ทั้งนี้การใชอีคอมเมิร์ซเริ่มมีแนวโนมที่สูงขี้นในภาคการเกษตร แตในสวนภาค
การเกษตรขนาดเล็กยังมีอัตราการเติบโตที่ชา 
 2.4 ความสัมพันธ์ระหวางดานความไววางใจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา จากผลการ
วิเคราะห์จะเห็นไดวาดานความไววางใจของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มี
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ความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการลงพ้ืนที่สํารวจแบบสอบถามและพูดคุยกับผูประกอบการ 
ผูวิจัยมีความเห็นวาการดําเนินงานดวยความไววางใจที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบการและคูคานั้น สวน
ใหญมาจากการรวมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งการที่ผูประกอบการผานการรับรองตามระบบ
การรับรองโรงงานผลิตสินคาเกษตร ยิ่งสรางความไววางใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้นรวมไปถึง ปัจจัยดาน
การสงมอบสินคาที่มีคุณภาพและตรงตอเวลาก็สงผลตอความไววางใจของลูกคาเชนเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์  สหวัชรินทร์ และคณะ (2556: 110 -111) ศึกษาเรื่องแนว
ทางการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย พบวาการ
สื่อสารถึงคุณคาของผลิตภัณฑ์ในมิติดานสังคมและสิ่งแวดลอมสูผูบริโภคปลายน้ําเป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่จะชวยเสริมความแข็งแกรงใหกับแบรนด์ของเครือขายมากขึ้นเป็นการสรางเสริมความเชื่อมั่น
ไววางใจ อีกทั้งยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ Lawson and Guthrie (2008: 21) ศึกษาเรื่องการสราง
มูลคาดวยความรวมมือการสืบสวนตลาดเกษตรกรในประเทศนิวซีแลนด์ พบวาการเติบโตของตลาด
เกษตรกรในประเทศนิวซีแลนด์ นั้นไดรับความไววางใจจากประชาชนในชุมชนทองถิ่นที่ออกมาใชจาย
มาก เนื่องจากการมีสวนรวมและความรวมมือระหวางผูคาในตลาดเหลานี้ในนิวซีแลนด์ สามารถระ
บุบไดวาระดับความรวมมือที่ดีนั้นสงผลตอประสิทธิภาพในแงของอัตรากําไรที่ตลาดไดรับเพ่ิมมากขึ้น  
 3. ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานดานการเงิน 

จากการศึกษาพบวา ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพล
ตอผลการดําเนินงานดานการเงิน จากการศึกษาพบวา ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึง
พอใจของลูกคาของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มีผลตอการดําเนินงานดาน
การเงิน มีผลตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จํานวน 3 
ตัวแปร ไดแก ดานการสื่อสาร ดานความรวมมือ และความพึงพอใจของลูกคา จากการศึกษาผูวิจัยมี
ความเห็นวา ความรวมมือระหวางคูคาที่ดีอยางสม่ําเสมอ อาทิเชน การประสานงานทางดานการซื้อ
สินคา การผลิต การจัดสงสินคา รวมไปถึงดานอ่ืนๆ นั้นยอมจะสงผลใหการดําเนินงานเป็นไปไดอยาง
ราบรื่น สิ่งเหลานี้ยอมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มากข้ึนและยังสงผลไปถึงยอดขายอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนรินร์  อิ้มทับ และคณะ (2558: 123) ศึกษาเรื่อง แบรนด์เนื้อโค :ปัจจัย
แหงความสําเร็จในมุมมองของหวงโซอุปทานที่ยั่งยืน ความรวมมือระหวางเกษตรกรและสหกรณ์ 
พบวาเกษตรกรจะมีความพึงพอใจมากหากไดรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นระยะอยางสม่ําเสมอจาก
สหกรณ์  สมาชิกจะมีความพึงพอใจการดําเนินงานของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์มีการบริหารงานอยางมี
หลักการและเป็นระบบ โปรงใส การรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานของ สหกรณ์อยางสม่ําเสมอ 
การมีจํานวนสมาชิกและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีสวนทําใหสมาชิกเชื่อมั่นถึงความมั่นคงของสหกรณ์ เห็นได
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จากความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและอยูในระดับที่สูง และงานวิจัยของ ภัทรภูมิ  
ไชยแกว (2553: 233) ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการสื่อสารภายในหวงโซอุปทานที่มีตอกลยุทธ์
การจัดซื้อและผลประกอบการดานการเงินของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร การที่
องค์กรสามารถมีวัตถุดิบไวเพ่ือทําการผลิตและจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายในเวลา ยอมทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจและสงผลใหเกิดความภัคดีกับองค์กรได 
ซึ่งการรักษาลูกคาเกานั้นมีตนทุนที่ต่ํากวาการหาลูกคาใหม นอกจากนั้นการที่ลูกคาพึงพอใจ แลวเกิด
กระแสการพูดกันปากตอปากสงผลตอยอดขายก็เป็นได 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวาดานการสื่อสารที่ดียอมสงผลตอผลการดําเนินงานดานการเงินทั้งนี้ใน

การดําเนินธุรกิจสงออกผลไมในจังหวัดจันทบุรีมีการแขงขันกันสูง โดยสวนใหญสงออกไปยัง
ตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นควรมีการสื่อสารและสงเสริมความรูดานการรักษาคุณภาพ
ของผลไม การเก็บรักษาที่ถูกตอง รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพที่ดี เพ่ือลดการสูญเสียของผลไมที่
สงออกไปยังตางประเทศ 

2. จากการศึกษาดานความรวมมือมีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน รัฐบาลควรมีสวน
เขามามีสวนรวมรวมไปถึงการใหความรวมมือกับผูประกอบการใหมากขึ้น โดยเฉพาะขอกฎหมาย ที่
เอ้ือตอการติดตอการคาขายกับตางประเทศ เพ่ือใหผูประกอบการในประเทศมีโอกาสและชองทาง
ใหมๆท่ีจะสามารถสรางผลการดําเนินงานดานการเงินที่ดียิ่งขึ้น โดยไมตองผานพอคาคนกลางเพ่ือทํา
การสงออกไปยังตางประเทศ 
 3. การรวมกลุมของผูสงออกที่มีอยูในปัจจุบันนั้น ยังมีสมาชิคคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูสงออกที่มีอยูในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือที่จะใหการสงออกสามารถแขงขันไดในตลาดอยางยั่งยืน การ
รวมกลุม การรวมกันแกไขปัญหา การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงตางประเทศไดในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาการวิจัยเพียงโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออก เป็นกลุม

ประชากรที่มีขนาดเล็กการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาเพ่ิมเติมในกลุมอ่ืน เชน กลุมเกษตรกร 
กลุมพอคาคนกลาง เป็นตน เพราะเป็นกลุมประชากรที่มีจํานวนประชากรมากและมีความหลากหลาย
ของขอมูล 

2. การวิจัยครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งอาจมีความเป็นไปไดที่จะ
สงผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน เชน ดานราคาสินคา ดานความรวดเร็วในการสงมอบ หรือ
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ศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีผลตอความรวมมือระหวางคูคา เชน ดานการลดตนทุนการผลิต คุณภาพสินคาดี
ขึ้นของเสียลดลง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความดูแลเอาใจใส และความกรุณาเป็นอยางสูงของ 
อาจารย์พงศ์ภัค บานชื่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์ ในการ
ใหคําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้ง การตรวจแกไขเนื้อหาใหถูกตองและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
นับตั้งแตการเริ่มตนดําเนินงานจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ์ ผูวิจัยขอขอบพระคุณความกรุณาที่ไดรับ
เป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และเจาหนาที่ทุก
ทานที่ใหความชวยเหลือ และใหความรูดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสาขาการบริหารและ
พัฒนาอุตสาหกรรม และขอบคุณผูประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรี 
สําหรับการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนใหความชวยเหลือดานตางๆ 
จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

สุดทายนี้ผูวิจัยคาดวางานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แกผูสนใจ ในดานอิทธิพลของความ
รวมมือกันระหวางเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมที่มีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงินของ
โรงคัดแยกบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกจังหวัดจันทบุรี ไมมากก็นอย พรอมกันนี้ หากเกิดขอผิดพลาด
ประการใดทางคณะผูวิจัยขอรับผิดชอบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคล 

Problems in Debt Collection in Accordance with Debt Collection Act 
2015 A Case Study of Cooperate Representative Loans Protection 

อุทิศ จิตร์ทะวงค์1 
1นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 

 
บทคัดย่อ 

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ 2558 มุงคุมครองพฤติการณ์ความรูสึกของลูกหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาตามกายภาพเป็นสาระสําคัญ เพราะบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลมีความรูสึกนึก
คิด ตามอารมณ์ความรูสึกและตามสิทธิทางกายภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมชาติของบุคคลทั่วไป 
จากการบัญญัติขอกฎหมายดังกลาวไมมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์แทจริงของผูรางกฎหมายฉบับนี้ 
จึงเกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย กลาวคือ ผูแทนนิติบุคคลซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลตามขอบ
อํานาจและหนาที่ตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งที่ไดกําหนดไวไมไดรับการคุมครอง ซึ่งผูแทนนิติ
บุคคลยอมอาจถูกละเมิดเนื้อตัวรางกาย สิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน ทําใหเสียชื่อเสียงตอนิติบุคคลโดยการ
ทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมได การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการทวงถามหนี้ใน
ปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากการคนควาและรวบรวมขอมูลวิเคราะห์
ดานเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ  ผลการวิจัยพบวาลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 
พ.ศ. 2558 หมายความเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้น แตไมไดรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นประเภทผูแทน
นิติบุคคล เนื่องจากประเทศไทยรับอิทธิพลจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา กลาวคือ การรางกฎหมายฉบับ
นี้ใชกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดชองวางของกฎหมาย เมื่อผูแทนนิติบุคคลเป็นผูเสียหายอาจ
ไมไดรับความคุมครอง ขอเสนอแนะกฎหมายฉบับนี้ควรมีการแกไข ความหมายของคําวา “ลูกหนี้” 
ในมาตรา 3 ใหหมายความรวมถึงลูกหนี้ประเภทผูแทนนิติบุคคลดวย ใหมีความเหมาะสมตามสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและเพ่ือใหเกิดความเป็นธรรม ลดชองวางของกฎหมาย และเกิดความเป็น
ธรรมตอกระบวนการทางกฎหมายไดดียิ่ง 
ค าส าคัญ: ปัญหาการทวงถามหนี้ / การคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล 
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ABSTRACT 
The objectives of this qualitative study were to investigate: 1) current 

problems in debt collection, concepts, and methods of corporate loans protection. 
This study employed documentary research.  The following were results of the 
study:  

According to Debt Collection Act 2015, debtor refers to a debtor who is an 
ordinary person, not includes a juristic person.  This is because Thailand gains the 
influence of the U.S.A.’s law. There is an idea that an ordinary person and a juristic 
person of the countries are people who deserve to be protected as the basic rights-
equal rights of an individual. Therefore, the definition of ‘debtor’ should include the 
debtor who is a juristic person so that it will appropriate with the current social and 
economic conditions.  This can construct fairness and decrease law loophole.  
Besides, it should have legislation on the prohibition about debt collection, the 
magnification of a cooperate representative debtor protection, the magnification of a 
cooperate representative debtor protection for fairness in legal process. 
Keywords:  Debt collection problem , cooperate representative debtor protection 
 
