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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
The factors affecting the decision to study Thai language of Chinese students  

in Lampang Rajabhat University 
 

ชรินธร โคตรพันธ1์ ปิยะธดิา ขวญิญา2 เพ็ญศรี ปา่เกรียงไกร3 อนุชา ปญัญายนื4 และเหนือขวัญ บัวเผื่อน5 
Charinthon  Kodpan, Phiyatida Kwinya, Phensree  Parkeangkai, Anucha  Phanyayuen and Nueakhwan  Buapeuan 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาภาษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 100 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ในระดับมากที่สุดคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.24) ด้านการจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.17) ด้าน
ค่าครองชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.17) และด้านสภาพแวดล้อม  (มีค่าเฉลี่ย 4.11) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ควร จัดเวลาเรียน
การสอนโดยเน้นการสร้างสื่อการสอน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ควรจัดความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเพียงพอต่อการใช้งาน ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ควร
จัดหน่วยงานดูแลแก่นักศึกษาชาวจีนให้มากขึ้น และด้านค่าครองชีพ ควรค านึงถึงหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาชาวจีนด้วย  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, การตัดสินใจเรียนภาษาไทย, นักศึกษาชาวจีน 
 
 
 
 
 
                                                             
1 2 3 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
5 อาจารย์ที่ปรกึษาโครงการวิจัย  E-mail address: nueakwan@hotmail.com 
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Abstract 
 The research aims to study the factors affecting the decision to study Thai language of 
Chinese students in Lampang Rajabhat University. The sample group was 100 Chinese students 
studying at Lampang Rajabhat University. The research instruments were questionnaires analyze 
data with basic statistics.  

The findings indicated that 82% of the samples group were female and 18% of the 
samples group were male. The factors affecting the decision to study Thai language of Chinese 
students had the average in high levels (X  = 4.33). Next on down is the teachers knowledge was 
the high levels average ( X = 4.24), The students had the attitude to teaching and learning 
management and cost of living in high levels ( X = 4.17), and environment was the high levels 
average ( X = 4.11). The Important suggestions is should be arranged focus on creating teaching 
materials, have opportunity for students to ask questions, should be able to arrange the 
availability of the equipment in the classroom and have the internet signal that is sufficient for 
use. Furthermore, the image of Lampang Rajabhat University Should provide more education 
services for Chinese students and the cost of living field should consider the dormitory within the 
university that is consistent with the life of Chinese students as well. 
 
Keyword: The Factors affecting, the decision to study Thai language, Chinese students 
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้โลกของเราอยู่ใกล้กันมากขึ้น การเดินทาง การ
ติดต่อสื่อสารยิ่งสะดวกมากขึ้น ท าให้คนทั่วโลกนิยมที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ เพ่ือศึกษาและเรียนรู้
ความแตกต่างทางภูมิประเทศ วัฒนธรรม และภาษา ประเทศไทยของเรา ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแม้ว่าจะสามารถใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร 
แต่ความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารก็เป็นสิ่งจ าเป็นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการ
ด ารงชีวิต หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการเอ้ือประโยชน์ดังกล่าว ท าให้การเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้รับความสนใจและมีความส าคัญมากขึ้น (ขนิษฐา ขจรชีพนิสิต. 2557: 138) 
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 ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย
มากมายเป็นประวัติการณ์ นอกจากรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ได้มาจากนักท่องเที่ยวจีนแล้ว ชาวจีนจ านวนมาก 
ยังให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษาในประเทศไทยมากเช่นกัน จะเห็นได้จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทย ที่หลายสถาบันในประเทศไทยด าเนินการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ จีน หรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย อังกฤษ ในการสอน ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน ทั้งการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการ และอีกหลักสูตรที่ส าคัญคือหลักสูตร
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาชาวจีนอย่างมากมาย มีการเดินทางเข้ามา
ศึกษาในประเทศไทยตามสถาบันต่าง ๆ มีการท าความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและสถาบันในไทยและจีน เพ่ือ
สามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้  
 นอกเหนือไปจากการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่นักศึกษาจีนให้ความสนใจแล้วนั้น สถาบันต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยที่รองรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในสถาบัน ยังต้องค านึงถึงความพร้อมและผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเช่นกัน ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งทางสังคม สภาพความเป็นอยู่ ภูมิประเทศและแนวคิดทัศนคติต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนและส่งผลต่อสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการจะรองรับนักศึกษาชาวจีนเหล่านี้ให้มากข้ึน ดังนั้น การศึกษาใน
เบื้องต้น จึงจ าเป็นต้องรู้ถึงปัจจัยรอบด้านที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาเหล่านั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับการตอบรับทางการศึกษาจากนักศึกษาชาวจีนมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
มีการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการท าความร่วมมือกับสถาบันในประเทศจีนและร่วม
ศึกษาก าหนดแนวททางในการด าเนินการเรียนการสอน ทั้งยังมีการเปิดด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางของนักศึกษาจีนนี้ เป็นส่วนส าคัญที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตร
และสร้างการเรียนรู้ที่ดีได้ ที่ส าคัญยังเป็นสร้างจุดเด่นที่จะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถแข่งขันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญ ๆ หลายด้าน พบว่า อภิชิต ตั้งตระกูล (อ้างถึงใน จิตติมา อัจฉริยกุล, 2544 : 6-8)  กล่าวว่า  
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 1. ทฤษฎีการใช้เหตุผลสมบูรณ์แบบ (The Rational Comprehensive Theory)  ดังนี้ 
     1.1) ผู้ตัดสินเผชิญกับปัญหา ซึ่งสามารถแยกออกมาจากปัญหาอื่นได้หรืออย่างน้อยที่สุด ปัญหาเช่นนั้น
ก็มีความหมายที่ชัดแจ้งเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอ่ืน ๆ 
     1.2) เป้าหมายค่านิยม หรือวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีลักษณะชัดเจนในการ ตัดสินใจและ
สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้  
     1.3) การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยความรอบคอบผล ที่จะตามการ
เลือกทางเลือกแต่ละทางทั้งทางบวกและทางลบที่ได้รับการพิจารณามาแล้วอย่างละเอียด       
               1.4) มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางเลือกด้วยความรอบคอบ ผู้ตัดสินใจจะ
ตัดสินใจทางเลือกท่ีจะช่วยให้เป้าหมาย ค่านิยมหรือวัตถุประสงค์บรรลุผลส าเร็จอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ทฤษฎีส่วนเพ่ิม (The Incremental Theory) มีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้  
     2.1) การเลือกเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือ หาทางปฏิบัติและ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่  
     2.2) ในการพิจารณาทางเลือก ผู้ตัดสินใจจะพิจารณาเฉพาะทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ ส าคัญๆบาง
ทางเลือกเท่านั้นและแต่ล่ะทางเลือกก็จะมีความหมาที่แตกต่างกันไม่มากนัก  
     2.3) ในการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ล่ะทางเลือกนั้น ๆ ผู้ตัดสินใจจะประเมินเฉพาะ ผลที่ส าคัญ ๆ 
เท่านั้น  
     2.4) ความสนใจพยายามนิยามปัญหาที่เผชิญอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธี
ที่จะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการน าไปใช้ในการ แก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์  
 3. ทฤษฎีผสม (Mixed Scanning Theory) มีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้  
     3.1) ทฤษฎีผสมพยายามน าส่วนดีของทฤษฎีการใช้เหตุผลสมบูรณ์แบบและทฤษฎี ส่วนเพ่ิมมารวมกัน 
คือ พยายามวิเคราะห์ปัญหาอย่างหยาบ ๆ ก่อนแล้วท าการวิเคราะห์ในรายละเอียด เฉพาะจุดที่เห็นเป็นปัญหา
ส าคัญ  
       3.2) ทฤษฎีผสมเอ้ืออ านวยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเลือกใช้ ทั้งทฤษฎีการใช้เหตุผลสมบูรณ์ แบบและ
ทฤษฎีส่วนเพิ่ม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม  
      3.3) ทฤษฎีผสมเป็นการประนีประนอมระหว่างทฤษฎีส่วนเพ่ิมกับทฤษฎีการใช้เหตุผล สมบูรณ์แบบ
ประเภทของการตัดสินใจ (Types of Decisions)  
  ก) การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Programmed Decision) หมายถึง การตัดสินใจซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนเป็นประจ าและกฎเกณฑ์การตัดสินใจ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ข) การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Nonprogrammer Decision) หมายถึง การตัดสินใจที่ยังไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่ มีอยู่ไปประกอบการ ตัดสินใจได้
ทันที จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกได้ 
 จากทฤษฎีเบื้องต้นพบว่า การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ล้วนเป็นส่วนประกอบในการเลือก จะเห็นได้ว่า
นักศึกษาจีนให้ความสนใจเรียนภาษาไทยเพ่ือคาดหวังว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต จากงานวิจัย รัช
ดา ลาภใหญ่ (2559 : 1) ได้ศึกษาแนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้แก่
นักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า การสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามแนวทาง 3 ประการ ได้แก่ การรู้จักผู้เรียนเพราะจะช่วยท าให้เข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนและจ าแนกกลุ่มเรียนได้
นอกจากนี้การสร้างแบบเรียนควรมีกระบวนการที่ 
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการสอนที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การเรียน
การสอนประสบผลส าเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนข้อควรปฏิบัติของผู้สอนมี 5 ประการ ได้แก่ ต้องมีความรู้ในการใช้
ภาษาไทยอย่างแท้จริง มีจิตวิทยาในการสอนนักศึกษาต่างชาติเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศ
ให้น่าเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ 
 นอกจากความคาดหวังทางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ผู้เรียนคาดหวังแล้ว สภาพแวดล้อมและปัจจัยรอบ
ด้านอ่ืน ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญที่สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีนจะต้องค านึงถึง จากการศึกษา
งานวิจัยโดย วลัย วัฒนะศิริ (2551 : 1) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลื อกศึกษาต่อที่ประเทศไทยใน
ระดับอุดมศึกษานานาชาติของนักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเลือกประเทศไทย
เพราะชอบสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ในสถาบันที่มีอาจารย์สอนดีอุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีแหล่งค้นคว้า
ทันสมัยหลักสูตรได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก ใกล้บ้านสะดวกสบาย ข้อเสีย 
คือ เป็นประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการการเมืองไม่ม่ันคงเกิดความขัดแย้งในประเทศบ่อยท าให้รู้สึก
ไม่ปลอดภัย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 
และน ามาเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน 100 คน    