บทน า 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2559 เขาสูรูปแบบการหยุดชะงัก ภาคธุรกิจหลายประเทศมี
ลักษณะผันผวน ตกต่ํา และมีการไหลออกของเงินทุนจํานวนมาก ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว มีความเชื่องชาลงสูระดับออนแอ สาเหตุหลักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการ
เติบโตของประเทศจีนเริ่มชะลอตัว พยายามมุงพัฒนาสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ือจูงใจใหผู บริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมศักยภาพกําลังการซื้อมากขึ้น ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมฟ้ืนตัวหลังจาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางตอเนื่อง แมปัจจุบันรัฐบาลจะมีการปรับนโยบายดานการเงินอัดฉีดเขา
สูภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นก็ตาม เปูาหมายหลักของโลกจึงมุงสูประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือสรางแรงอุปสงค์
อุปทานและความแข็งแกรงของเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยการปรับการเติบโตของเศรษฐกิจจะเนน
ทิศทางกลไกไปสูเปูาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งไดแก การสรางความมั่งคงและความเชื่อมั่นของ
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก พัฒนาสินคาและบริการใหไหลเวียนอยางมีระบบ สรางความเชื่อมโยงระหวาง
ภาคการเงินกับกิจกรรมภาคเศรษฐกิจที่ตรงจุดในประเทศ ที่สําคัญมีการพัฒนาการลงทุนและสงเสริม
นิติบุคคลภาคเอกชนในทุกประเภท เชน ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ให
เขาใจถึงความตองการของผูบริโภค ทั้งตองเขาใจสถานะการเงินของธุรกิจ เพ่ือนําไปพัฒนาเงินทุน
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หมุนเวียนในธุรกิจตนเอง แตจากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจโลกยังพบวาสาเหตุหลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน นั้นคือ ภาวะหนี้สินของภาคธุรกิจประเภทนิติบุคคลที่เพ่ิมพูน อาจทําใหนิติ
บุคคลขาดสภาพคลองเกิดปัญหาในระดับโลก 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงปรับในระดับทรงตัว เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปีที่
ผานมา โดยรัฐบาลใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เชน การสงเสริมใหประชาชนเพ่ิมอัตราการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในชวงปลาย และ
สามารถนําไปลดภาษีไดแตไมเกิน 15,000 บาท จึงทําใหแนวโนมขยายตัวจากความเชื่อมั่นและกําลัง
ซื้อเพ่ิมขึ้นเล็กนอย แมจะเป็นการกระตุนในระยะชั่วคราว แตก็ทําใหระบบเศรษฐกิจและเงิน
หมุนเวียนในภาคธุรกิจไดดี ดานการลงทุนนั้นรัฐบาลสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนอยางตอเนื่องและมี
แนวโนมขยายตัวตามความเชื่อมั่นที่ดีดวยแรงสนับสนุนของการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
รองรับความตองการสินคาเพ่ิมข้ึนจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน แมผูประกอบการ นิติบุคคลบางราย
ยังรอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล กลาวคือ ประเทศไทยยังมีปัจจัย
ความเสี่ยงภาคธุรกิจที่ยังไมนิ่งพอ จึงทําใหนักลงทุนตางประเทศไมกลาเขามาลงทุนมากนัก ทําให
ธุรกิจการสงออกมีแนวโนมลดลงจากปีกอนเพราะไมมีปัจจัยพิเศษและไมมีสัญญาณการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจที่ชัดเจน สวนธุรกิจการทองเที่ยวมีแนวโนมที่ดี เพราะประเทศไทยมีจุดขายการทองเที่ยว
และเป็นที่ยอมรับของชาวตางชาติ จึงมีนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น สวนดานธุรกิจอ่ืนยังคงทรงตัว สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของประเทศไทย โดยยึดกรอบการ
พัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เนนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มี
ระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน รัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง ทั้งตองปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ปรับโครงสรางทั้งหวงโซ
ระบบธุรกิจ การบริการ การลงทุนตอยอดสรางมูลคาใหเติบโตยิ่งขึ้น และวางรากฐานระบบธุรกิจที่มี
อยูแลวใหมีมูลคายิ่งขึ้น  นั้นคือการพัฒนาศักยภาพนิติบุคคลใหสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเนน
การปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยและสงเสริมการลงทุนภายใตมิติการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 
(บัณฑิต สีหะอําไพ, 2558 หนา 4) 
 การดําเนินธุรกิจของนิติบุคคลเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอประเทศไทย เพราะสามารถ
กระตุนระบบเศรษฐกิจใหเติมโตได แตตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการลดความซ้ําซอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ซึ่งนิติบุคคลภาคเอกชน มักขับเคลื่อนดวยนโยบายที่สําคัญหลาย
ดานดวยกันอันจะทําใหเกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบดวย การเตรียมความพรอมธุรกิจเขาสูประชาคม
อาเซียนและใชประโยชน์ความเชื่อมโยงระหวางอาเซียนดวยกันในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมของแตละประเทศ เป็นตน นอกจากนั้นการสงเสริมนิติบุคคลทุกประเภท ยังเป็นจุดเดนของ
ประเทศไทยเพราะสามารถพัฒนาเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตในระดับรากหญาไปสู
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ระดับประเทศได แตบอยครั้งพบวานิติบุคคลในหลายธุรกิจขาดการบริหารจัดการองค์กร ขาดแรงงาน
ที่มีคุณภาพ มีคูแขงหนาใหมในตลาดตลอดเวลา โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนของนิติบุคคล ทําให
กิจการเริ่มตนดวยการจัดหาแหลงเงินทุนใหมในรูปแบบการกูยืมจากแหลงทุน เชน ธนาคารทั่วไป 
และสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร อาจนําทรัพย์สินของนิติบุคคลใชเป็นหลักประกันเพ่ือใหไดเงิน
เสริมสภาพคลองของธุรกิจ  
  นิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมติ ไมมีชีวิตจิตใจและสภาพบุคคลตามธรรมชาติ เป็นเพียง
กฎหมายรับรองสภาพบุคคลใหมีสิทธิและหนาที่ นิติบุคคลจึงตองมีผูแทนกระทําการแทนเพ่ือใหเกิด
การเคลื่อนไหวแหงสิทธิหนาที่ตาม ปพพ. มาตรา 65 66 67 การแสดงเจตนาความประสงค์ของนิติ
บุคคลยอมแสดงออกผานผูแทนของนิติบุคคลตาม ปพพ. มาตรา 70 เชน การทําสินเชื่อของนิติบุคคล
ตองมีผูแทนนิติบุคคลกระทําการแทนภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล จึงทําใหนิติบุคคลมีสภาพ
เป็นลูกหนี้ได ถาธุรกิจมีสภาพทางการเงินสะดุดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหผูแทนนิติบุคคลถูกทวง
ถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ได (สุษม ศุภนิตย์, 2557 หนา 147) 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญการทวงถามหนี้อยางวิญญูชนมอง
ลูกหนี้เป็นบุคคลผูเจริญ ไมใชอาชญากรรมทางสังคม และมีแนวคิดในการควบคุมธุรกิจทวงถามหนี้ทั้ง
ในระบบและนอกระบบใหอยูในกรอบของสังคม เพ่ือไมใหผูทวงถามหนี้กระทําการทวงหนี้ที่ไม
เหมาะสมตอลูกหนี้ไมวาจะเป็นการใชถอยคําที่ละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง การคุกคามโดยขมขู 
ใชกําลังประทุษราย หรือทําใหเสียชื่อเสียง อันเกิดความเดือนรอนรําคาญแกลูกหนี้ รวมถึงการให
ขอมูลเท็จและการสรางความรําคาญตอบุคคลอ่ืน เป็นตน ดังที่ไดบัญญัติมาตรา 3   
 “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกัน
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย 
 พระราชบัญญัตินี้มุงคุมครองพฤติการณ์ความรูสึกของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาตาม
กายภาพเป็นสาระสําคัญ เพราะบุคคลธรรมดาและค้ําประกันเป็นบุคคลมีความรูสึกนึกคิด เสียใจ 
โกรธ ระอาย รองไห ดีใจ เสียใจ ตามอารมณ์ความรูสึกและตามสิทธิทางกายภาพบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมชาติของบุคคลทั่วไป จากการบัญญัติขอกฎหมายดังกลาวไมมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์แทจริง
ของผูรางกฎหมายฉบับนี้ จึงเกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมายวา ผูแทนนิติบุคคลซึ่งกระทําการแทน
นิติบุคคลตามขอบอํานาจและหนาที่ตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งที่ไดกําหนดไว เพราะความ
ประสงค์ของนิติบุคคลยอมแสดงออกผานผูแทนนิติบุคคลอันจะเกิดการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงสิทธิ
และหนาที่ของนิติบุคคลเสมอมา กลาวคือ ผูแทนนิติบุคคลยอมอาจถูกละเมิดเนื้อตัวรางกาย สิทธิ
เสรีภาพ ทรัพย์สิน ทําใหเสียชื่อเสียงตอนิติบุคคลโดยการทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมไดเชนกัน ประเด็น
ตอมาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายพิเศษเพราะเป็นคดีผูบริโภคในศาล
ยุติธรรม กลาวคือ ถาผูแทนนิติบุคคลถูกผูทวงถามหนี้ละเมิดสิทธิเนื้อตัวรางกาย ใชหลักทั่วไปจะฟูอง
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ในคดีละเมิด ภาระการพิสูจน์ตกแกผูแทนนิติบุคคลเองที่ตองหาพยานหลักฐานวาไดถูกผูทวงถามหนี้
ละเมิด ตรงขามลูกหนี้ขยายความถึงผูแทนนิติบุคคลแลว ยอมเขาเงื่อนไขกฎหมายพิเศษเป็นความผิด
เด็ดขาดและเป็นบทขอยกเวนตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 94 ซึ่งภาระการพิสูจน์
ยอมตกแกผูทวงถามหนี้เป็นผูหาพยานหลักฐานเองวาตนไมไดละเมิดตัวผูแทนนิติบุคคล ดังนั้นการที่
บทบัญญัติดังกลาวไมชัดเจนทําใหผูแทนนิติบุคคลอาจเกิดความเสียหายและไมไดรับความเป็นธรรมได  
 ดวยเหตุผลที่ไดอธิบายถึงความสําคัญและความจําเป็นในวิธีการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคลในการกระบวนการทวงถามหนี้ จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปัญหาการทวงถามหนี้ตาม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กรณีศึกษาการคุมครองผูแทนนิติบุคคลใหมีความเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย โดยศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎี สภาพปัญหาการทวงถามหนี้ในปัจจุบัน ถึงการ
คุมครองผูแทนนิติบุคคลจากปัญหาการทวงถามหนี้  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการทวงถามหนี้ในปัจจุบันและวิธีการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคล  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยมุงศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แนวคิด หลักเกณฑ์การ
คุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล และการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมในบริบทของสังคมไทย อันจะนําไป
ปรับปรุงและแกไขกฎหมายการทวงถามหนี้ใหมีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมในสังคมไทย   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
จากการคนควาและรวบรวมขอมูลวิเคราะห์ดานเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือแสดงใหเห็น
ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1. การคนควาขอมูลดานเอกสาร หนังสือ งานวิจัยไดจัดแบงหมวดหมูขอมูลเนื้อหา
เอกสารตามวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยพิจารณาดังนี้ 
 หนังสือดานกฎหมาย ผูวิจัยคัดเลือกหนังสือจากผูแตงที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับใน
สาขาวิชาดังกลาว จํานวนการพิมพ์หลายครั้ง มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จนเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไปและมีการอางอิงจากนักวิชาการอยางตอเนื่อง 
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ผูวิจัยพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใกลเคียงกัน ทั้งเป็นงานวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาดานกฎหมายโดยตรง และงานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจั ย อันทําใหมีความ
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นาเชื่อถือมากขึ้นการคนควาจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถเขาถึงได ผูวิจัยพิจารณาความนาเชื่อถือจาก
สื่อออนไลน์ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยชั้นนําดานกฎหมาย ซึ่งมีงานวิชาการดานกฎหมาย คําพิพากษา
และขอเท็จจริงอื่นสามารถตรวจสอบได  

 
ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์ขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการตีความตามเนื้อหา โดยการจัด

หมวดหมูของขอมูลและจําแนกวิเคราะห์ตามประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนํางานวิจัยให
ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพ่ือวิเคราะห์ประกอบความลุ มลึกของ
งานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทวงหนี้  
 พบวาระบบกฎหมายของประเทศไทย เป็นระบบกฎหมายแบบ Civil law ลักษณะของ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร มีประมวลกฎหมายเป็นแนวทางในการพิจารณาดําเนินคดี ระบบการ
พิจารณาดําเนินคดีโดยทั่วไปเป็นระบบกลาวหา กลาวคือ ศาลวางตัวเป็นกลาง ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาขอเท็จจริงและปัญหาขอกฎหมาย โดยใหคูความมีสิทธิและบทบาทในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี ยึดหลักการ ผูใดกลาวอางขอเท็จจริง ผูนั้นมีภาระนําสืบถึงความมีอยูแหงขอเท็จจริงนั้น 
คําพิพากษาของศาลไมถือเป็นบรรทัดฐาน เพราะคําพิพากษาเป็นเพียงการอธิบายหลักกฎหมายหรือ
ตัวอยางการใชกฎหมายเทานั้น  

อดีตที่ผานมาปัญหาการติดตามทวงถามหนี้ในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยาง
รุนแรงและตอเนื่อง จากกรณีที่สื่อนําเสนอขาวเกี่ยวกับทวงหนี้โหดและใชวิธีการที่ไมเหมาะสมและ
เกิดกวาเหตุ ไมวาจะเป็นการประจานใหลูกหนี้อับอาย การทวงถามในเวลาที่ไมเหมาะสม โทรศัพท์
หรือสงขอความหรือโทรสารไปยังสถานที่ทํางานเพ่ือประจานลูกหนี้ เป็นตน จนรัฐบาลหลายยุคสมัย
พยายามออกกฎหมายการทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม เพ่ือเป็นการปกปูองสิทธิลูกหนี้ เชน ใน พ.ศ. 
2550 มีการเสนอรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม พ.ศ....โดยการระดม
ความเห็นจากตัวแทนภาคเอกชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภคและตัวแทนหนวยงานของรัฐ เสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือพิจารณาออกเป็นกฎหมาย แตรางดังกลาวไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากมี
การยุบสภานิติบัญญัติไปเสียกอน  ตอมาใน พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังกลับนํามาแกไขนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีและไดอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม พ.ศ....
และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงาน



 
 614 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา สงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแตตอมามีการยุบสภานิติบัญญัติเชนกัน
เนื่องจากเกิดรัฐประหาร  

ความพยายามในการผลักดันใหมีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เป็นระยะเวลานานหลายปี 
ในที่สุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาควบคุมอํานาจ
การปกครองประเทศและเล็งเห็นประเด็นความจําเป็นเรงดวนในการออกพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้ จึงออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับ
การติดตามทวงหนี้ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดโทษทางอาญาแกผูทวงถามหนี้ดวยวิธีการขมขืนใจ 
ใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพย์สิน ตอมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2558 และใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันวิภา 
สุขสวัสดิ์, 2557) โดยมีนัยยะที่วาใหกลุมเจาหนี้ บริษัททวงหนี้ มีเวลาในการปรับตัวและทําการศึกษา
ถึงกฎหมายฉบับดังกลาวเพ่ือใชในทางปฏิบัติได 

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีแนวคิดที่วาลูกหนี้ไมไดเป็นอาชญากรรมทาง
สังคมจึงตองทวงหนี้แบบยืดหยุนตามวิถีปุถุชนทั่วไป แตกลับพบวาไมไดคุมครองลูกหนี้นิติบุคคล มุง
คุมครองลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้นเนื่องจากโดยกายภาพบุคคลธรรมดามีโอกาสถูกละเมิด สวนบท
กําหนดโทษ แบงความรับผิดตามกฎหมายออกเป็น 2 กรณี คือ ความผิดทางปกครอง และความผิด
ทางอาญา 

ประเด็นการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลของประเทศไทยภายใตกฎหมายการทวงถามหนี้ 
ผูวิจัยพบวากฎหมายของประเทศไทยมีสวนคลายกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Fair Debt Collection 
Practices Act 1977) กลาวคือเพ่ือควบคุมธุรกิจการทวงถามหนี้ใหอยูในกรอบของกฎ ขอบังคับตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว โดยสาระสําคัญของการคุมครองนั้น พบวา คําวา “ลูกหนี้” มีความหมาย
เหมือนกัน เป็นบุคคลธรรมดาเทานั้น ซึ่งหมายความเฉพาะบุคคลที่มีพันธะผูกพันมีหนี้สินที่ตองชําระ 
แตไมรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นผูแทนนิติบุคคล อันเป็นการใหความหมายอยางแคบ เพราะการตีความ
ลักษณะเชนนี้ เกิดชองวางของกฎหมายในการบังคับใช และการละเมิดสิทธิบุคคลเพราะไมไดคุมครอง
ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลแลว ผูทวงถามหนี้อาจใชวิธีการหลบเลี่ยงและไมตกอยูภายใตขอปฏิบัติการทวง
ถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้  ผลสุดทายอาจเกิดความไมเป็นธรรมตอ
การดําเนินคดีของผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล ยกตัวอยางคดี Morgovsky v. Creditor’s Collection 
Service (ปองพิทย์ สามัตถิยากร, 2550 หนา 144) ศาลไดวินิจฉัยวาถอยคําในบทนิยามคําวา “หนี้” 
หมายถึง หนี้ของบุคคลธรรมดาที่พิสูจน์แลววามีอยูจริงหรือถูกกลาวหาวาเป็นหนี้ แตไมไดหมายความ
รวมถึงผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล 
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การใหความหมายลักษณะเชนนี้ไมสอดคลองเจตนารมณ์และความตั้งใจของผูรางกฎหมาย
ทวงถามหนี้ กลาวคือ ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล สามารถเป็นผูบริโภคได ถานิติบุคคลนั้นขาดทุนจากผล
ประกอบการ อันตกเป็นผูเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจการตอรองสูงกวาในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ดังนั้นลูกหนี้นิติบุคคลยอมตองไดรับการคุมครองโดยสิ้นเชิง สอดคลองกับคําวินิจฉัย
ของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 74/2551  ที่วินิจฉัยวานิติบุคคลอาจตกเป็นผูบริโภคได ถาอยูในสถานะตก
เป็นผูเสียประโยชน์ทางธุรกิจกับเจาหนี้ อันทําใหเจาหนี้ตองดําเนินการเรียกใหชําระหนี้ที่คาง จึงทําให
สถานะของนิติบุคคลตกเป็นลูกหนี้ตามกฎหมายได เชนเดียวกับวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 
101/2552 ที่วินิจฉัยทํานองเดียวกัน 
 ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยควรนําแนวคิดการคุมครองลูกหนี้นิติบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติการทวงถามหนี้ เพราะเป็นการชวยเหลือลูกหนี้ในสภาวะขาดสภาพคลอง และเป็นการคุมครอง
ทําใหสิทธิของบุคคลเทาเทียมกัน ลดชองวางกฎหมาย เพราะการหมายความเฉพาะลูกหนี้บุคคล
ธรรมดายอมไมเกิดประโยชน์แตอยางใด และควรแกไข ลูกหนี้เฉพาะบุคคลธรรมดา ใหขยายไปถึง 
ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลดวย    
 
อภิปรายผล 
 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทวงหนี้ 

 ปัญหาการทวงถามหนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผูวิจัยพบวา ผูทวงถามหนี้ยังขาดทักษะ ความรู
ความสามารถ การเจรจาตอรอง ไมอยูในกรอบของกฎหมาย ละเมิดสิทธิสวนบุคคล กลาวคือจะ
ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือการทวงหนี้ใหประสบความสําเร็จจากการทวงหนี้ ทําใหใชวิธีการโดยไม
คํานึงถึงเหตุผลหรือปัญหาของลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ได เชน วิธีการขมขู บีบบังคับ ประจานให
ลูกหนี้อับอาย กดดันใหชําระหนี้โดยไมฟังเหตุผล รวมทั้งหลอกลวงโดยอางวาตัวเองเป็นเจาหนาที่ของ
รัฐ ทําเอกสารเลียนแบบหมายศาล มีขอความลักษณะที่คลายเอกสารการฟูองของศาล เ พ่ือใหลูกหนี้
เกิดความกลัว ในกรณีติดตอทางโทรศัพท์ผูทวงถามหนี้ใชคําพูดหยาบคาย ขมขู และดูถูกตัวลูกหนี้ มี
การติดตอบุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของ เชน เพ่ือน นายจาง ญาติ พอแม เพ่ือใหลูกหนี้ตองอับอาย จึง
เกิดการรองเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ชเนตตี พิพัฒนางกูร (2552 หนา 24) อธิบายวาการ
ทวงหนี้ยังพบปัญหาอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักเพราะผูทวงหนี้จะไดรับคาตอบแทนสูง อันเป็นแรงจูงใจ
ใหมีการทวงหนี้นอกกรอบกฎหมาย  
 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเล็งเห็นประเด็นความจําเป็นเรงดวนในการประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ มี
สาระสําคัญเป็นการกําหนดโทษทางอาญาแกผูทวงถามหนี้ดวยวิธีการขมขืนใจ ใชกําลังประทุษราย 
หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงมีการผลักดัน
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ใหมีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชพระราชบัญญัติการทวง
ถามหนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 แตพระราชบัญญัตินี้ไมไดคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล สาเหตุ
เพราะไดรับอิทธิพลจากกฎหมายทวงถามหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fair Debt Collection 
Practices Act 1977) ที่มุงคุมครองเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้น 
 2.การวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคลจากการทวงถามหนี้ อันจะน าไป
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายการทวงถามหนี้ให้มีความเหมาะสม 
 ผูวิจัยพบวา ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลมีการจัดการนิติบุคคลตามขอบวัตถุประสงค์และตาม
กฎหมายแพงและพาณิชย์ที่รับรองสภาพความเป็นนิติบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีสมมติวาเป็นนิติ
บุคคล (Fiction Theory) ซึ่งมีฐานคิดวาสภาพนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ ไมมีตัวตนอยูอยางแทจริง 
นิติบุคคลจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายไดคิดหรือไดกําหนดขึ้น หาไดมีตัวตนโดยแทจริงไม Savigny นัก
นิติศาสตร์ของเยอรมัน (อางใน ชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ, 2541 หนา 50) ไดเสนอแนวคิดนี้ มีฐานคิด
ที่วาสภาพนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ ไมมีตัวตนอยูอยางแทจริง นิติบุคคลจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายไดคิด
หรือไดกําหนดขึ้น หาไดมีตัวตนโดยแทจริงไม อาจกลาวไดวานิติบุคคลเกิดขึ้นเพราะผลของกฎหมาย
รับรอง อุปโลกน์ข้ึนมาเพ่ือใหมีสิทธิและหนาที่เสมือนเป็นบุคคลธรรมดา ไมไดมีตัวตนและไมไดมีความ
เป็นอยูที่แทจริง กลาวคือไมมีรางกาย จิตใจ ที่สามารถเดิน นอน ฯลฯ เฉกเชนบุคคลธรรมดาไม ถาไม
มีกฎหมายรับรอง ดังนั้นสิทธิและหนาที่จึงมีเพียงเทาที่กฎหมายกําหนดเทานั้น แตเมื่อกฎหมายให
สภาพหรือถอนสภาพของนิติบุคคลก็อาจกระทําได (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2553 หนา 8) ขณะที่ 
Sir John Salmond นักกฎหมายชาวอังกฤษ (ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2543 หนา 6) ออกมาสนับสนุน
และยอมรับทฤษฎีนี้ โดยอธิบายวา นิติบุคคลตาม Fiction Theory เกิดขึ้นเพราะผลการรับรองของ
กฎหมาย โดยแบงสถานภาพออกจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไดรับการปฏิบัติเสมือนเป็นบุคคล 
เพียงถือวาเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพ่ือใหมีสิทธิและหนาที่เสมือนบุคคลธรรมดา      

อาจกลาวไดวานิติบุคคลเกิดขึ้นเพราะผลของกฎหมายรับรอง อุปโลกน์ขึ้นมาเพ่ือใหมีสิทธิ
และหนาที่เสมือนเป็นบุคคลธรรมดา ไมไดมีตัวตนและไมไดมีความเป็นอยูที่แทจริง กลาวคือไมมีชีวิต
จิตใจ สภาพรางกาย สิทธิและหนาที่จึงมีเพียงเทาที่กฎหมายกําหนดเทานั้น เชนเดียวกับทฤษฎี
องค์การ (Organization Theory) ซึ่งสํานักเหตุผลนิยม (Rational Systems) อธิบายความหมายของ
นิติบุคคล ในทิศทางเดียวกันวาโดยมีสมาชิกในองค์การมีเหตุผลในการตัดสินใจและรูสํานึกในสิ่งที่
ตนเองกระทํา มีการดําเนินการของคณะบุคคลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผูแทนของนิติบุคคล ใน
องค์การสํานักเหตุผลนิยมจึงมีความสําคัญและเป็นหัวใจของสมาชิกในองค์การ ความสําคัญของสํานัก
นี้จะพยายามแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ขององค์การเทานั้น ไม
สามารถกระทําการนอกขอบวัตถุประสงค์ได 
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เมื่อพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีฐานคิดมาจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา ที่
อธิบายนิติบุคคลตามทฤษฎี Fiction Theory ไมมีสภาพชีวิตจิตใจ ถากฎหมายไมรับรอง จึงไม
สามารถตีความเสมือนบุคคลธรรมดาได กลาวคือบุคคลธรรมดาเทานั้นสามารถเป็นผูบริโภคได แมนิติ
บุคคลจะมีผูแทน บริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกรอบวัตถุประสงค์แลว แตเมื่อเกิด
การทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสม บุคคลธรรมดาไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้อันเป็นกฎหมาย
เฉพาะ แตผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลกลับตองใชกฎหมายแพงและพาณิชย์วาดวยเรื่องละเมิด อันเป็น
กฎหมายทั่วไป ซึ่งไมตรงประเด็นตอเจตนารมณ์ของกฎหมายทวงหนี้และไมกอเกิดความเป็นธรรมใน
สังคม อีกทั้งเกิดความยุงยากในกระบวนการยุติธรรมและเกิดความไมเป็นธรรมในการพิจารณาคดี  
กลาวคือ ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลตองมีภาระพิสูจน์ตาม ป.วิ.พ. มารตรา 94 ตามหลักทั่วไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
 1. การวิเคราะห์ความหมาย “ลูกหนี้” ในเรื่องการทวงถามหนี้  จึงไมสอดคลองตอ

เจตนารมณ์ของกฎหมายอยางแทจริง กลาวคือ ถาผูทวงถามหนี้กระทําการติดตามทวงหนี้อันเขา
ลักษณะละเมิดหรือกระทําการที่เกินขอบเขตในเรื่องทวงถามหนี้แลว ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลยอมเกิ ด
ความเสียเปรียบและไมไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายควรขยายความยืดหยุนและ
สอดคลองกับสังคมประทศไทย ดังนั้นผูวิจัยเห็นวากฎหมายฉบับนี้ควรมีการแกไข ความหมายของคํา
วา “ลูกหนี้” ใหหมายความรวมถึงผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลดวย เพ่ือลดชองวางของกฎหมายมากท่ีสุด   
 2. ควรมีการบัญญัติประเด็นขอหามในการปฏิบัติการทวงถามหนี้ ขยายไปถึงผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคล กลาวคือ เมื่อมูลหนี้ของลูกหนี้ธรรมดากับมูลหนี้ของลูกหนี้นิติบุคคลมีลักษณะอยางเดียวกัน ผู
ทวงถามหนี้กระทําการละเมิดขอบัญญัติจากการติดตามหนี้อยางเดียวกัน แตลูกหนี้ธรรมดากลับไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ ตรงขามกับผูลูกหนี้นิติบุคคลกลับตองเลือกวิธีการ
คุมครองตนเอง ตามมาตรา 420 เรื่องละเมิดตามกฎหมายแพงและพาณิชย์  ดังนั้นพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จึงไมควรเลือกปฏิบัติลูกหนี้ในแตละประเภท อันจะทําใหผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลเกิดความ
เสียเปรียบ จึงควรคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลจากกระบวนการทวงถามหนี้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา  กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุนและหัวหนางานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน 301 คน  ไดมาโดยการสุมแบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง .67-1.00 และคาเชื่อมั่นที่ .95 ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค ที่ .96 เก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและไดกลับคืน 
จํานวน 280 ชุด คิดเป็นรอยละ 93.02 วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมและรายดานมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีการ
พัฒนาจากลําดับสูงสุดไปต่ําสุดตามลําดับคือ ดานการพัฒนารายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนา และดานการพัฒนาอาชีพ  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
 

Abstract 
The objective of this research was to study the status  of human resource 

development for the support staff of University of Phayao. The sample size for the 
research was 301 persons including support staff and supervisor by quota sampling. 
Questionnaires were used as research tools  and there was a return of 280 persons  
93.02 percent with the overall reliability value at 0.95   Index of item objective 
congruence at .67-1.    and Cronbach’s alpha coefficient at .96. Data was analysed in 
terms of frequency, percentage, mean and standard deviation.  
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Results of the study revealed that the status of human resource 
development for officers in University of Phayao, generally was moderate. While 
considering each aspect, it was found that all aspects of development were at a 
moderate level. The Individual development was the highest, followed by the 
performance management and organization development. Finally, career 
development was the lowest average. 
Keywords : Human Resource Development ,Support staff development 
บทน า 

การพัฒนาประเทศโดยอาศัยโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ถือเป็นบริบทใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  อดีต
ที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเป็นไปอยางตอเนื่องตั้งแต ยุคแรก คือ “ประเทศไทย 1.0” เนน
การเกษตรเป็นหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ เป็นตน ตอมายุคท่ีสอง “ประเทศ
ไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ 
เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เป็นตน และยุคที่สาม ”ประเทศไทย 3.0”  เนนอุตสาหกรรมหนัก
และการสงออก เชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต์ กลั่นน้ํามัน แยกก฿าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นตน โดยการดําเนินงานผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกวา 60 ปี ที่
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2504-2564) 
ซึ่งวัดระดับการพัฒนาประเทศดวยรายไดเป็นหลัก  แตขณะนี้ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายไดปาน
กลาง มีความเหลื่อมล้ําสูงทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษาและดานอ่ืนๆ  มีปัญหาคอร์รัปชั่น และมีความ
ขัดแยงในสังคมรุนแรง  โดยสภาปฏิรูปแหงชาติไดสรุปวาไทยมีปัญหาทั้งดานทุนมนุษย์  ทุนสังคม ทุน
ธรรมชาติ และทุนคุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลปัจจุบันจึงไดกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

เพ่ือแกปัญหาดังกลาวและกําหนดเป็นนโยบายหลัก คือ โมเดลประเทศไทย 4.0 โดย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุงปรับเปลี่ยนโครงสรางการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  เพ่ือกาว
ขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะตองเปลี่ยนจาก
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน ขณะเดียวกันยังตองเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงเนนการเพ่ิมมูลคา (Value Added) ไปสูการ
สรางมูลคา (High Value) หรือการสรางผลิตภาพ (Productivity)  ภายใต โมเดลประเทศไทย 4.0 
นั้น จะตองเริ่มจากสรางความเขมแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหแกผูประกอบการ ชุมชน และเครือขายในทุกภาคสวนของประเทศ  
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เมื่อโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเขมแข็งแลว สิ่งที่ตองดําเนินการควบคูกัน
ไป คือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เชน กลุมประเทศอาเซียน และการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลกตอไป เปูาหมายการขับเคลื่อน  คือ การกาวไปสูการเป็น ‘ประเทศท่ีมีรายไดสูง’ ดวย
นวัตกรรมที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกต์ใชซึ่งเมื่อประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปไดแลว  จะ
ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพา
ตางชาติ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําตางๆ เป็นการสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไดอยางแทจริง (MM Thailand, 2560) การมุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยรัฐบาลใหความสําคัญที่สุดคือคนไทย 4.0 (พงศ์พิพัฒน์ 
บัญชานนท์, 2560)   เมื่อแนวโนมการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมกําลังคนใหพรอมใน
การเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย การผลิตคนจึงเป็นหนาที่หลักที่
สถาบันการศึกษาท่ีจะตองจัดการศึกษาใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศ   