ข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไป 
       - เพศ 
       - อายุ 
       - ชั้นปี 
       - เมือง/มณฑล 
       - เรียนภาษาไทยมาแล้วกี่ปี 
       - ความสามารถในการใช้ทักษะ 
         ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 

      - เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นหรือไม่  
การตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
       - ด้านการจัดการเรียนการสอน 
       - ด้านครูผู้สอน 
       - ด้านสภาพแวดล้อม 
       - ด้านภาพลักษณ์ของ  
         มหาวิทยาลัยราชภฏล าปาง   
       - ด้านค่าครองชีพ 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการ

วิจัย 
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 - ออกแบบแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและขอบเขตปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย
ของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลังจากนั้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจหาค่า IOC  
  - ตอนที่ 1 ระบุข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไป 
          - เพศ  
          - อายุ 
          - ชั้นปี  
           - เมือง/มณฑล 
            - เรียนภาษาไทยมาแล้วกี่ปี 
                     - ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทย 
              - เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอ่ืนหรือไม่ 
   - ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
         - เกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อในแบบสอบถามคณะผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของ
ตัวเลือก 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Rating Scales ดังนี้ 
           - คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง จริงมาก 
             - คะแนน 3.50 - 4.49 หมายถงึ จริง 
             - คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง จริงปานกลาง 
             - คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง จริงน้อย 
             - คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง จริงน้อยที่สุด 
   - ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเก็บข้อมูล 

- น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
- ติดต่อกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน 100 คน  
- นัดหมาย วัน เวลา ในในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
- แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏล าปางจ านวน 

100 คน หลังจากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
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- น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยหาค่าค านวณทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS 
 ขั้นตอนที่ 6 อภิปรายผล 
 - น าผลที่ได้มาอภิปรายโดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ 
 - ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะชน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
18 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 18 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24, 
อายุระหว่าง 15 – 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 และอายุระหว่าง 24 – 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงชั้นปีที่ 
2-4 แบ่งเป็นชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 13 และช่วงชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 

1 ส่วนใหญ่มาจากนครคุนหมิง (昆明)  มณฑลยูนนาน คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมา คือ มาจากเมืองหนู่เจียง (怒