เมื่อพิจารณาการพัฒนาการศึกษาไทยแบงเป็นยุค การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพ่ือ
สรางนักปกครอง เป็นการศึกษาสําหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมีการจัดการศึกษาอยางไมเป็นทางการ
ใหกับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหเป็นนักปกครองในรุนตอไป การศึกษาในยุคนี้ไม
เป็นที่แพรหลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมเทานั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอกความรู
จากผูสอน การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแหงการจัดการศึกษาที่เปิดกวางขึ้น เนื่องจากการจัดการศึกษา
ในยุค 1.0 นั้น ไมสามารถผลิตกําลังคนไดทันตอความตองการในการบริหารราชการบานเมือง ทําให
ชนชั้นปกครองตองแกปัญหาดวยการจัดใหมีการศึกษาสําหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพ่ือผลิตกําลังคน
ปูอนเขาสูระบบราชการ ที่มีการขยายขอบเขตงานเพ่ิมมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แตยังเป็นการเรียนแบบ
บอกความรูจากผูสอนเชนเดิม  การศึกษาไทย 3.0 เป็นยุคที่ประเทศไทยกาวเขาสูการเป็นประเทศ
กําลังพัฒนา ที่พ่ึงพาอุตสาหกรรมเบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษายุคนี้ เป็นการ
จัดการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนปูอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตบัณฑิตจํานวนมากทุกสถาบัน 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
สําหรับการศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพ่ือการสรางนวัตกรรม จึงตองมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอนใหผูเรียนสามารถนําองค์ความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกนี้ มาบูรณา
การเชิงสรางสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของคนในสังคม (ไพฑูรย์  
สินลารัตน์, 2559)   ซึ่งการจัดการศึกษานั้นสถาบันการศึกษาทุกระดับตองปรับตัวใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหลงความรูชั้นสูง ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต 
แหลงผลิตบุคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศ วิจัย บริการสังคม จําเป็นตองรวมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิง
โครงสรางและปัญหาอื่นๆอยางรอบดาน เพ่ือนําไปสูแนวทางในการหาทางออกและปฏิรูปประเทศไทย  
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มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทหนาที่หรือพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติของแตละสถาบันโดยภาพรวมแตละสถาบันจะมีพันธกิจคลายกันประกอบดวย  การ
ผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีพันธกิจมุงเนนการกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชน  มหาวิทยาลัยพะเยา มุงกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลําปาง  ลําพูน 
เชียงราย แมฮองสอน และภูมิภาคอ่ืนดวย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความตองการ
ของทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําทั้งกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุมสาขาทางดานสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธ
กิจที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก  ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหาร  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติได
นั้นตองพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสูความเป็นเลิศ   ภารกิจหลักที่ถือเป็น Core 
Functions  ประการแรก คือ การสรางคน  ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยมีคุณภาพและตรงกับ
ความตองการของสังคม ซึ่งเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองทํา ประการที่สองคือ การ
สรางความรู  เพ่ือใชความรูในการสรางคนใหเป็นคนดีคนเกง   เพราะความรูจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
เมื่อมีการนําไปใชใหเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลและสังคม และประการสุดทาย การสรางนวัตกรรม  
โดยตอยอดจากงานวิจัย  หรือองค์ความรูตางๆ อาทิ กรณีสหกิจศึกษา หรือ Cooperative 
Education (Coop) เป็นนวัตกรรมที่นํามาใชเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือใหพรอม
ทํางาน (Employability) ทันทีที่สําเร็จการศึกษา ถือเป็นการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญในการสรางคน ปัจจุบันเกณฑ์วัดความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยใหคาน้ําหนักสวนใหญในการ
สรางความรู ที่ตรงกับความตองการทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่นและ
ระดับชุมชน (วิจารณ์ พาณิชย์ , 2553)  เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ดังนั้ นการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจ เพราะ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” 
หรือ “ทรัพยากรบุคคล” เป็นสิ่งสําคัญในการ พัฒนาองค์กรทุกองค์กร  ทั้งนี้เพราะทุกคนในองค์กร
เป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันใหองค์กรเดินไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว หากองค์กรใดไม
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการก็จะสูญสลายไปในที่สุด  

การพัฒนาองค์กรใหเป็น องค์กรแหงการเรียนรู และ องค์กรประสิทธิภาพ ในระดับแนวหนา 
จําเป็นตองมีการพัฒนาในหลายดาน ไมวาจะเป็นดานอาคารสถานที่ แผนกลยุทธ์ กระบวนการทํางาน  
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ วิธีการทํางาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการตลาด ใน
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ระยะแรก ๆ ของการพัฒนา องค์กรเนนและใหความสําคัญดานฐานขอมูลและการจัดเก็บ มีความ
พยายามที่จะจัดการกับฐานขอมูลและองค์ความรูในรูปของเอกสารทางคอมพิวเตอร์ แตไมสามารถทํา
ใหองค์กรพัฒนาไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรทั้งสิ้น 
1,835 คน (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2560) โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงานจริง จํานวน 
808 คน ลาศึกษาตอ จํานวน  188 คน รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น จํานวน 996 และบุคลากร
สายสนับสนุน ปฏิบัติงานจริง จํานวน  820  ลาศึกษาตอ จํานวน 19 คน รวมบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งสิ้น จํานวน 839 คน (มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจาหนาที่, 2560)  มหาวิทยาลัยประกอบไป
ดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ซึ่งทั้งสองสวนตองทํางานสงเสริมซึ่งกันและกัน   

ดวยภาระกิจขางตนมหาวิทยาลัยพะเยาจึงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นลําดับตน เนื่องจากพนักงานสายวิชาการเป็น
กําลังหลักในการดําเนินงานเพ่ือใหมีศักยภาพสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  แต
ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนก็มีสวนสําคัญเป็นอยางมากในการสนับสนุน เอ้ือใหการทํางานของสาย
วิชาการและของหนวยงานบรรลุตามภาระกิจเปูาหมายขององค์กร และถึงแมวาในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานขอกําหนดหนาที่ของตําแหนงงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนไวอยางชัดเจนเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจาหนาที่, 
2558)  แตหลังจากการบรรจุรับบุคลากรเขาสูตําแหนงงานยังมีความจําเป็นที่จะตองพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรไปสูความกาวหนาโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและความ
ชํานาญในวิชาชีพ ใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสรางองค์
ความรูใหม และนํามาปรับใชในการพัฒนาองค์กรไดอยางเหมาะสม  เพราะ “คน” หรือ “ทรัพยากร
บุคคล” เป็นสิ่งสําคัญในการ พัฒนาองค์กรทุกองค์กร   

พนักงานทุกคนในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันใหองค์กรเดินไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว องค์กรเป็นไดทั้งสิ่งที่ไมมีและมีชีวิต พนักงานในองค์กรทําใหองค์กรมีชีวิต 
สามารถเรียนรู เกิดทักษะ สรางนวัตกรรม เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ สรางผล
กําไรใหกับองค์กร กลายเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกรง สามารถยืนหยัดตานกระแสโลกาภิวัตน์ได
อยางมั่นคง  ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปดวยการแขงขันที่นับวันจะเขมขนทุกที ๆ หากองค์กรใดไม
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ใหสามารถยืนหยัดอยูในยุทธจักรของการแขงขันได ก็จะสูญ
สลายไปในที่สุด การพัฒนาองค์กรใหเป็น องค์กรแหงการเรียนรู และ องค์กรประสิทธิภาพ ในระดับ
แนวหนา จําเป็นตองมีการพัฒนาในหลายดาน ไมวาจะเป็นดานอาคารสถานที่ แผนกลยุทธ์ 
กระบวนการทํางาน  การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ วิธีการทํางาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในระยะแรก ๆ ของการพัฒนา องค์กรเนนและใหความสําคัญดาน
ฐานขอมูลและการจัดเก็บ มีความพยายามที่จะจัดการกับฐานขอมูลและองค์ความรูในรูปของเอกสาร
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ทางคอมพิวเตอร์ แตไมสามารถทําใหองค์กรพัฒนาไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได ปัจจุบัน
องค์กรตาง ๆ เกิดความตระหนักวาสิ่งสําคัญที่สุดไมใชระบบฐานขอมูล แตเป็นคน “คน” หรือ 
“ทรัพยากรบุคคล” ที่เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาองค์กรสูการแขงขัน คนในองค์กรที่มีคุณภาพ จะทํา
ใหองค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว  (องค์การ เรืองรัตนอัมพร ,2555) เนื่องจากการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการมีกรอบการพัฒนาอยางชัดเจน ซึ่งการดําเนินการนี้เป็นไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไวในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจําปีงบประมาณ 2558-2561 โดยแบง เป็น 4 แนวทาง ไดแก  แนวทางแนวทางที่ 1 การ
มอบหมายงาน  แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 1) กําหนดใหบุคลากรจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และติดตามการดําเนินการตามแผนฯ เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 2) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ โดย
กําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล  3) สํารวจความตองการในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกตําแหนง แลวดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตามความ
เหมาะสม แนวทางที่ 3 การบริหารทรัพยากร และแนวทางที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
การพัฒนาบุคลากรจะใหความสําคัญไปที่พนักงานสายวิชาการเป็นลําตน จากขอมูลโครงการพัฒนา
บุคลากรตางๆ ที่ปรากฎในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561)  

 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนง
ทางวิชาชีพ โดยกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน ยังมีไมมากนักเมื่อเทียบกับสายวิชาการ  ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก
การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เหมาะสม จะทําใหทราบขอมูลการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในปัจจุบันขอมูลที่ไดรับจะสามารถนําไปใชเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ ดีและมีความ
สอดคลองในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสวนสําคัญใน
ประสิทธิผลหรือการดําเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายและภารกิจ ของหนวยงานและของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และหวังเป็นอยางยิ่งวาผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์หรือแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย    
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวโนมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยเครื่องมือ 4 ดาน ไดแก 1) มีการพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development : ID)  2) มีการพัฒนาอาชีพ (Career Development: CD) 3) มีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์(Performance Management : PM) และ 4) การพัฒนา
องค์กร (Organization Development:OD) และ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรอบ
แนวคิดในการศึกษามีดังนี้ 

                      ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดทราบสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ผูบริหาร หนวยงาน หรือ ผูที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้ ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนและหัวหนางานที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2560 ยกเวนวิทยาเขตเชียงรายและวิทยาการจัดการวิทยา
เขตกรุงเทพฯ จํานวน 937 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการสุมหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก
ใชวิธีการคํานวณสูตรของ Krejcie and Morgan (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2551 หนา 51) ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรแลวไดกลุมตัวอยางจํานวน 274 คน จากนั้นกําหนด
สัดสวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา ตามจํานวนบุคลากรของแตละหนวยงาน จํานวน  3 กลุม 
ไดแก กลุมที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานบริหาร/กอง  กลุมที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานคณะ/
วิทยาลัย/โรงเรียน กลุมท่ี 3 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์/โครงการจัดตั้ง 

แนวคดิและทฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้ง 

1. การพฒันา

ทรัพยากร

มนุษย์  

2. แนวโน้มของการ

สภาพการพฒันาบคุลากรสาย

สนบัสนนุ 

1. การพัฒนารายบุคคล 

2. การพัฒนาอาชีพ/เส้นทาง

ความกา้วหน้า 

3. การบริหารผลการปฏบิัติงาน 



 
 626 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเป็น 2  
ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน และตอนที่ 2 สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา แบงเป็น 4 
ดาน ดังนี้ ดานการพัฒนารายบุคคล   ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ดานการพัฒนาองค์กร   
  

หาคุณภาพของแบบสอบถาม  
ดานความตรงเชิงเนื้อหาโดยการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์

ในการกํากับดูแลการบริหารบุคลากรตั้งแต 3 ปี ขึ้นไปหรือผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบ
วิธีการวิจัย คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence; IOC) ขอ
คําถามมีคา IOC ระหวาง .67-1.00 หลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ทดสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือ โดยทดสอบกับบุคลากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
จากวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.96  

 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เนื่องจากการ
เก็บขอมูลเป็นการใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง อาจมีการกรอกขอมูลไมครบถวนหรือ
แบบสอบถามสูญหาย พิจารณาเพ่ิมแบบสอบถาม รอยละ 10  โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 
จํานวน 301 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและคําตอบสมบูรณ์ครบถวนจํานวน 280 ฉบับ คิดเป็น
รอยละ 93.02 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ ทําการวิเคราะห์โดยหา คาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) และตอนที่ 2 สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
นําเสนอในรูปของตารางประกอบ ความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 280 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 93.02 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด และมีแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามไดครบถวนสมบูรณ์และนํามาวิเคราะห์
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ขอมูลจํานวน 280 ฉบับ (รอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด) ลักษณะทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง (168 คน, รอยละ 60.4)   มีอายุระหวาง 
30-40 ปี คิดเป็นรอยละ 60.0 มีอายุงาน อยูในชวง 5-10 ปี คิดเป็นรอยละ 48.2 ระดับการศึกษา 
สวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 48.9 รองลงมาเป็นมีการศึกษาระดับปริญญาโท 
คิดเป็นรอยละ 40.4 ซึ่งมีความใกลเคียงกัน  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน คิดเป็นรอยละ 35.4   

  
ตาราง  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
พะเยา X    (S.D.) 

ระดับ 
การพัฒนา 

1. การพัฒนารายบุคคล  3.45 .68 ปานกลาง 
2. การพัฒนาอาชีพ 3.12 .75 ปานกลาง 
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3.38 .75 ปานกลาง 
4. การพัฒนาองค์กร 3.31 .67 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.32 .67 ปานกลาง 