江) มณฑลยูนนาน คิดเป็นร้อยละ 2 และมาจากเมืองต้าหลี่ (大理)  มณฑลยูนนาน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่
เคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา คือ เคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 
เคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 และเคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่
ความสามารถด้านการฟังดีมาก คิดเป็นร้อยละ 13 ความสามารถด้านการฟังดีคิดเป็นร้อยละ 31 ความสามารถด้าน
การฟังพอใช้คิดเป็นร้อยละ 47 ความสามารถด้านการฟังแย่คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนใหญ่ความสามารถด้านการพูดดี
มากคิดเป็นร้อยละ 11 ความสามารถด้านการพูดดีคิดเป็นร้อยละ 41 ความสามารถด้านการพูดพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
37 ความสามารถด้านการแย่คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่ความสามารถด้านการอ่านดีมาก คิดเป็นร้อยละ 10 
ความสามารถด้านการอ่านดีคิดเป็นร้อยละ 34 ความสามารถด้านการอ่านพอใช้คิดเป็นร้อยละ 47 ความสามารถ
ด้านการอ่านแย่คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนใหญ่ความสามารถด้านการเขียนดีมากคิดเป็นร้อยละ 17 ความสามารถด้าน
การเขียนดีคิดเป็นร้อยละ 33 ความสามารถด้านการเขียนพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 36 ความสามารถด้านการเขียนแย่คิด
เป็นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันอื่นคิดเป็นร้อยละ 34 ประสบการณ์ที่ไม่เคย
เรียนภาษาไทยจากสถาบันอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 66 
 สิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พบว่านักศึกษา
มีหลากหลายสาเหตุที่อยู่ในระดับมากด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน โดยข้อที่มีผลการประเมินมาก
ที่สุดประกอบไปด้วย มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รองลงมา คือ สามารถน าองค์ความรู้จาก
การเรียนไปใช้ได้จริง และสื่อการสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน โดยข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุด
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ประกอบไปด้วย ผู้สอนแต่งกายมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รองลงมา คือ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน และ
ผู้สอนมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจน ด้านสภาพแวดล้อม โดยข้อที่มีผลการประเมินมากท่ีสุดประกอบไปด้วย 
ห้องสมุดมีความทันสมัย รองลงมาคือ สภาพห้องเรียนสะอาดอากาศถ่ายเทได้สะดวก และห้องสมุดมีจ านวนหนังสือที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยข้อที่มีผลการประเมินมาก
ที่สุดประกอบไปด้วย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศจีน รองลงมา คือ มี
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาชาวจีน และจัดบริการให้แก่นักศึกษาชาวจีนได้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสม และด้านค่าครองชีพ โดยข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมีความเหมาะสม รองลงมา คือ ค่าลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม และค่าหอพักต่อภาคเรียนมีความ
เหมาะสม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ค่าครองชีพ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และด้านค่าครองชีพมีระดับการประเมินอยู่ในระดับจริง 
 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งนี้สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้   
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางด้านที่เด่นชัดที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมความสัมพันธ์การเรียนการสอน อาจเนื่องมาจากนักศึกษาชาวจีนได้เรียนวิชาภาษาไทยและมีนักศึกษาชาว
ไทยที่เรียนภาษาจีน จึงจัดให้มีกิจกรรมร่วมมือระหว่างนักศึกษาชาวไทยและจีนเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.28 กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมกีฬา
มหาวิทยาลัย การจับบัดดี้ กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน กีฬาเครือข่ายมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาทั้งไทยและ
จีนได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ สามารถน าองค์ความรู้จากการ
เรียนไปใช้ได้จริง อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมือหรือที่นักศึกษาให้ความสนใจ  
 2. ด้านครูผู้สอน  
 ด้านครูผู้สอนข้อที่มีการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้สอนแต่งกายและมีบุคลิกที่เหมาะสม อาจ
เนื่องจากครูผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีวินัยในตัวเองสามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
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ตามท านองคลองธรรมมีวิธีท างานที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม มีความรักและ
ศรัทธาในอาชีพครูเห็นความส าคัญของอาชีพครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครูสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
วิชาชีพร่วมมือ และส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูรักษาชื่อเสียงวิชาชีพครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
ดี และประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญรักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหน้าที่การงานซึ่งท าให้
นักศึกษาชาวจีนเกิดความประทับใจแก่ครูผู้สอน รองลงมา คือ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.28 
เนื่องจากท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างมีเป็นระบบวางแผนและจัด
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษาชาวจีนจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาชาวจีนได้มีส่วนร่วมรอบรู้ทั้งวิชาการ และตัวเด็กเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ  และความ
เข้าใจในตัวของลูกศิษย์ที่ก าลังท าการสอน เพ่ือปรับวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาชาวจีนได้ทั้งเรื่องการเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  
 3. ด้านสภาพแวดล้อม  
 ด้านสภาพแวดล้อมข้อที่มีการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ห้องสมุดมีความทันสมัย มีการจัดหนังสือ 
วัสดุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และโสตทัศนวัสดุ ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษาหรือผู้ใช้อย่างกว้างขวางทุกประเภท เนื่องจาก
นักศึกษาชาวจีนมีความต้องการใช้ห้องสมุดเป็นอย่างมากจึงท าให้นักศึกษาชาวจีนพอใจกับห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รองลงมา คือ สภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก อาจเนื่องจาก ในประเทศ
จีนนั้นสภาพอากาศค่อนข้างดีแม้มีประชากรมากแต่ภายในมหาวิทยาลัยของจีนนั้นอากาศค่อนข้างปลอดโปร่ง ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับสภาพห้องเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และอาจส่งผลให้นักศึกษาชาวจีนพึงพอใจในส่วน
นี้ด้วย  
 4. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางข้อที่มีการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศจีน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.33 อาจเนื่องจากการท าความร่วมมือ MOU ของ
ทั้งมหาวิทยาลัยทั้งไทยและจีน ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยน รองลงมา คือ มีครูผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาชาวจีน เหมือนที่กล่าวมาในด้านที่ 1 ด้าน การจัดการเรียนการ
สอน เมื่อครูผู้สอนมีประสบการณ์ก็ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และความสามารถให้แก่นักศึกษาชาวจีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้นักศึกษาชาวจีนที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีความรู้และความสามารถที่
สามารถน าไปใช้หรือต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป  
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 5. ด้านค่าครองชีพ  
   ด้านค่าครองชีพส่วนที่มีความพอใจมากท่ีสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสม อาจเนื่องด้วย
ค่าเงินของประเทศไทยที่อ่อนกว่าเงินจีน และด้วยค่าครองชีพในพ้ืนที่ของจังหวัดล าปางค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างต่ าท าให้นักศึกษาชาวจีนเกิดความพึงพอใจเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น 
ๆ ได้ รองลงมา คือ ค่าลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม อาจเนื่องด้วยสภาพห้องเรียนไม่ใช่ห้องเรียนปรับอากาศ
ทั้งหมด บุคลากรในสาขาวิชาเป็นผู้สอนท างานประจ า จึงท าให้ค่าลงทะเบียนเรียนต่ าลงไปด้วย ส่งผลให้นักศึกษา
ชาวจีนพึงพอใจในค่าลงทะเบียนเรียนและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวได้อีกด้วย 
 จากการอภิปรายผล สามารถสรุปเป็นแผนผัง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของนักศึกษา
ชาวจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย ผู้ด าเนินการวิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา มีระดับความพึงพอในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ได้จริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางควรรักษาระดับไว้ และเพ่ิมเติมใน
ส่วนของการจัดเวลาเรียนการสร้างสื่อ การสอนโดยเปิดโอกาสให้ซักถาม การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นส าหรับนักศึกษาชาวจีน เพราะ เมื่อการเรียนการสอนครบจะท าให้สามารถพัฒนา
ทักษะ และองค์ความรู้ต่างๆของนักศึกษาชาวจีนเพ่ิมมากขึ้นตามความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีน  2. ด้านครูผู้สอน 
จากการวิจัยพบว่า ด้านครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีระดับความพึงพอใจมาก เพราะด้วยความเอาใจ
ใส่ การจัดการเรียน และการดูแลนักศึกษาชาวจีนของครูผู้สอนชาวไทย ท าให้นักศึกษาชาวจีนเกิดความประทับใจ
เป็นอย่างมาก และส่วนที่ควรเพ่ิมเติมคือ ความตรงเวลาของครูผู้สอน เพราะ นักศึกษาชาวจีนค่อนข้างตรงเวลา
มาก ๆ  
 3. ด้านสภาพแวดล้อม จากการวิจัยพบ ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจแต่ส่วนที่ควรปรังปรุงคือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเพียงพอต่อ
การใช้งาน เพราะ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาชาวจีนเนื่องจาก
ยังมีอุปกรณ์ท่ีช ารุดอยู่ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตควรมีอย่างเพียงพอทุกตึกเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การเรียน  
 4. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จากการวิจัยพบว่า การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศจีน และมีผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนนักศึกษา
ชาวจีน มีระดับความพึงพอใจที่ระดับมาก แต่ควรปรับปรุงในส่วนของการให้บริการต่าง ๆ การจัดหน่วยงานดูแล
แก่นักศึกษาชาวจีน เพราะ นักศึกษาชาวจีนจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลหรือมีส่วนกลางในการดูแลมากกว่านี้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาชาวจีน และเพ่ือจัดดูแลนักศึกษาชาวจีนให้ได้รับสิ่งต่าง ๆ ไม่ต่างจากนักศึกษาชาวไทย  
 5. ค่าครองชีพ จากการวิจัยพบว่า ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสม แต่
ควรค านึงถึงหอพักนักศึกษาให้กับชาวจีน เพราะชาวจีนในประเทศจีนโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในหอพักใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจะให้การใช้จ่ายค่าหอพักประหยัดเป็นอย่างมาก จึงควรปรับปรุงให้มีหอพักในมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษาชาวจีน    
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครังงต่อไป 
 1. ควรใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่านี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น 
 2. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรให้มีการเขียนข้อเสนอแนะด้วย เพ่ือให้ผู้กรอกแบบสอบถาม
สามารถบอกถึงความต้องการส่วนตัวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ 
 3. เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นควรมีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายกลุ่มตัวอย่าง ในหมาวิทยาลัย
อ่ืน หรือสถานที่แตกต่างกัน   
 
เอกสารอ้างอิง  

ขนิษฐา ขจรชีพนิสิต. (2557). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบืงองต้นส าหรับผู้เรียนชาวจีน . วิทยานิพนธ์ 
สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จิติมา อัจฉริยกุล. (2544). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน 
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ธารินี พัชรเจริญพงศ์. (2554). ปัจจัยทีใช้ในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษา 
ต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการตลาด : มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

รัชดา ลาภใหญ่. (2559). แนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ 
นักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ สาขาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์:มหาวิทยาลัยรังสิต. 

วลัย วัฒนะศิริ. (2551). พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ประเทศไทยในระดับอุดมศึกษานานาชาติ ของ 
นักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนง าโขง. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

สุรางค์ โคว้ตระกูล. (2541). ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความ 
ผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร. วิทยานิพนธ์ หลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

Likert Rating Scales. มาตราวัดของ Likert Rating Scales. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// 
www.thaiall.com/blog/tag/likert. 5 ธันวาคม 2561. 

 
 

http://www.thaiall.com/blog/tag/likert.%205%20ธันวาคม%202561


 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

14 

 

การเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
The value added of the thai professional accounts,  

in the ASEAN Economic Community 
 

ธีรวัฒน์  ธวัลรตัย์โภคิน1 
Theerawat Thawanratphokin 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในภาษีอากร ที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการเพ่ิม
มูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (5) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (6) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ที่ มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่า
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (7) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาก 3 สายงาน ได้แก่ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  และผู้ท าบัญชี ในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและใช้วิธีการทางสถิติแบบ
พรรณนา ในการแปลผลและน าเสนอ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ มากกว่า 45 – 55 ปี มีอาชีพเป็น 
ผู้ท าบัญชี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท 
โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านความรู้ความสามารถในภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณของผู้
                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะบัญช ีมหาวิทยาลยัธนบุรี 
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ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ด้านความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และด้านความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์
เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ : การเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ,ประชาคมอาเซียน 
 
ABSTRACT  

This research aims to study (1) The knowledge ability of financial statement factor that 
affected to the accountant added value in the ASEAN Economic Community. (2) The knowledge 
in taxation factor that affected to the accountant added value the ASEAN Economic Community. 
(3) The knowledge ability of Commercial Civil law factor that affected to the accountant added 
value of the ASEAN Economic Community. (4) The English language and other languages of ASEAN 
factor that affected to the accountant added value of the ASEAN Economic Community. (5) The 
ethics of accountant factor that affected to the accountant added value of the ASEAN Economic 
Community. (6) An accounting information technology factor that affected to the accountant 
added value of the ASEAN Economic Community. (7) The ability of learning to adapt into the 
society and culture of ASEAN that affected to the accountant added value in of the ASEAN 
Economic Community.  

The populations of this research were five groups of accountants including the CPA, Tax 
auditors, and Accountant in Thailand. This research is quantitative. The researcher is to use 
questionnaire to collect data by 400 persons. The research of quantitative data was analyzed by 
percentage, mean and standard deviation values. Using statistical and descriptive statistical 
methods.  

The results found that the mostly of accountants were females age over than 45 -55 years, 
occupation were accountant, education as bachelor degree, experience more than 10 years and 
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income more than 20,000 baht. They were comment for all the factors that affected to the 
accountant added value including the knowledge ability of financial statement factor, the 
knowledge in taxation factor, the knowledge ability of Commercial Civil law factor, the English 
language and other languages of ASEAN factor, the ethics of accountant factor, an accounting 
information technology factor and the ability of learning to adapt into the society and culture of 
ASEAN was at a high level.  