 
  จากตาราง  พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา  โดย
ภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง  ( X =3.32)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
รายบุคคล ( X =3.45) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( X =3.38)  การ
พัฒนาองค์กร ( X =3.31) และ การพัฒนาอาชีพ ( X =3.12) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของแตละ
ดานดังนี้  
 ดานการพัฒนารายบุคคล โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา หนวยงานที่สังกัดมีการศึกษา ทบทวน หรือวางแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพรอมดานพัฒนาความรูทักษะและปรับพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคลากรแตละคน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานมีแผนพัฒนารายบุคคลทําใหผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นหรือดีขึ้นทําใหมีคุณสมบัติความสามารถหรือศักยภาพในการทํางานใหสําเร็จ
เปูาหมายที่ตนเองคาดหวังไว และหนวยงานมีการสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมหรือ
ศึกษาตอเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามลําดับ สวนหนวยงานมีการประเมินศักยภาพบุคคลเพ่ือ
เป็นขอมูลในการทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  
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ดานการพัฒนาอาชีพบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาหนวยงานที่สังกัดมีการถายทอดหรือชี้แจงหรือทําความเขาใจใหบุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาอาชีพหรือเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนาอาชีพหรือเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมาจากการวิเคราะห์รายบุคคลเพ่ือใหทราบความสนใจ คานิยม ความรู ความสามารถ 
กิจกรรม และบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการมอบหมายงานใหปฏิบัติและวิธีการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต ตามลําดับ สวนหนวยงานที่สังกัดมีการนําผลการ
วิเคราะห์รายบุคคลเพื่อพัฒนาอาชีพในอนาคต มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา หนวยงานที่สังกัด มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานที่สังกัดมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชากํากับดูแลใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
และ หนวยงานที่สังกัดมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งขึ้น 
ตามลําดับ สวนหนวยงานที่สังกัดมีการนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ดานการพัฒนาองค์กร โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา การตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรแตละฝุายงานมีความรวดเร็วทันตอสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานมีการประเมินความพรอมขององค์กร เกี่ยวกับ
งบประมาณ ทรัพยากร รวมถึงความพรอมของคณะทํางานที่ดําเนินการพัฒนา ตลอดจนระยะเวลาที่
สามารถปฏิบัติได และหนวยงานที่สังกัดมีเปูาหมายและแผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางชัดเจน ตามลําดับ สวนลักษณะโครงสรางองค์กรมีสายบังคับบัญชาที่สั้น ไมซับซอน 
และเป็นองค์กรแบบสมัยใหม เอ้ือใหการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานเป็นไปอยางราบรื่น มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยาใน
ภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการพัฒนารายบุคคลมี
คาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืนๆ ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายใหหนวยงาน
ที่สังกัดมีการศึกษา ทบทวน หรือวางแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือเตรียมความพรอมดานพัฒนาความรูทักษะและปรับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
แตละคน ตลอดจนหนวยงานมีแผนพัฒนารายบุคคลทําใหผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นหรือดีขึ้นทําใหมี
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คุณสมบัติความสามารถหรือศักยภาพในการทํางานใหสําเร็จเปูาหมายที่ตนเองคาดหวังไว และ
หนวยงานมีการสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมหรือศึกษาตอเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley and Eggland (1989 อางใน 
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี 2557,หนา 141-151) ที่กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการ
ของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจการพัฒนาอาชีพและกิจการพัฒนาองค์การ เพ่ือใหพนักงาน
ในองค์การมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานสูดสุดเพ่ือตอบสนองเปูาหมายขององค์การเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลขององค์การ โดยกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปดวย การพัฒนา
ปัจเจกบุคคล และการพัฒนาองค์การ และเป็นไปตามหลักการของ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556, 
หนา 4-5) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา เป็นหนาที่สําคัญของการบริหารจัดการ
องค์กร เป็นการลงทุนดานบุคลากร (Human capital) เป็นองค์ความรูที่พัฒนาคูขนานไปพรอมกันทั้ง
องค์กรและบุคลากรโดยผานกระบวนการศึกษาในรูปแบบตางๆ ไดแก การใหศึกษาเรียนรูงาน การ
ฝึกอบรมใหปฏิบัติงานได และการพัฒนาสายงานอาชีพโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงความสามารถใน
การทํางานของพนักงานทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุม เพ่ือใหการดําเนินงานขององค์กรมี
ประสิทธิผล ซึ่งการดําเนินการนี้เป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงาน
บุคคล  มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรไวในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 2558-2561 โดย
แบง เป็น 4 แนวทาง ไดแกแนวทางที่ 1 การมอบหมายงาน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวย 1) กําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development Plan) 
และติดตามการดําเนินการตามแผนฯ เพ่ือการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 2) สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ โดยกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 3) สํารวจความ
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกตําแหนง แลวดําเนินการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตามความเหมาะสม แนวทางที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แนวทางที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2560,ออนไลน์)  ที่กลาวถึง แนวทางในการพัฒนาบุคลากรไววา ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มี
คุณคามากท่ีสุดของมหาวิทยาลัยเนื่องจากบุคลากรจะเป็นผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถมีสมรรถนะ
สอดคลองตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และ
มีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย จะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีพ.ศ. 2556-2560) ไดมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบ
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สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ เปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพของ
บุคลากรจึงเป็นตัวบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์
จึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาองค์กรอยางยั่งยืน และมหาวิทยาลัยสุรนารี (อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2556) มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรวา 
“การพัฒนางานและการพัฒนาคน” ควบคูกันไปการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปไดรับการพัฒนาความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานอยางเหมาะสม อันจะ
นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โดยกําหนดใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถอยางเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่องเป็นประจําทุกปี ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวเพ็ญ  ตุยคํา 
(2555) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาการ พบวา 
การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พีระชาติ  อูปแกว (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสูงสุดที่สงผลตอการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บันเทิง 
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานกับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหวาง 7-9 ปี มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ (2558)  พบวา การพัฒนารายบุคคลและการ
พัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์กับวงจรอาชีพและเสนทางการฝึกอบรมจากฐานความสามารถ ผล
การศึกษานี้แสดงใหวาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา ใหความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือใหผลการปฏิบัติงานสูงโดยบุคลากรเห็นวาการทําแผนพัฒนารายบุคคลจะทําใหบุคลากร
สายสนับสนุนมีคุณสมบัติ ความสามารถ หรือศักยภาพในการทํางานใหสําเร็จเปูาหมายเป็นอัน
เดียวกับเปูาหมายขององค์กรและเปูาหมายที่ตนเองคาดหวังไว หากหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยมีการ
สงเสริมหรือนโยบายเรื่องการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่เนนพัฒนาความสามารถรายบุคคลจะชวย
ทําใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ และควรมีการนําผลการวิเคราะห์
รายบุคคลมาจัดทําแผนการพัฒนาอาชีพหรือเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางชัดเจนเพ่ือนําไปสูแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานและใน
มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น   
 



 
 631 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 จากผลการวิจัยที่พบวา ดานการพัฒนาอาชีพ มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืนๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
พะเยา ควรติดตามกํากับใหหนวยงานภายในสังกัดนําผลการวิเคราะห์รายบุคคลไปพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานในอนาคตโดยเฉพาะการนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

พะเยาจําแนกกลุมปฏิบัติงาน ณ สานักงานบริหาร-กอง, ณ สานักงานคณะ,วิทยาลัย,โรงเรียน ณ ศูนย์
,โครงการจัดตั้ง 

2. ควรศึกษาวิจัย ความตองการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแนวทางการพัฒนาสูตําแหนง
ทางวิชาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกทาน ที่ไดใหความรูที่
หลากหลายที่มีประโยชน์แกขาพเจา  ดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดาวัลย์  อุนกอง รองคณบดีฝุายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา และ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  
สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะ และติดตามความ     กาวหน
าในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็นตนสังกัดใน
การสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษานี้ลุลวงมาดวยดี 
 ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.น้ําฝน กันมา รองคณบดีฝุายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์และอดีตรองคณบดีฝุายบริหารคณะเภสัชศาสตร์   นายอานนท์ณัฐฏ์  
จีนเอียด ผู อํานวยการกองการเจาหนาที่ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําขอคิดเห็นตรวจสอบ ใหการ
อนุเคราะห์เป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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คุณลักษณะของนวัตกรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Characteristics of E-commerce Business Innovator 

วรโชติ ทัตจอมไตร(Worachot Tatjomtrai)   ศิระ ศรีโยธิน(Sira Sriyothin) 
สาขาการจดัการธรุกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

* sirasriyothin@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ไดแก เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของ นวัตกรธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบัน โดยในการวิจัยนี้จะทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจาของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะสําคัญของผูที่จะเป็นนวัตกรใน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการมองหาโอกาส 2) ความคิด
สรางสรรค์ และ 3) การมุงเนนดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความ-ถนัดสําหรับปัญหาและอุปสรรค
ของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ไดแก 1) ปัญหาผูบริหารองค์กรธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขาดความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง 
ค าส าคัญ : นวัตกร  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาและอุปสรรค 

 
Abstract 

This research had the purpose: to study the characteristics of e-commerce business 
innovator and to study the problems and obstacles of e-commerce business today. This 
research will be conducted by in-depth interviews with successful e-commerce business 
owners.Research founded that. The key features of e-commerce business innovator include 
the characteristics to 1) Looking for opportunities, 2) Creativity and 3) Concentration on the 
expert of business. The  problems and obstacles of e-commerce business today 1) E-
commerce businesses corporate executives lack of knowledge in human resource 
management and 2) E-commerce business in Thailand is not widely known. 
Keywords: Innovator, E-commerce Business, Problems and Obstacles 
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นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยมีเปูาหมายที่จะ
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยการใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนา
นโยบายเศรษฐกิจดังกลาวของรัฐบาลเกิดจากที่ผานมาในอดีตตั้งแตยุค Thailand 1.0 ประเทศไทย
เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจจากการมุงเนนพัฒนาดานการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสงออกไป
ขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตามการพัฒนาดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่อง
มูลคาสินคาที่ต่ํา ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวนอย จึงเป็นที่มาของนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 2.0 ที่เนน
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเป็นจํานวนมากเพ่ือใหเกิดการจางงาน อุตสาหกรรมที่เติบโตในชวงนี้ ไดแก อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟูา เป็นตน ซึ่งจะเห็นไดวาความไดเปรียบทางการแขงขันของ
อุตสาหกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจ  Thailand 2.0 จะเนนที่คาแรงที่มีราคาถูกเป็นสําคัญ ทําให
ตอมาเม่ือมีประเทศอ่ืนที่มีคาแรง-   ขั้นต่ําที่มีราคาถูกกวามาผลิตสินคาแบบเดียวกันได ทําให
ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ทําใหรัฐบาลจึงไดนํานโยบายเศรษฐกิจ Thailand 
3.0 เขามาใช โดยนโยบายนี้มุงเนนการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมหนัก ที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน อุตสาหกรรมเหล็กกลา อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน เป็นตน 
โดยมุงเนนการผลิตเพ่ือการสงออกเป็นสําคัญ ซึ่งในระยะแรกของการใชนโยบายนี้ ทําใหประเทศไทย
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แตตอมาเมื่อมีประเทศอ่ืนๆที่พัฒนาศักยภาพในการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมหนักเพ่ิมมากขึ้น ทําใหประเทศไทยไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ราคา
สินคาที่สงออกมีราคาลดลงจากผลการแขงขัน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ํา จึง
เป็นที่มาของนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุงเนนใหภาคธุรกิจในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพตนเองโดย
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิตและการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการไดมากข้ึน (ปานระพี รพีพันธ์, 2560) 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ไดเป็น
อยางดี เพราะเป็นธุรกิจที่นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาและบริการ ซึ่งจาก
การศึกษาของ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง พบวา ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีมูลคาตลาดรวมมากกวา 2.9 พันลานดอลลาร์ ในปีพ.ศ. 2560 และมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 14.5 ตอปี โดย Statista ยังรายงานอีกวา ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีบทบาทสําคัญในการชวยกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
อนาคต ดังนั้นจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรใหความสําคัญกับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใหมากขึ้น และควรใหความสําคัญในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการทําธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใหประสบความสําเร็จ พรอมทั้งพัฒนานวัตกรหรือผูริเริ่มทําธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใหมากขึ้น  
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จากความสําคัญของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความสําคัญในการพัฒนานวัตกร
ในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะที่สําคัญ
ของนวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรในการทํา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอไป นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เพ่ือใหขอมูลแกผูเกี่ยวของทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือหา
แนวทางในการแกปัญหา เพ่ือพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยใหเจริญเติบโตตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะของนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ไดแก ประธานผูบริหารคุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ บริษัท ชิ

ปปฺอบ จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสําเร็จ โดยธุรกิจมีมูลคามากถึง
สามรอยลานบาท 

 
วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานผูบริหาร 
บริษัท ชิปปฺอบ จํากัด แลวจึงนําขอมูลจากบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์  เพ่ือใหไดซึ่งผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีนักวิจัยไดใหความหมายของ “นวัตกร” ไว
ดังตอไปนี้“นวัตกร คือ ผูที่คิดสิ่งใหม ๆ แลวลงปฏิบัติ โดยตั้งใจทําใหสิ่งที่คิดประสบความ-สําเร็จ 
ตอเนื่อง และยั่งยืน” (จีระ หงส์ลดารมภ์, 255 ) “นวัตกร คือ ผูที่สรางการเปลี่ยนแปลง ประดิษฐ์
คิดคน สรางสรรค์ และสนับสนุนใหเกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานที่
เป็นนวัตกรรม สําหรับใชในการปฏิบัติงานของตนและองค์การ ซึ่งมีประโยชน์มีคุณคา และเหมาะสม
ตอการพัฒนาและแกปัญหาธุรกิจของตน” (วสันต์ สุทธาวาศ และ 
พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558) จากความหมายของนวัตกรดังกลาว แสดงใหเห็นวา “นวัตกร” หมายถึง 
บุคคลผูริเริ่มนําสิ่งใหมที่มีคุณคามาใชในองค์กร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและแกปัญหาในองค์กร โดยมี
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เปูาหมายเพื่อใหองค์กรเกิดความยั่งยืน ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นนวัตกรไดจึงตองมีคุณลักษณะบางอยางที่
แตกตาง คําถามคือ คุณลักษณะที่สําคัญตองมีคุณลักษณะอยางไรบาง ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดมีการศึกษาคุณลักษณะไวดังตอไปนี้ จากการศึกษาของ W.D. Bygrave (2536) พบวา 
นวัตกรนั้นควรมีคุณลักษณะเดน 10 ประการ ดังตอไปนี้ 
•  ความฝัน หมายถึง ความหวังที่จะทําใหองค์กรประสบความสําเร็จ 
•  ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง เมื่อเจอสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป นวัตกรตอง

สามารถประมวลทางเลือกในการตัดสินใจ และตัดสินใจแกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ตางๆนั้นไดอยางเหมาะสม 

•  ความสามารถในการสั่งการ หมายถึง เมื่อตัดสินใจจะดําเนินการสิ่งใด ตองสามารถสั่งการให
บุคคลที่เกี่ยวของในองค์กรไปดําเนินการตอไดอยางบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว ซึ่งจะเห็นวา 
ความสามารถในการสั่งการเกี่ยวของโดยตรงกับศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่นวัตกรจะตองมีความรู 

•  ความมุงม่ัน  หมายถึง นวัตกรตองไมยอทอตอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการทํางาน 
•  ความทุมเท หมายถึง การใหความสําคัญกับการพัฒนาใหการดําเนินธุรกิจดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

แมจะบรรลุเปูาหมายที่วางไวแลว แตไมไดหยุดการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป 
•  ความเสียสละ หมายถึง เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา เพ่ือความสําเร็จขององค์กร ความ

เสียสละของนวัตกรนี้จะเป็นตัวอยางใหพนักงานในองค์กรเกิดความนับถือและเป็นแรงจูงใจ
ในการทํางาน 

•  ความละเอียดรอบคอบ หมายถึง มีความชางสังเกตและใสในในรายละเอียดเล็กๆนอยๆใน
ปัจจัยตางๆที่สามารถสงผลตอการดําเนินธุรกิจได  นั่นหมายความวา นวัตกรตองมี
ความสามารถในการพิจารณาสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจอยางละเอียด เพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจ 

•  ความไมยอมแพในโชคชะตา หมายถึง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการที่นําพา
องค์กรผานปัญหาอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึนไปใหได 

•  ความสามารถในการบริหารเงิน หมายถึง ความสามารถในการบริหารรายรับและรายจาย
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