The hypothesis testing found that the affecting factors of the accountant added value were 
correlation as positive to the accountant added value in the ASEAN Economic Community as 
statistically significant at the 0.05 level.  

 
KEYWORD : the accountant added value, the ASEAN Economic Community 
 
บทน า 

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของไทย ตลอดจนแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาให้เท่าเทียมนานาประเทศ สาขาวิชาชีพ
เหล่านี้ ประกอบด้วย วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักส ารวจ ทันตแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก 
เพราะสาขาวิชาชีพเหล่านี้เป็นสาขาวิชาชีพของไทยที่มีความพร้อมสูง  มีสมาคมและการรวมตัวที่มีประสิทธิภาพ
เป็นที่ประจักษ์ และเป็นสมาคมที่ประชาคมอาเซียนได้ยกมาเป็นกลุ่มแรกของไทยที่จะมีการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ต่าง ๆ หากจะมีคนในประเทศสมาชิกเข้ามาท างานในกลุ่มวิชาชีพทั้งเจ็ดนี้ในไทย แต่ในทางกลับกันหากคนไทยที่
ท างานในกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ยังไม่พร้อมในการปรับตัว ปัญหาก็จะตกมาสู่พวกเขาเช่นกัน ในประเด็นนี้ข้อสรุป ก็คือ 
การเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้ง 7 สาขา (ASEAN 
Joint Coordinating Committee) และหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพหรือองค์การระดับประเทศสมาชิกต่างๆ 
หรือสภาวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority) หรือกระทรวง/องค์การที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก 
ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนได้  โดย
ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบภายในประเทศนั้นๆ ในท านองกลับกันหากคนไทยที่ประกอบวิชาชีพเหล่านี้  ก็
สามารถที่จะไปท างานยังประเทศอ่ืนที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย หรือ
แรงงานไทยก็จะมีโอกาสออกไปลงทุนหรือท างานในต่างประเทศมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากเดิม (กรม
อาเซียน. 2561)  
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เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(Association of Southeast Asian Nations; ASEAN) รวมทั้งประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆภายใต้แนวความคิดที่จะสร้างฐานการผลิตและตลาดร่วมเดียวกัน 
(Single Market and Production Base) ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคการมุ่งไปสู่การเป็น AEC ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
วิชาชีพวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี นั่น
หมายความว่าเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น AEC ในปี พ.ศ.2558 นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ในกลุ่มอาเซียนจะสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ในทางกลับกันนักวิชาชีพบัญชี
ไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่า งเสรีเช่นกัน โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
ร่วมกัน (MRA) ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สภาวิชาชีพบัญชี. 2556)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเตรียมความพร้อม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 
(Dependent variable)     (Independent variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ด้านความรู้ความสามารถ
ในภาษีอากร ด้านความรู้ความสามารถในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลต่อการเพ่ิม
มูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี  
1. ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงาน  ทาง

การเงิน  

2. ความรู้ความสามารถในภาษีอากร  

3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  

5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ อาเซียน  
6. ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์  
7. ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ

สังคม และ วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 

การเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 
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วิธีการด าเนินวิจัย  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 6,193 คน , ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

จ านวน 2,731 คน , หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (หน่วยงานภาครัฐ) จ านวน 9,111 คน , อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จ านวน 709 คน และผู้ท าบัญชี  จ านวน 35,428 คน รวมทั้งสิ้น 54,172 คน ทั้งนี้ได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยการใช้สูตรจากตาราง  Yamane : Sample Size for Specified 
Confidence Limits and Precision when Sampling Attributes in Percent 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาก 3 สายงาน 

(หน่วย : ชุด) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนที่ส่ง
แบบสอบถาม 

จ านวนที่ได้รับคืน จ านวนที่สมบูรณ์ 

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  46 46 46 
2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  20 20 20 
3. ผู้ทาบัญชี  334 332 331 
รวม 400 398 397 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  
1. ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  จาก 3 สายงาน ด้วยตนเอง และทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมา เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบค าถาม

ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีคุณค่าเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ต่อไป  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561   

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) กับข้อมูลในแบบสอบถาม โดยน า

ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) โดยการค านวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้วิธีการทางสถิติแบบพรรณนา 
(Description statistics) ในการแปลผลและน าเสนอ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

การทดสอบสมมติฐาน  
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ด้านความรู้ความสามารถในภาษี

อากร ด้านความรู้ความสามารถในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  และด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียน มีผลต่อการเพ่ิม 
มูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

โดยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย  คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยก าหนดค่านัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 45 – 55 ปี มีอาชีพเป็น ผู้ท าบัญชี ระดับ 
การศึกษา ปริญญาตรี   มีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท  

2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี อยู่ในระดับมาก  
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ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้
ประกอบ วิชาชีพบัญช ี
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงาน  4.02 0.387 มาก 
2. ความรู้ความสามารถในภาษีอากร  4.03 0.373 มาก 
3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  4.05 0.403 มาก 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  4.04 0.399 มาก 
5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

3.99 0.349 มาก 

6. ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่ง
และ พาณิชย์  

4.02 0.377 มาก 

7. ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม และ วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 
4.10 

 
0.451 

 
มาก 

รวม 4.04 0.391 มาก 
 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.448  
4. จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 7 ด้วยการวิเคราะห์การ ถดถอยเชิงพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
รวม พบว่าปัจจัยทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

22 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามเป็นการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

Variable  
Standardized  
Coefficients Beta  

t-value  Sig.  

ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

0.129  2.196  0.029*  

ความรู้ความสามารถในภาษีอากร  0.100  2.012  0.045*  
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 0.107  2.361  0.019*  
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 0.130  2.516  0.012*  
ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน  0.247  4.676  0.000*  
ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

0.175  3.743  0.000*  

ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 
0.092 

 
2.145 

 
0.033* 

หมายเหตุ: n = 397, R = 0.876 , Adjusted R2 = 0.762 , SE est = 0.185 , 
F = 182.515  

  

* มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
อภิปรายผล  

1. ด้านความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 
ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับบทความของ 
นรัญจ์ พุ่มศิริ (2554) เรื่อง ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศมาปฎิบัติ กล่าวว่า เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเชื่อมโยงต่อกันเพ่ิมข้ึน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัทข้ามชาติ และหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศต่างๆ จึงได้มีการพิจารณา
ถึงการจัดท ารายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รายงานทางการเงินจากประเทศต่างๆ 
สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้  
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2. ความรู้ความสามารถในภาษีอากร  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าความรู้ความสามารถในภาษี
อากร มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ขนิษฐา นิลรัตนานนท์ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ทางด้านความรู้ความสามารถทางภาษี
อากรในประชาคมอาเซียน  ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วน  ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า บริการ การลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุน และแรงงาน ส่วนเรื่องของภาษีอากรนั้นก็จะ
ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี เพ่ือ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มเพ่ือเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบภาษี ตลอดจนการบริหารจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศ 

3. ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ จรัสศรี โนมี (2558) ได้เขียนบทความ
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามกล่าวว่า  ใน
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น  ท าให้ธุรกิจระหว่างประเทศขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยจึงต้องร่วมท าข้อตกลงว่าด้วยการเปิดเขตการค้าเสรี  
(Free Trade Area: FTA) กับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก วิชาชีพบัญชีเป็นสาขาหนึ่งของการค้าบริการสาขาธุรกิจวิชาชีพที่
ประเทศต่างๆ มุ่งหวังที่จะให้มีการเปิดเสรีหรือมีการยอมรับคุณสมบัติซึ่งกันและกันมากขึ้น  ผลของการเจรจา
การค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ท าให้เกิดความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าโลก ทั้งนี้ปรากฏว่า กว่า 
54 ประเทศได้ยื่นตารางข้อผูกพันให้มีการเปิดตลาดด้านบัญชี โดยเปิดเสรีให้บริษัทในประเทศสามารถใช้บริการ
ด้านบัญชีจากบริษัทในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ต้องเป็นบริษัทในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพ
สอบบัญชีในประเทศนั้นได้ ประเทศไทยจึงมีความผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ที่จะต้องมีการเปิดเสรีวิชาชีพ
บัญชีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้จ าเป็นต้องปรับปรุงจุดอ่อนทางด้านกฎหมายให้มีความรัดกุมมากขึ้น  เพ่ือผลักดันให้มี
มาตรฐานบัญชีและข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบัญชีที่รุดหน้า และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ การพัฒนา
ทางการบัญชีและข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบัญชีในแต่ละประเทศนั้นล้วนแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ทางการบัญชีของแต่ละประเทศ ได้แก่ ด้านการเมือง กฎหมาย การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผลการศึกษา
พบว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีข้อบังคับและพัฒนาการที่
มากกว่านักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 
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4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ พัชรินทร์  ใจเย็นและคณะ (2560) เรื่อง นัก
บัญชีกับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน กล่าวว่า นักบัญชีต้องมีความรู้ด้านแนวคิดการบริหารจัดการ มีความเข้าใจพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถควบคุมการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกท่ีจ าเป็น จึง
จะสามารถวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มีความสามารถเพียงพอที่จะคอยให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงจะต้องรู้จักการเรียกใช้ความสามารถของระบบสารสนเทศฯ ด้วย ถึงเวลาแล้วที่นัก
บัญชีจะต้องพยายามปรับตัว ปรับรูปแบบการท างาน เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร  

5. ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน   ผลการทดสอบสมมติฐานที่  5 พบว่า 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
ทักษ์ อุดมรัตน์ (2557) เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศ
อาเซียน.  กล่าวว่า กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” 
“ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่
ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจ าชาติของแต่ละคนส่วนภาษาที่สามของชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียน
ภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ 
ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาฮินดี และ ภาษาทมิฬ  

6.  ด้านความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 
พบว่า ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2556) เรื่องการจัดตั้งธุรกิจใน 10 ประเทศอาเซียน มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย รวมถึงกฎหมายทางด้านธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ  ของ
แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านรูปแบบของธุรกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ และการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่
มีความแตกกัน ซึ่งหากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ ก็จะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนสามารถให้ค าแนะนาแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 7. ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของกรมอาเซียน  กระทรวงการ
ต่างประเทศ (2553)  เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คืออะไร และมีเป้าหมาย อย่างไร กล่าวว่า 
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือให้ประชาชนมีความอยู่
ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์  มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับ
ภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ การเสริมสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่งน าไปสู่ความเข้าใจของการ
เป็นเพ่ือนบ้านที่ดีการรู้เขารู้เรา และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอ้ืออาทร และ
เน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน  นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่
รากฐานส าคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความส าเร็จด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครังงต่อไป  

1. ควรท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. ควรศึกษา กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิชาการการเงินและบัญชี นักบัญชีต้นทุน 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี นักวางแผนภาษีอากร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน
และบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(กลต.) เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
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การศึกษาออกแบบและสร้างเคร่ืองแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
A study of design and construction a machine banknote exchanger as coin. 

 
                                                   มานะ  ทะนะอ้น1 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม2 กฤษฎา ตุ่นหนิงว3 และ ปณธิาน แก้วสุข4 
                         Mana Thanaon, Sittipong  Pengpraderm,  Kritsada  toonnew and Phanitan  kaewsook 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวควบคุมการจ าหน่ายเหรียญ โดยส่วนประกอบของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญมีดังนี้ เครื่องรับธนบัตร,จอ
แอลซีดี,คีย์แพด,Arduino Mega 2560 R3,มอเตอร์ DC 12 โวลท์ และ แหล่งจ่ายไฟ 12 โวล์ท โดยให้ผู้ใช้บริการ
ใส่ธนบัตรให้กับเครื่องรับธนบัตร โดยดูจ านวนเหรียญที่เหลืออยู่ในเครื่องจากจอแอลซีดี เครื่ องรับธนบัตรจะส่ง
จ านวนราคาของธนบัตรไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องรับธนบัตรสามารถรับธนบัตรได้ ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่
ธนบัตรชนิดราคา 20บาท,50บาท และ100บาท จากนั้นให้ผู้ใช้บริการกดปุ่มเลือกชนิดเหรียญที่คีย์แพดโดยดู
วิธีการ กดเลือกจากจอแอลซีดี คีย์แพตจะส่งค่าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์จากนั้นผู้ใช้บริการรับเหรียญ จากช่อง
เหรียญได้ตามท่ีต้องการ 

จากการทดสอบโปรแกรมเพ่ือควบคุมการจ าหน่ายเหรียญเมื่อใส่ธนบัตรในเครื่องรับธนบัตรแล้วเลือกชนิด
เหรียญตามต้องการ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานให้เครื่องท าการแลกเหรียญตามที่ผู้ใช้บริการได้เลือกก าหนดไว้ 
จากการทดสอบทั้งหมดจ านวน 700 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 5 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 5.15 % จาก
ทั้งหมดจ านวน 350 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 10 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 1.15 %จากทั้งหมดจ านวน 
350 ครั้ง และเครื่องสามารถป้องกันธนบัตรปลอมได้ 100%จากการทดสอบทั้งหมด 60 ครั้ง 

 
ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
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Abstract  
This research presents the design and construction of the coin exchange machine using a 

microcontroller. The components of the banknote exchange machine are as follows: banknote 
receiver, LCD display, keypad, arduino mega 2560 r3, 12 volt DC motor and 12 volt power supply. 
Users can put banknotes on the banknote receivers by looking at the amount of coins remaining 
in the device from the LCD first. Then the banknote receiver will send the amount of the banknote 
to the microcontroller. The banknote receiver can receive 3 types of banknotes, ie 20 baht, 50 
baht and 100 baht. Users can select the coin type at the keypad. The keypad will send the value 
to the microcontroller. Users can receive coins from the coin slot. 