•  ความสามารถในการกระจายความรับผิดชอบไปยังผูที่เกี่ยวของ หมายถึง นวัตกรไมสามารถ
นําพาองค์กรใหอยูรอดไดเพียงลําพัง ตองอาศัยความรวมมือจากพนักงานในองค์กรดวย 
ดังนั้นจึงตองมีความสามารถในการมอบหมายงานใหกับพนักงานแตละคนอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความรูความสามารถของแตละบุคคล 
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 จากการศึกษาของวสันต์ สุทธาวาศและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558) พบวา “นวัตกร” ตองมี
คุณลักษณะสําคัญอยู 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสามารถ ดานพฤติกรรม และดานทัศนคติ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 • ดานความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรที่จะนําไปสูความเชี่ยวชาญใน

การปฏิบัติงานในธุรกิจเ พ่ือใหบรรลุ เปูาหมาย ไดแก  การเป็นผูที่แสวงหาความรู 
(Knowledge Seeking), การรวบรวมทรัพยากร (Source Collecting), การมองเห็นปัญหา
และโอกาส (Problem and Opportunities), ความคิดสรางสรรค์ (Creative Idea), การ
เปลี่ยนความคิดใหเป็นจริง (Possible Dream), การสรางเครือขาย (Networking), การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน (Team Working) ,และการสงมอบเชิงวิชาการไปยังลูกนอง (Academic 
Delivery)  

•  ดานพฤติกรรม หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกในระหวางปฏิบัติงานที่ผูมีสวนเกี่ยวของ 
เชน พนักงานในองค์กร ลูกคา หรือหุนสวนธุรกิจ เป็นตน สามารถสังเกตเห็นได ซึ่งจะสงผล
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรูสึกอยากจะทํางานดวยหรือไม ไดแก ความกระหายในการคิดคนสิ่ง
ใหม ๆ, ความชางสังเกต, การมีตั้งขอสงสัยและหาคําตอบ, ความละเอียดรอบคอบ, การเปิด
ใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ืน, ความมุงมั่นและปฏิบัติงานตอเนื่อง, ความอดทนไม
ยอทอ และ การประพฤติตนเป็นตนแบบที่ดี 

•  ดานทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกขางในของนวัตกร ที่มีตอสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้ง 
บุคคล สิ่งของ องค์กร หรือสถานการณ์ตางๆ โดย “ทัศนคติ” ของนวัตกรจะมีผลตอการ
แสดงออกดานพฤติกรรมของตัวนวัตกรตอไปนั่นเอง โดยถานวัตกรมีทัศนคติที่เหมาะสม การ
แสดงออกดานพฤติกรรมก็จะสงผลใหบุคคลที่เกี่ยวของอยากรวมงานดวย ซึ่งประกอบดวย 
การมีจิตอาสาและรักษาประโยชน์สวนรวม (Volunteer), การมีความเชื่อมั่น (Confidence) 
และการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเยาวชน (Education Awareness) 

 
 จากการศึกษาของพัชรพร อยูยืน, อภิญญา ภูมิโอตาและศิระ ศรีโยธิน (2560) พบวา นวัตกร 
ตองมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก  
•  การเป็นผูมีความคิดที่แตกตาง หมายถึง การมองเห็นในสิ่งที่ผูอ่ืนหรือคูแขงขันมองไมเห็น 

นําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในองค์กร 
•  การเป็นผูเปิดใจกวางในการรับฟังความคิดเห็น หมายถึง นวัตกรตองไมยึดถือความคิดของ

ตนเองเป็นศูนย์กลาง พรอมที่จะเปิดรับความคิดเห็นที่แตกตาง หรือความคิดเห็นแยง
ความคิดของตน เพ่ือนํามาวิเคราะห์เพ่ือนํา ไปพัฒนาสิ่งที่ดีใหเกิดข้ึนกับองค์กร 
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•  การเป็นผูที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกันอยางเป็นระบบได หมายถึง นวัตกร
จะตองมีความคิดที่เป็นตระกะ สามารถวิเคราะห์เหตุและผลของสถานการณ์ตางๆได 
ความสามารถในจําแนกเหตุและผลไดนี้ทําให นวัตกรมองปัญหาที่เกิดขึ้นอยางเป็นระบบ 
และสามารถแกไขปัญหาที่เกิด ขึ้นไดเป็นอยางดี 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของนวัตกร พบวาแมวาจะมีการศึกษา

คุณลักษณะของนวัตกรอยางละเอียดมากอนแลว แตเป็นการศึกษาเพ่ือหาคุณลักษณะของนวัตกร
โดยทั่วไป และยังไมไดมีการศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรในภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็น
ที่มาที่ผูวิจัยตองการทําการศึกษาในครั้งนี้ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานผูบริหาร บริษัท ชิ
ปปฺอบ จํากัด สามารถจําแนกคุณลักษณะของนวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไดเป็น 3 
คุณลักษณะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนน
ดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัด ดังนี้ 
 

1.) การมองหาโอกาส นวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองมีความสามารถ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอมทางการตลาด เพื่อหาโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจ โดยเฉพาะสภาพตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีแนวโนมเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สะทอนให
เห็นถึงความตองการในการซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมมากขึ้นของ
ผูบริโภค นวัตกรตองสามารถมองวาอะไรคือปัญหาที่ผูบริโภคตองการไดรับการตอบสนอง  ซึ่งปัญหา
ของผูบริโภคนี้ก็คือโอกาสของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง เมื่อนวัตกรมองเห็นโอกาสจาก
ปัญหาของผูบริโภคที่ตองการการตอบสนองแลว นวัตกรจําเป็นตองมีการเตรียมตัวเพ่ือตอบสนอง
ความตองการเหลานั้นไดอยางรวดเร็วดวยเชนกัน เพราะจะเป็นที่มาของความไดเปรียบทางการ
แขงขันเนื่องจากใครที่สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดกอน ยอมจะนํามาซึ่ง  ความจงรักภักดี
ของผูบริโภค และกลายเป็นผูนําทางการตลาดตอไป 
 

2.) ความคิดสรางสรรค์ เป็นคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นนวัตกรในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันผูบริโภคกลุมเปูาหมายหลักของธุรกิจคือคนรุนใหม ซึ่งเป็น
กลุมผูบริโภคท่ีไมชอบความซ้ําซากจําเจ และตองการพบเจอสิ่งที่ใหมและทันสมัยอยูเสนอ ดังนั้นการ
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คิดสรางสรรค์สิ่งใหมๆและนํามาใชในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยูตลอดเวลา จะชวยใหสามารถ
ครองใจลูกคาในระยะยาวได  
 อนึ่งจะพบวาความคิดสรางสรรค์ของนวัตกรนี้จะนํามาซึ่ง “แรงบันดาลใจ” ทําใหเกิดการ
สราง “นวัตกรรม” ใหมๆมาใชในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจเกิดเป็น
ลูกคาประจํา และลูกคาจะสงขอมูลความพอใจนั้นไปยังผูที่ใกลชิดตอไป ทําใหองค์กรมีชื่อเสียงโดยไม
ตองใชการโฆษณา สงผลใหองค์กรสามารถใชชื่อเสียงดังกลาวในการขยายธุรกิจไปยังสินคาและบริการ
ประเภทอ่ืนๆตามมาไดในอนาคต 
 

3.) การมุงเนนดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัด หมายความวา ในทุกองค์กรไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกอยางผานการใชพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดวยผลมา
จากขอจํากัดในเรื่องทรัพยากร เชน เงินทุน บุคคลากร หรือเทคโนโลยี เป็นตน ดังนั้น นวัตกร
จําเป็นตองสิเคราะห์ตนเองให  ออกวา องค์กรถนัดทําธุรกิจดานใดมากที่สุด และมุงเนนพัฒนาธุรกิจ
ดานนั้นใหดีที่สุด เพราะจะเป็นที่มาของความไดเปรียบทางการแขงขัน และการสรางลูกคาที่
จงรักภักดีตามมาในอนาคต อนึ่งการขยายธุรกิจโดยไมคํานึงถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน จะ
นํามาซึ่งความสูญเปลาของทรัพยากรและเงินลงทุน ดังนั้น    คนที่ เป็นนวัตกรในธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงควรตะหนักในเรื่องนี้ใหมาก 

 
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้น   จ า ก ก า ร

สัมภาษณ์สามารถแยกไดเป็น 2 ประเด็น ไดแก ปัญหาผูบริหารองค์กร  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขาดความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.) ปัญหาผูบริหารองค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขาดความรูในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากในปัจจุบันผูบริหารองค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจากพ้ืน
ฐานความรูที่หลากหลาย และไมไดมีพ้ืนฐานความรู ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาโดยตรง 
เมื่อตองมาบริหารบุคคลากรในองค์กรที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทําใหไมรูวิธีการบริหารคน 
สงผลให ไมสามารถทําใหทุกคนในองค์กรมีเปูาหมายรวมกันได ซึ่งสงผลเสียตอการเจริญเติบโตของ
องค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว  
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2.) ปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง ทําให
ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควร และสงผลใหหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมทํางานได
นอย 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาในเรื่องคุณลักษณะของนวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 
คุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส  ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนนดําเนิน
ธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัดนั้น จะเห็นวาการพัฒนาเพ่ือใหไดนวัตกรที่มีคุณสมบัติดังกลาวตอง
เริ่มตนจากการ-ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนา
บัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังกลาว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลตองใหการสนับสนุนโดยมีนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาคนตามที่ตองการ ซึ่งเป็น เรื่องท่ีตองดําเนินการในระยะยาว 

สํ าหรั บ ในระยะสั้ นนั้ น  ภาคธุ รกิ จพาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ควร เข า ไปร วมมือกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตรวมกัน ไดแก การที่ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เขาไปรวมบรรยายและถายทอดความรูและประสงการณ์กับนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย การรวมกันรางหลักสูตรโดยมีภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เขาไปมีสวนรวมดวย 
หรือการเปิดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสไดฝึกงานจริงใน
ระหวางเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ชวยในการสรางนวัตกรใหกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ
สั้นได 

ผลการศึกษาในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้น 
ในประเด็นปัญหาเรื่องความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผูบริหารในธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ภาครัฐสามารถชวยในเรื่องการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยผานมหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนการสอน  ในดานนี้ได โดยภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนา
ความรูดานนี้เชนเดียวกัน สําหรับปัญหาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักใน
วงกวาง ผูวิจัยเห็นวาจะตองเริ่มสรางการรับรูถึงความสําคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ภาครัฐกอน โดยองค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการรวมตัวจั ดตั้งเป็นสมาคมเพ่ือนําเสนอ
ความสําคัญของภาคธุรกิจนี้กับภาครัฐ ทําใหเกิดความเชื่อถือจากภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้  
ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   กับคนรุนใหม ทั้งใน
การจัดอบรมฟรี และการเขาไปแนะนําในสถาบันการศึกษา  โดยในผลจากการวิจัยทั้งหมด ทั้งใน
ดานของคุณลักษณะของนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัญหาและอุปสรรคของการทํา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคลองกับวรรณกรรมที่ไดไปทําการทบทวนมาเรื่อง    ความ
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เป็นนวัตกรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาครัฐ: การศึกษาทฤษฎีรากฐาน“นวัตกร” ตองมีคุณลักษณะ
สําคัญอยู 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสามารถ   ดานพฤติกรรม และดานทัศนคติอยางขอมูลที่มี
ในเบื้องตน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโนมเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และคาดวา
จะเป็นธุรกิจหลักที่ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตตามนโยบาย Thailand 4.0 ปัจจัยสําคัญ
ที่จะชวยใหธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เจริญเติบโตตามเปูาหมาย คือ การสรางนวัตกรที่มี
คุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนน
ดําเนิน  ธุรกิจไปยังสวนที่องค์กรมีความถนัด เขามาชวยพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒนานวัตกรที่มีคุณสมบัติดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการรวมมือกันพัฒนา 
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้ น ปัญหา
เกี่ยวกับการขาดความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผูบริหารองค์กรธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ภาคธุรกิจจะตองตะหนักถึงความสําคัญ ของความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กอน และภาครัฐควรเขาไป ชวยเหลือในการใหความรูในเรื่องดังกลาวผานมหาวิทยาลัยที่เปิด
หลักสูตร ทางดานนี้ สําหรับปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักใน
วงกวางนั้น ควรใหความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ไปยังภาครัฐและภาคประชาชนโดยเนนที่กลุมคน
รุนใหม 
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บทคัดย่อ 
           เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา จัดเป็นสื่อพ้ืนบานชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาตอพุทธ
ศาสนาของผูคนในลุมน้ําอูตะเภา จังหวัดสงขลา เกิดเป็นที่มาของประเพณี(ชัก)ลากพระทางน้ําสู
แหลมโพธิ์ ซึ่งเรือจากชุมชนตาง ๆ ในลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางจะลากเรือพระมุงหนาสูหาดแหลม
โพธิ์ เมื่อเกิดความเหน็ดเหนื่อยจึงไดรองเพลงเพื่อเรียกขวัญกําลังใจ กลายเป็นที่มาของเพลงเรือแหลม
โพธิ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของเพลงเรือแหลมโพธิ์ในดานการสื่อสารตอ
การสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนรอบลุมทะเลสาบสงขลา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาของบทเพลงแหลมโพธิ์ที่ถูกแตงไว ผลการวิจัยพบวาปัจจุบันเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังมีการละเลน
อยูบางประปราย เนื่องจากประเพณี(ชัก)ลากพระทางน้ํานั้นเปลี่ยนไปเป็นการลากพระทางบกตามการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม การเลนเพลงเรือระหวางลากพระทางน้ําจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการละเลนสู
การแสดงในงานตาง ๆ  สวนคุณคาของการละเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์นอกจากรองเลนเพ่ือความ
สนุกสนาน เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังทําหนาที่บันทึกเรื่องราวทางสังคมในแตละยุคสมัยไว  ทั้งยังเป็น
ชองทางในการสื่อสารจากผูแตงและผูรองเลนไปยังชุมชนเป็นการสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
ในมิติตาง ๆ 
ค าส าคัญ: เพลงเรือแหลมโพธิ์  การสื่อสาร  การสะทอนชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม 
 

Abstract 
 PhlengRuaLampho Songkhla province, Organized as a folk media. Phleng Rua 
Lampho has long been accumulated from Buddhism notions of making merit after 
the Buddhist Lent. The purpose of performing Phleng Rua Lampho was not only for 
entertaining people but also for responding their religion belief. The research aimed 
to study about the role of communication to reflect a way of life, society and 
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culture By analyzing the contents of song  The research found that nowadays, 
PhlengRuaLampho was rarely found in the area because the Chak Pra festival has 
changed since road became the major form of transportation. Thus, Chak Pra festival 
was significantly affected by the changes of transportation from the national policy 
and people also preferred to use road instead of canal. In that case, Phleng 
RuaLampho has been challenging and its form of performing was also slightly 
adjusted in order to sustain this local performing arts The value of performing Phleng 
Rua Lampho was In addition to singing for fun and it was also responsible for social 
stories. As a channel of communication from author and petitioner to community as 
the reflect a way of life, society and culture in the various dimension. 
Keywords: Pleng Rua Leampho, communication, reflect of life, society, culture  
 
บทน า 
    สื่อพ้ืนบาน คือสื่อดั้งเดิมของชุมชนชาวไทย เป็นสื่อที่สามารถนํามาใชในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร
ขอมูลขาวสาร การใหความรูในดานตางๆ และยังชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ตลอดจน
การสืบทอดวัฒนธรรมใหแกกลุมชนรุนตอๆไป 
     สุรพล วิรุฬรักษ์ ( 2527 ) กลาววา สื่อพ้ืนบานมิไดหมายถึงการแสดงละครเทานั้น แตหมายถึง
รูปแบบของการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุมคน หรือกลุมคนกับกลุมคนที่ได
ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเป็นความเคยชิน 
     สมควร กวียะ ( 2529 ) กลาววา สื่อพ้ืนบานคือวัฒนธรรมที่ไดรับการสรางสรรค์และสั่งสมมาแต
อดีต กลายเป็นเครื่องมือที่รับสงและเก็บขาวสารที่เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ปรากฏใหเห็นเป็นรูป
ของ คําพูด ขอเขียน บทเพลง ดนตรีและการละเลน พิธีการ ความคิด ความเชื่อ คานิ ยมหรือ
แมกระท่ังวิถีชีวิต 
     กลาวโดยสรุปไดวา สื่อพ้ืนบานคือรูปแบบของการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีการสั่งสม พัฒนาใน
ตัวเองและผานการสืบทอดกันมาอยางเป็นระบบ และกอใหเกิดรูปแบบของการสื่อสารที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นในแตละชุมชนหรือสังคม เชน ประเพณี พิธีกรรม การแสดงและการละเลนตาง ๆ 
     กาญจนา แกวเทพ ( 2539 ) กลาวถึงหนาที่ของสื่อพ้ืนบานตามแนวคิดของสํานักหนาที่นิยมวา 
สื่อพ้ืนบานเปรียบเสมือนเป็นสวนหนึ่งในสถาบันยอยสถาบันหนึ่งของสังคม ซึ่งนักวิชาการจากสํานักนี้ 
ไดเปรียบเทียบถึงหนาที่ของสื่อพ้ืนบานกับสื่อมวลชนวา สื่อพ้ืนบานทําหนาที่ไดมากมายหลากหลาย
กวา เชน 
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         1. ทําหนาที่ปลดปลอยแรงผลักดันทางเพศ 
         2. สรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆในสังคม 
         3. ทําการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่เป็นอยู 
         4. ชวยพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์ 
         5. ทําหนาที่ใหการศึกษาและสรางความสํานึกทางการเมือง 
         6. สื่อพ้ืนบานจะมีลักษณะสัมพันธ์กับชีวิตของผูคนในชุมชน 
         7. ทําหนาที่ใหความบันเทิง 
       เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ สาขาสื่อพ้ืนบานและศิลปการแสดง เมื่อพ.ศ. 2556  เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลง
พ้ืนบานชนิดหนึ่ง  เดิมเรียกวา เพลงยาว เพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว  ซึ่งเลนกันที่บานแหลมโพธิ์ 
อําเภอบางกล่ํา ใกลตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลาการชักพระทางน้ําเป็นตนกําเนิดของเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ที่มีมานานไมต่ํากวา 200 ปี ในการเลนนั้นจะมีโอกาสเฉพาะ คือ จะทํากันในวันออกพรรษา 
ซึ่งชาวบานเรียกกันทั่วไปวา “ลากพระ” หรือ “ชักพระ” ทางน้ํา ซึ่งนอกจากชาวบานจะรองเลนกัน
ในเรือขณะเคลื่อนตัวไปตามลําน้ําแลว ยังมีการถือไมพายมาเดินรองกันบนบกในที่ชุมชนดวย (ที่ชุมนุม
เรือพระ)  ประเพณีชักพระทางน้ํา มีอยูทั่วไปในชุมชนริมน้ํารอบลุมทะเลสาบสงขลา โดยในการชัก
พระนั้นจะมีการลองเรือพระไปตามคลองตาง ๆ โดยมีที่หมายในการลากเรือพระทุกลํามารวมกันที่
แหลมโพธิ์ ในการลากพระชาวบานจะใชเรือหางยาวผูกเขากับเรือพระแลวพายลากจนถึงแหลมโพธิ์ 
ระหวางการลากเรือพระจะมีเรือครัว เรือพก ของชาวบานตามขบวนเรือพระมาดวย ระหวางการลาก
เรือพระ ชาวบานเกิดความเหน็ดเหนื่อยจึงเกิดการรวมรองเพลงกันอยางสนุกสนานเพ่ือลดความ
เหนื่อย สรางความครึกครื้น และสรางความสมัครสมานสามัคคี รวมแรงกายและใจในการลากเรือพระ
ไปใหถึงจุดหมาย ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ครูเพลงคนสําคัญของบานหัวนอนวัด ในวัย  72  ปีไดเลาทวน
ยอนความทรงจําวัยหนุมเรื่องงานลากพระรองเพลงเรือแหลมโพธิ์วา         “ ลากเรือพระไปยังหัว
หาดแหลมโพธิ์เลยแตงเพลงเรือเกี่ยวหยอกลอระหวางเรือลําชายกับเรือลําหญิง วิธีที่ทําใหสนุกคือใช
เชือก  2 เสนลากคูกันไปเลยพายเคียงกันและหยอดลอกันไปตามทาง พอไดเพลงก็นัดหมายกันวาตอง
ขึ้นไปรองบนหลิ่ง(ฝั่ง) เอาไมพายไปดวยไปทําทาทางประกอบเพ่ือความสนุกสนาน ไดยินเสียงเพลงก็
นึกสนุกสนานกัน โดยเนื้อเพลงที่รองกันจะไมมีความหมายรองเพ่ือความสนุกสนานไมไดคิดอะไรกวา 
100 คณะที่มาลากพระท่ีหัวหาดแหลมโพธิ์นี่ก็เป็นตนกําเนิดของเพลงแหเรือ ”   
 การลากเรือพระทางน้ํานั้นตองอาศัยแรงชักลากจากฝีพาย ดวยแรงศรัทธาและความเชื่อ ทํา
ใหคนพ้ืนบานภาคใตซึ่งกลาวกันวาเป็นผูที่มีอารมณ์ทางกาพย์กลอนสูงอยูแลวไดเกิดปฏิภาณเป็น
ถอยคํารอยเรียงดังๆ ออกมาคนหนึ่งแลวคนอ่ืนๆ ในกลุมก็มีอารมณ์รวมรับตามตอๆกัน เมื่อเห็นวา
การรองรับกันแบบนี้สนุกและทําใหเกิดพลังความฮึกเหิม เป็นสื่อรวม กําหนดใหลงฝีพายพรอมๆกัน 
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สามารถบรรลุถึงจุดหมายของกิจกรรมชักพระรวมกันได ก็นิยมวาเป็นสิ่งดี เป็นวัตกรรมแหงสมัยที่ควร
จดจําไวปฏิบัติอีกในคราวตอๆไป กระท่ังพัฒนาเป็นเพลงเรือแหลมโพธิ์ในที่สุด (สนิท บุญฤทธิ์. 2551. 
19-30) เพลงเรือแหลมโพธิ์ไมมีทํานอง รองเป็นภาษาพูดปกติที่มีจังหวะลื่นไหลลงตัว ไมมีการไหวครู
ทั้งกอนและหลังเลน ไมมีเครื่องดนตรีใดๆ ประกอบ เลนทั้งในเรือและบนบก มีลักษณะเป็น กลอนสี่ 
เป็นเพลงกลอนดนหรือกลอนปฏิภาณ รองรับวนเวียนตอกันไป  แตละเพลง มี คํารับ ที่เรียกวา สรอย 
กับมี คําสง ผูเลนเพลงประกอบดวย แมเพลงหนึ่ง คน กับ ลูกคู ไมจํากัดจํานวน การเลนเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ไมมีพิธีกรรมหรือใชในพิธีกรรมใด นอกจากรองเพ่ือความสนุกสนาน ตลกโบกฮา หยอกเยา 
เหน็บแนม เสียดสี หรือแมกระทั่งรองเพ่ือใหความรู ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการสะทอน
ภาพชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมในชวงเวลานั้นๆ  

เพลงเรือแหลมโพธิ์ถือเป็นศิลปะการแสดงทองถิ่นอยางหนึ่ง ซึ่งสะทอนความเชื่อทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น คานิยม บรรทัดฐานและบริบททางสังคมตางๆ ไดอยางเดนชัด ดังที่ สนิท 
บุญฤทธิ์ (2536) ไดศึกษาและอธิบายไววาเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้นมีคุณลักษณะโดยทั่วไปเหมือนการ
เลนเพลงเรือในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย แตเพลงเรือแหลมโพธิ์มีความแตกตางจากเพลงเรือที่อ่ืนๆ 
ตรงที่เนื้อหา หรือเรื่องราวของเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้น มักจะสอดแทรกเรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม
ในยุคนั้นๆ เอาไวดวย ทําใหการเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นสวนหนึ่งของการแสดงออกทางสังคมของ
คนทองถิ่นท่ีมตีอสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของสังคมในยุคนั้น ซึ่งตรงกับที่ พิทยา บุษรารัตน์ ( 2553 : 
212 ) ไดกลาววา การแสดงพ้ืนบานเป็นภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นและชุมชน อัน
สืบเนื่องมาจากบทบาทหนาที่และความสัมพันธ์กับชีวิตชาวบาน ทั้งดานความเชื่อ คานิยม ประเพณี 
นิสัยใจคอ การทํามาหากิน เศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความเป็นอยู ทัศนคติ อารมณ์ การใชเหตุผล 
และความรูสึกนึกคิดตางๆ ของคนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการรองเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาวาเนื้อเพลงของเพลงเรือแหลมโพธิ์มีการสะทอนความหมายในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมในดานตางๆอยางไรบาง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          1. รูปแบบและแหลงขอมูลของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
แหลงขอมูลทั้งที่เป็นบุคคล ซึ่งประกอบดวยครูเพลง แมเพลง ลูกคูและผูสนใจ รวมไดจํานวน 35 คน 
และแหลงขอมูลที่เป็นเพลงเรือแหลมโพธิ์ดั้งเดิมและที่แตงขึ้นใหม รวมได 20 เพลง  
 2. การวิเคราะห์ขอมูล กระทําดังนี้       
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  2.1. การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( In depth interview ) ผูมีสวนเกี่ยวของเป็นรายบุ
คลทั้งแบบไมเป็นทางการ  และแบบเป็นทางการ เชน ครูเพลง แมเพลง ลูกคู และผูสนใจ โดยจัด
ประชุมกลุม ( Focus group )  และการจัดระดมความคิดเห็น เพ่ือบันทึกขอมูล  
  2.2. การวิเคราะห์เนื้อหา  ( Content analysis ) ของบทเพลงเพลงเรือแหลมโพธิ์  
โดยนําเพลงเรือแหลมโพธิ์ ทั้งที่มีการแตงไวแตดั้งเดิมและที่แตงขึ้นมาใหมเพ่ือใชเลนประกอบการชัก
พระทางน้ําและใชเลนในงานมหกรรมเพลงเรือแหลมโพธิ์ จํานวนประมาณ 20 เพลง มาทําการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยการตีความจากเนื้อหาของบทเพลง                                                                                     
 
ผลการวิจัย 
          รูปแบบการร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา 
          เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลงพ้ืนบาน มีบทรองเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ มีลักษณะเป็น 
กลอนสี่ เป็นเพลงกลอนดนหรือกลอนปฏิภาณท่ีมีความยาวไมมากนัก รองรับวนเวียนตอกันไป  แตละ
เพลง มี คํารับ ที่เรียกวา สรอย กับมี คําสง ผูเลนเพลงประกอบดวย แมเพลงหนึ่ง คน กับ ลูกคู ไม
จํากัดจํานวน รองดวยภาษาถิ่นใต ซึ่งสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบาน ไมไดมุงเนน
เพียงแคความสนุกสนานเพียงดานเดียว แตเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สรางสรรค์ 
ใหแงคิดเพ่ือชี้ชวนใหเกิดการพัฒนาดานภาษา บางครั้งใชภาษาถิ่นใตผสมกับภาษาราชการ วิธี
ถายทอดบทรองสูผูฟังนั้นจะถายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ โดยมุงเนนประเด็นในเรื่องวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวบานในแงมุมตางๆ มาเป็นสวนประกอบที่สําคัญ    
          คุณค่าของเนื้อเพลงสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม    
  เพลงเรือแหลมโพธิ์ถูกแตงขึ้นเพ่ือทําหนาที่เสียดสีปัญหาทางสังคม บางเพลงอาจนํา
เรื่องราวและบริบททางสังคมตางๆที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆมาบอกกลาว และมีเนื้อหาหลากหลาย
ตามแตผูแตงหรือครูเพลงจะใหความสําคัญ เชน การพูดถึงประเพณีชักพระ  ประวัติศาสตร์ทองถิ่น 
ศาสนา ความเชื่อ คานิยม  จริยธรรม การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ  การเกษตร 
สิ่งแวดลอม สาธารณสุข ศิลปกรรม การศึกษา การทองเที่ยว  สภาพทั่วไปของชุมชน  สะทอนชีวิต
ความเป็นอยูและการบริโภค  การรณรงค์และเตือนภัยสังคม นันทนาการ หรือแมแตเพ่ือความบันเทิง 
ตลกโบกฮา ทะลึ่งตึงตังสองแงสามงาม       บ ท
เพลงเพลงเรือแหลมโพธิ์ของแตละคณะ จะถูกแตงขึ้นโดยใชคําผสมเขาดวยกันระหวางภาษาถิ่นใตกับ
ภาษาไทยภาคกลาง นํามาหยอกลอเลนกันอยางสนุกสนาน ซึ่งผูเลนจะรองเลนดวยสําเนียงภาษาถิ่น
ใตตลอดเพลงทั้งเนื้อรองและคํารับ และในบางสถานการณ์ เชน ขณะมีการเดินรองเลนเพลงเรือแหลม
โพธิ์ไปตามชายหาดหรือพ้ืนที่บนบก  ผูเลนบางคณะจะดื่มสุรากันจนมึนเมา ทําใหการรองเลนเกิดสีสัน 
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มีการหยอกลอผูคน ณ จุดตางๆที่คณะเพลงเรือเดินผานไป เป็นการสรางบรรยากาศความสนุกสนาน
และสะทอนวิถีชีวิตแบบสังคมชาวบานในทองถิ่นอยางแทจริง                                                                                                              

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงเรือแหลมโพธิ์ พบวาผูแตงใชเนื้อหาของแตละบทเพลงที่แตงขึ้น
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผูฟังดวยวัตถุประสงค์ที่ตางกันออกไป โดยมีนัยยะทางสังคมและ
วัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ เป็นการสะทอนภาพชีวิตที่สัมพันธ์และเกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรมใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในชวงเวลาปัจจุบันขณะที่เพลงนั้นๆถูกแตงข้ึน                                                                                                             