From testing the program to control the distribution of coins by inserting banknotes in the 
coin exchange machine and selecting the coin type as needed, the microcontroller will order the 
machine to exchange coins as selected. From the total of 700 tests, the average error of 5 baht 
exchange is 5.15% from 350 times and the average error of 10 baht exchange is 1.15 % from 350 
times. The machine can protect 100% counterfeit banknotes from 60 tests. 
  
Keywords: microcontroller, machine banknote exchanger as coin. 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสูงมาก อีกทั้งยังมีการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีเพ่ือที่จะสนอง
ความต้องการของมนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องเผชิญ คือ การต้องการเงินจ านวนมากในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้
จากต่างประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเครื่องอ านวยความสะดวกเหล่านี้ขึ้นเองภายในประเทศ เพ่ือลดรายจ่าย
ในการค้าภายในประเทศเครื่องบริการอัตโนมัติส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้แบบหยอดเหรียญ เช่น เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ ตู้น้ า หรือแม้แต่เครื่องอ านวยความสะดวกในห้างสรรพสินค้าใน
สถานที่ต่าง ๆ แต่จะสังเกตได้ว่าตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เหรียญนั้น ยังไม่มีที่รองรับในการแลกเหรียญจากที่
กล่ าวมาข้ างต้นผู้ วิ จั ยจึ งมี แนวคิดที่ จะสร้ า ง เครื่ องแลกธนบัตร เป็น เหรี ยญอัตโนมัติที่ ควบคุม โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญนี้สามารถ
ท างานแทนคนได้เนื่องจากตัวเครื่องมีความสามารถในการรับรู้มูลค่าของธนบัตร และยังสามารถท างานได้ตลอด 
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24 ชั่วโมงอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ้างแรงงานคน และสามารถเข้าถึงพ้ืนที่การให้บริการอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม ซึ่งหากผลิตเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญนี้ขึ้นมานั้น จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นในอนาคตได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
          2.2 เพ่ือศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการท างานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
 
3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญส่วนหนึ่งเป็นการประยุกต์ศาสตร์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือศึกษาการท างานของเครื่องแลกธนบัตร ในการใช้เครื่องบริการอัตโนมัติส่วนใหญ่เช่น เครื่อง
ซักผ้า  ตู้เกมส์ ตู้น้ า ในงานวิจัยนี้   ผู้จัดท าได้   ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ และ องค์ความรู้จากงานวิจัยของ นายมา
นนท์ พูลกาลังและ นาย ถาวร ศิริสอน ที่ได้จัดท างานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติควบคุม
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบและสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติ  ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถรับธนบัตรเข้ามาโดยการหมุนของมอเตอร์ ผ่านมายังชุด  ตรวจสอบธนบัตร โดย
อาศัย Sensor ตรวจอ่านค่าแสงสะท้อนที่แสดงลักษณะเฉพาะตัว จากธนบัตรจากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท า
การควบคุมมอเตอร์ 
โดยน าธนบัตรเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องแลกธนบัตรเป็น เหรียญ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเหรียญที่ต้องการแลก
ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของเหรียญที่ ต้องการจะแลกโดยการกดสวิตช์แล้วเลือกชนิดของเหรียญ โดยมีการ
แสดงผลบนจอ LCD เพ่ือท าหน้าที่ใน การยืนยันชนิดของเหรียญที่ต้องการจะแลก เมื่อผู้ใช้บริการสามารถเลือก
เหรียญที่ต้องการแลกได้แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไปควบคุมมอเตอร์ เพ่ือท าการจ่ายเหรียญ ที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการแลกออกไปให้ ผู้ใช้บริการการทดสอบเครื่องที่สร้างขึ้นให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จาก
การศึกษาข้อมูลของผู้วิจัยดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   ส่วนหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึง ด าเนินการ ออกแบบ/เขียนแบบ ด าเนินการสร้างเครื่องแลก
ธนบัตรเป็นเหรียญเพื่อท าการทดสอบและเก็บผลการทดสอบเก็บผลเป็นล าดับต่อไป 
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4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่สร้างขึ้น ม ีสวนประกอบด ังน ี้ 

4.1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของโครงงาน 

 

ภาพที่ 1 บล ็อกไดอะแกรมระบบควบค ุมการท  างานของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 
 

จากภาพที่ 1 บล ็อกไดอะแกรมระบบควบค ุมการท  างานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญแต่ละส่วนท าหน้าที่ดังนี้ 
              ตัวรับธนบัตร  ท าหน้าที่ รับธนบัตรและตรวจชนิดธนบัตร 
              คีย์แพต 4x4  ท าหน้าที่ เลือกชนิดเหรียญที่ต้องการแลก 
              อาร์ดูโน่                  ท าหน้าที่  ประมวณผลตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ 
              จอแสดงผล  ท าหน้าที่ แสดงผลราคาธนบัตรที่ใส่ไว้ที่เครื่อง 

    วงจร Drive Motor    ท าหน้าที่ สั่งสเต็ปปิ้งมอเตอร์ท างานตามอาร์ดูโน่ที่สั่งมา 
              สเต็ปปิ้งมอเตอร์       ท าหน้าที่ เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกจ่ายเหรียญตามชนิดเหรียญที่เลือกไว้ที่คีย์แพต 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

31 

 

 การท  างานเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญโดยม ีจอแสดงผลท  าการแสดงจ านวนเหรียญที่ประจุอยู่ใน
เครื่อง จากนั้นเมือ่มีการร ับค  าส ั่งจากเครื่องรับธนบัตร โดยสามารถรับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ชนิดราคา 50 
บาท ชนิดราคา 20บาท และ รวมชนิดราคาทั้งหมด จะสงส ัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือท  าการ 
ประมวลผลขอม ูลท ี่ไดรับจากเซนเซอรตามเง ื่อนไขท ี่ก าหนดเมื่อประมวลผลส  าเร็จท  าการสงส ัญญาณ ส ั่งการให
กดเลือกชนิดเหรียญที่จะแลกโดยมีชนิดเหรียญอยู่2ชนิดได้แก่ ชนิดเหรียญราคา 5 บาท และ ชนิดเหรียญราคา 
10 บาท เมื่อกดชนิดเหรียญในคีย์แพต จะท าการสงส ัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือท  าการ ประมวลผลข
อม ูลเป็นรอบของมอเตอร์เพ่ือท าให้มอเตอร์ท างานและน าเหรียญออกมายังช่องจ่ายเหรียญให้ผู้ใช้บริการ 