ผูวิจัยพบวา บทบาทดานการสื่อสารของเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ตอการสะทอน
ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถแยกแยะออกมาเป็นประเด็นตัวอยางในดานตางๆได 
ดังตอไปนี้      

การสะท้อนชีวิตในเรื่องแง่คิดและการเตือนสติให้กับสังคม 
เพลงสอนเด็กวัยรุน           
 ยกขอตอกลาว   สาวอยากมีแฟน 

นมเทาปลายแขน  มีแฟนแลวหนา 
พอเริ่มเป็นสาว   ตั้งเคาขึ้นมา 
เขียนคิ้วเขียนตา   เริ่มบาโหมชาย 
ทําตัวไมดี   มีแตเสียหาย 
มีเรื่องอับอาย   ขายหนาพาชี 
ขางในไมสด   จะหมดศักดิ์ศรี 
หมินคาวราคี   มีแตความทุกข์ 
เสียเนื้อเสียตัว   มัวแตสนุก 
พอแมเป็นทุกข์   ลูกสาวมีแฟน 
อยูใตหวางขา   ราคาเป็นแสน 
แมใหมาหนึ่งแผน  ใหแฟนเขาฟรี 
กลับตัวกลับใจ   หยิ่งในศกัดิ์สรี 
ผูหญิงดีดี   มีความอดทน 
ผูชายมาจีบ   ไมรีบไมสน 
ตัวตัวตั้งตน   สนแตเรื่องเรียน 
เนื้อหาเพลงนี้สะทอนถึงการใหแงคิดและเตือนสติไปยังสาววัยรุนที่กําลังเขาสูวัยเจริญพันธ์ให

ประพฤติตัวอยูในกรอบอันดีงาม ไมทําตัวเสียหายลุมหลงผูชายและปลอยตัวจนเสียตัว  เนื้อหายังเนน
ใหสาววัยรุนเห็นคุณคาของพรหมจารี หยิ่งในตนเองอยางมีศักดิ์ศรีไมเสียตัวใหใครงายๆ และหันมา
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สนใจในเรื่องการเรียนเพ่ือไมใหพอแมตองเป็นทุกข์ในการที่ลูกสาวของตนเองไปคบหากับผูชายกอน
วัยอันควร 

     การสะท้อนชีวิตด้านเกษตร 
เพลงเศรษฐกิจพอเพียง         

เศรษฐกิจพอเพียง  หาเลี้ยงครอบครัว 
ปลูกแตงปลูกถั่ว   ทํารั้วกินได 
ปลูกขาวทํานา   ลดคาใชจาย 
เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  มูลไดใสผัก 
ปลูกกินถูกใจ   อนามัยถูกหลัก 
ทํางานไมหนัก   ปลูกผักขางบาน 
พระราชดํารัส   ทรงตรัสพื้นฐาน 
คนไมวางงาน   รูการทํากิน 
เรียนจบกลับมา   พัฒนาทองถิ่น 
ฟ้ืนฟูแผนดิน   ทํากินปลอดภัย 
ผักปลอดสารพิษ   ไมติดอยูใน 
กินแลวบายใจ   ปลอดภัยกันทั่ว      

  
เนื้อหาเพลงนี้สะทอนถึงการใชชีวิตแบบวิถีเกษตร พึ่งพาตนเองมุงเนนความขยันหมั่นเพียรใน

การดํารงชีวิต ใชชีวิตแบบเรียบงาย และใหขอคิดในการใชทรัพยากรดานการเกษตรที่ลงทุนลงแรง
สรางข้ึนมาดวยน้ํามือของเกษตรกรเองเป็นหลักเพ่ือการดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การสะท้อนชีวิตด้านความเป็นอยู่และการบริโภค 
เพลงกลวยทองสม                 

กลวยนี้มันเปรี้ยว   เคี้ยวหรอยถึงใจ 
หนวยเอียดหนวยใหญ  ใครๆวาหรอย 
สาวใดไดชิม   นั่งยิ้มตาปรอย 
อมเปรี้ยวหนอยๆ   แตหรอยจังหู 
เป็นกลวยโบราณ   กลาวขานเชิดชู 
ลองลิ้มชิมดู   หนูเอาหนวยไหน 
ไดชิมสักหนวย   คนสวยติดใจ 
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แกงคั่วปลาไหล   ใสกลวยทองสม 
ทั้งหอมทั้งหวาน   รสชาติหวานกลอม 
คูเตาแมทอม   ทองสมลุยเหม็ด 
ขายหนัดที่มี   ตักมาทงเล็ก 
โหมนี้หายเหม็ด   ไมเหลือเล็ดเดียว 
อนุรักษ์เอาไว   ใชหนอเปรียวๆ 

ไปปลูกสักเดี๋ยว ไดเคี้ยวไดกินเนื้อเพลงกลาวถึงกลวยพันธ์ทองถิ่นที่เรียกกันวากลวยทองสม 
ซึ่งในอดีตนิยมปลูกกันในตําบลคูเตาและตําบลแมทอม มีรสอมเปรี้ยวใชรับประทานสดและยังนิยม
นํามาประกอบอาหารที่โดดเดนของทองถิ่นคือการปรุงรวมกับแกงคั่วปลาไหล เป็นการสะทอนใหเห็น
ถึงการบริโภคของชุมชนจากอดีต ซึ่งนับวันจะสูญหายและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สมควร
อนุรักษ์การปลูกกลวยพันธ์นี้ไวสืบไป เนื้อหาเพลงกลวยทองสมยังมีความโดดเดนดานคุณคาทางภาษา 
มีการใชคําภาษาถิ่นใตผสมลงมาแทบตลอดของเนื้อเพลง เชน หรอย(อรอย)  หนวย(ลูก)  เอียด(เล็ก) 
หนอย(นิดหนอย)  จังหู(มาก)  เหม็ด(หมด)  หนัด(ตลาดนัด)  ทง(กระทง) 

 
ด้านการรณรงค์และเตือนภัยสังคม 
เพลงอยาขับรถเร็ว 

ใครขับรถเร็ว  เดียวแปรวถามหา 
พลาดพลั้งขึ้นมา  ชีวาวอดวาย  
ชีวิตดับดิ้น   ทรัพย์สินสูญหาย 
ดวงตกโชคราย  รางกายพิการ 
อนาคตมืดมิด  ทําผิดมหาศาล 
เป็นคนเพิ่มงาน  ใหทางบานเลี้ยงดู 
ใจตัวเศราหมอง  ใครมองหดหู 
กายไมนาดู   สวยหรูหายไป 
เกิดเพราะประมาท พลั้งพลาดยิ่งใหญ 
ขับเร็วเกินไป  ภัยจึงตามมา 
ขอเตือนพวกพอง  พ่ีนองสงขลา 
ขับรถขับรา   อยาขับเร็วเกิน 
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เนื้อหาของเพลงเป็นการเตือนสติผูขับรถชาวสงขลาไมใหขับเร็วและขับอยางประมาทเพราะ
อาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ( เปรว : ปุาชา ที่เผาศพ ) หรื อไดรับบาดเจ็บจนพิการ
และกลายเป็นภาระใหกับคนในครอบครัวตองดูแล 
 

เพลงยาบา 
ยาอียาบา   เป็นยาเสพติด 
ทําลายชีวิต   ติดแลวตองตาย 
ไอยาอัปรีย์   ทุกที่มีขาย 
คนเสพตองตาย  คนขายติดคุก 
ปล้ําของพันนี้  เรามีแตทุกข ์
ชีวิตหมดสุข   ติดคุกจนตาย 
ขอเตือนลูกบาว  อยาเขาไปใกล 
พอแมอับอาย  ลูกชายติดยา 
อยาเป็นเด็กดื้อ  อานหนังสือดีหวา 
ตั้งใจศึกษา   ปริญญาฝากแม 

เนื้อเพลงชี้ใหเห็นโทษของยาบา ยาเสพติดรายแรงที่ระบาดอยางแพรหลายทําลายทั้งชีวิตผู
เสพและผูคา เป็นการเตือนสติใหเยาวชนออกหางและมุงกลับมาตั้งใจศึกษาเลาเรี ยน เพ่ือนํา
ความสําเร็จความภาคภูมิใจมาสูพอแม และในเพลงนี้ยังสะทอนคานิยมดานการศึกษาเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ใบปริญญาบัตร 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพลงชมหาดแหลมโพธิ์ 

หัวแหลมปัจจุบัน  ครบครันมากเหลือ 
มีผูจุนเจือ   เหลือหลากมากมาย 
ชื่อนําปวงชน  ทุกคนเปูาหมาย 
ขุดถางปุาไม   เกลือกกายพื้นท่ี 
ปุาดงหมดไป  ปลูกใหมมากมี 
ปรับปรุงพื้นท่ี  มากมายหลายพัน 
ทะเลสดใส   ไมไหรขวางก้ัน 
ดับหินเป็นชั้น  ปูองกันน้ําเซาะ 
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ศาลาพักรอน  นั่งนอนก็เหมาะ 
หาดทรายรอบเกาะ  เหมาะสมคมคาย 
สนสรอยนอยใหญ  รมใบสบาย 
พ่ีนองหญิงชาย  พักผอนหยอนใจ 
ชมวิวทิวทัศน์  เป็นแหลมจัดใหม 
พ่ีนองมาไป   สดใสรมเย็น 
มีพระบูชา   นาปูามองเห็น 
ประวัติดีเดน  เห็นประจักตา 
รถเรือสะดวก  พักพวกท่ีมา 
ถนนพัฒนา   ไฟฟูาครบครัน 
ศาลาบอน้ํา   ตรงกับความฝัน 
มีไวครบครัน  สุขสันสบาย 
แหลมโพธิ์ชื่อดัง  กองไปทั้งหลาย  

เนื้อหาเพลงนี้ถูกแตงข้ึนมาเพ่ือชี้ใหเห็นถึงการปรับแตง เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์เดิมของ
หาดแหลมโพธิ์ ซึ่งในอดีตมีสภาพเป็นปุารกชัฏ ตอมาไดมีการพัฒนาพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสราง
สิ่งปลูกสราง เชน ศาลาพักรอน การจัดทํา(ดับ)แนวหินปูองกันน้ําเซาะชายหาด การตัดตนไมปรับ
สภาพปุาและปลูกตนสนขึ้นมาทดแทน มีการพัฒนาเสนทางถนนตัดตรงเขาสูบริเวณแหลมโพธิ์ และ
จากการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับความสวยงามทางธรรมชาติของตัวแหลม
โพธิ์ที่เป็นทุนเดิมอยูแลว ผูแตงเพลงนี้จึงใชเนื้อเพลงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวออกสูประชาชนทั่วไป 

สะท้อนด้านความบันเทิง ตลกโบกฮา 
เพลงขายครก  

เศรษฐกิจไมดี  ปีนี้ขายครก 
ตามดวงเปลื้องตก  ขายครกถ้ิมขาว 
แถมสากคูใจ  ทั้งใหญทั้งยาว 
สากผมเลมเฒา  ถิ้มขาวไดนาน 
ถิ้มไปยนไป   เหงื่อไหลทางวาร 
เราอยาข้ีคราน  ไดสารเต็มครก 
เปลื้องขายถูกถูก  สองลูกพันหก 
ซื้อสากแถมครก  พันหกพอดี 
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ถาไมถูกใจ   ใหไปถิ้มฟรี 
ถิ้มดีไมดี   แลที่รูครก 
การถ้ิมไมยาก  ยกสากเหมอ(เสมอ)อก 
ถิ้มตรงรูครก  สักหกเจ็ดที 
อยาแชหัวสาก  แหลงมากไมด ี
ขอเตือนนองพ่ี  เดี๋ยวอีนมยาน        

เนื้อหาเพลงนี้ ผูแตงมุงเนนสรางความบันเทิงเป็นหลัก เจตนาใชคําใหมีความหมายสองแง
สามงาม ซึ่งผูฟังจําเป็นตองใชจินตนาการประกอบในการสื่อความหมาย ผูแตงนําเอาเรื่องเพศมาผูก
เรื่องเขากับกลวิธีในการใชครกตําขาว และจงใจเปรียบเปรยใหออกมาในแนวสัปดนเพ่ือสรางรอยยิ้ม
ใหกับผูฟัง เชน เปรียบเปรยสากตําขาวกับอวัยวะเพศชาย และเปรียบเปรยตัวครกกับอวัยวะเพศหญิง 
โดยมีคํากิริยาหลักในภาษาถิ่นใตคือคําวา “ถิ้ม” (ตํา แทง) เป็นตัวเชื่อมในการสรางจินตนาการตาม
เนื้อหาของเพลง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
        เพลงเรือแหลมโพธิ์ สะทอนใหเห็นถึงสภาพปัญหาและความเป็นไปของบริบททางสังคมที่
เกิดข้ึนในทองถิ่น ชาวบานจึงใชเพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นชองทางการสื่อสารในการถายทอดปัญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหผูรับผิดชอบไดรับทราบปัญหาภายในทองถิ่นหรือชุมชน อันเป็นแนวทางพ้ืนฐานใน
การทําความเขาใจตอสังคมนั้นๆ ซึ่งผูเกี่ยวของสามารถนําความเขาใจนี้ไปพัฒนาและทําการแกไข
ปัญหาใหตรงจุดและมีประสิทธิภาพตอชุมชน เพลงเรือแหลมโพธิ์จึงเป็นสื่อที่ชาวบานใชเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารทางสังคมอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบานเองและเป็นตัวจักรสําคัญประการหนึ่งใน
การสรางดุลยภาพใหกับชุมชนพื้นบานภาคใตในอดีตและตอเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน 
       การเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์ นอกจากรองเลนประกอบพิธีชักพระทางน้ําในวันออกพรรษาแลว 
และเนนรองเพ่ือความสนุกสนานเป็นหลักแลว ในปัจจุบันมีการปรับตัวโดยนําไปใชเลนในงานและ
โอกาสตางๆ มีการแตงเพลงขึ้นมาใหม ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามสถานการณ์ของสังคม มีเนื้อหาที่
สะทอนถึงชีวิตและบริบททางสังคม วัฒนธรรมในมิติตางๆตามที่ผูแตงตองการสื่อสารออกมา เพลงเรือ
แหลมโพธิ์ยังทําหนาที่เป็นสื่อพ้ืนบาน เป็นภูมิปัญญาทองถิ่นในการสื่อสารความหมายไปยังผูคนใน
ชุมชน ตลอดจน “ผูรับสาร” ทั่วๆไป  ซึ่งตรงตามแนวคิดในเรื่องหนาที่ของสื่อพ้ืนบานตามแนวคิด
สํานักหนาที่นิยม และสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยซึ่งนักวิชาการไทยหลายทานไดสรุปและ
ศึกษาไวในปัจจุบัน ชาวบาน ศิลปิน และชุมชนบางชุมชนในลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางยังให
ความสําคัญและยังมีการนําเพลงเรือแหลมโพธิ์มาประยุกต์ใชเพ่ือการรณรงค์ในดานตางๆ และได
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กําหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือการดํารงอยูและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการ
เลนเพลงเรือแหลมโพธิ์นี้ไวใหคงอยูคูชุมชนและทองถิ่นสืบไป 
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