 
            4.2 โครงสรางเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

ภาพที่ 2 แบบโครงสร ้างของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

ภาพที่ 3 ระบบการจ าหน่ายเหรียญ 

ช่องรับธนบัตร 

ช่องรับเหรียญ 

จอแอลซีด ี

ปุ่มกดคีย์แพต 

ท่อล าเลียงเหรียญ  

จานตีเหรียญ 
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               4.3หลักการท  างานของเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

 

ภาพที่ 4 ผังหล ักการท  างานของช ุดควบค ุมการเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ 

โดยผ ูใชบริการใส่ธนบัตรแลวโปรแกรมจะแสดงราคาธนบัตรที่ใส่ เมื่อต้องการที่จะแลกแล้วให้ผู้ใช้บริการ
กดยืนยัน จากน ั้นใหเลือกว่าจะแลกเหรียญชนิดราคาเท่าไรเพ่ือใหโปรแกรมท  าการแลกเหรียญแกผ ูใชบริการ  

 
5. ผลการวิจัย 
          5.1 ผลการทดสอบราคาของธนบัตรของเครื่องแลกธนบัตร 
  ส าหรับการทดสอบราคาธนบัตร แบงออกเปนทั้งหมด 3 ประเภท คือ ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 
ธนบัตรชนิดราคา 50 และธนบัตรชนิดราคา 100 ซึ่งขณะทดสอบตองปอนแรงดันไฟฟ้าใหเครื่องรับธนบัตรก่อน แล
วใส่ธนบัตรจึงเปนการอานคาของธนบัตร 
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ภาพที่ 5 ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 
ที่มา : [2] 

 

ภาพที่ 6 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 

 จากภาพที่ 6 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตรสง  สัญญาณออกมา
เปนรูปแบบพัลส 2 พัลส์ 

 

ภาพที่ 7 ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท 
ที่มา : [2] 
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ภาพที่ 8 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 50 บาท 

 จากภาพที่ 8 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตรสง  สัญญาณออกมา
เปนรูปแบบพัลส 5 พัลส์             

 

ภาพที่ 9 ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 
ที่มา : [2] 

 

ภาพที่ 10 การทดสอบธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 
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 จากภาพที่ 10 เมื่อมีการรับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แสดงใหเห็นวาเครื่องรับธนบัตร     สงสัญญาณ
ออกมาเปนรูปแบบพัลส 10 พัลส์ 

  5.2 ทดสอบการแลกเหรียญ 
5.2.1 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 20 เพ่ือแลกเหรียญ 5 

โดยการใสเหรียญ 5 บาทจ านวน 100 เหรียญ ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา   20 บาท และกด
ยืนยันเพ่ือแลกเหรียญ 5 บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็น
เหรียญ 5 บาท ได้ 98%และ มีความคลาดเคลื่อนที่ 2 % 

5.2.2 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 50 เพ่ือแลกเหรียญ 5 
โดยการใสเหรียญ 5 บาทจ านวน 100 เหรียญ ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา  50 บาท และกด
ยืนยันเพ่ือแลกเหรียญ 5 บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  

การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา  50 บาท เป็น
เหรียญ 5 บาท ได้ 96%มีความคลาดเคลื่อนที่ 4 % 

5.2.3 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 100 เพ่ือแลกเหรียญ 5 
โดยการใสเหรียญ 5 บาทจ านวน 100 เหรียญ ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา  100 บาท และกด
ยืนยันเพ่ือแลกเหรียญ 5 บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  

การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เป็น
เหรียญ 5 บาท ได้ 92%และ มีความคลาดเคลื่อนที่ 8 % 

5.2.4 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 20 เพ่ือแลกเหรียญ 10 โดยการใสเหรียญ 10 บาทจ านวน 100 เหรียญ 
ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา  20 บาท และกดยืนยันเพ่ือแลกเหรียญ 10 บาท โดยทดสอบ
ทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็น
เหรียญ 10 บาท ได้ 100 %ไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน 

   5.2.5 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 50 เพ่ือแลกเหรียญ 10 โดยการใสเหรียญ 10 บาทจ านวน 100 
เหรียญ ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา   50 บาท และกดยืนยันเพ่ือแลกเหรียญ 10 บาท โดย
ทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
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 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เป็น
เหรียญ 10 บาท ได้ 100 %ไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน 

5.2.5 การทดสอบใส่ธนบัตรใบละ 100 เพ่ือแลกเหรียญ 10 
โดยการใสเหรียญ 10 บาทจ านวน 100 เหรียญ ในท่อล าเลียงเหรียญจากน ั้นใส่ธนบัตรชนิดราคา   100 บาท และ
กดยืนยันเพื่อแลกเหรียญ 10 บาท โดยทดสอบทั้งหมด 50 ครั้ง  
 การทดสอบ เมื่อกดยืนยัน เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญสามารถแลกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เป็น
เหรียญ 10 บาท ได้ 98% และ มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 2 % 

            5.3 การทดสอบการรับธนบัตรปลอม 
            5.3.1 ธนบัตร ชนิด 20 บาท  
ผลการทดสอบ เมื่อใส่ธนบัตรปลอม 20 บาท เครื่องรับธนบัตรไม่รับธนบัตรปลอมชนิดราคา 20 บาท ได้ 100% 
                5.3.2 ธนบัตร ชนิด 50 บาท  
ผลการทดสอบ เมื่อใส่ธนบัตรปลอม 50 บาท เครื่องรับธนบัตรไม่รับธนบัตรปลอมชนิดราคา 50 บาท ได้ 100% 
                5.3.2 ธนบัตร ชนิด 100 บาท 
ผลการทดสอบ เมื่อใส่ธนบัตรปลอม 100 บาท เครื่องรับธนบัตรไม่รับธนบัตรปลอมชนิดราคา 100 บาท ได้ 100% 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญโดยใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลArduino Mega 2560 R3ในการควบคุมการจ าหน่ายเหรียญชนิดราคา 5 บาท
และ เหรียญชนิดราคา 10 บาทสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 6.1 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่ควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถตรวจสอบธนบัตร
ปลอมได้100 % 
 6.2 เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญที่ควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถแลกเหรียญชนิดราคา 
5 และ 10 บาทได้  
 6.3 ค่าเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 5 บาท มีความคลาดเคลื่อนท่ี 5.15 % จากทั้งหมดจ านวน 350 ครั้ง 
 6.4 ค่าเฉลี่ยของการแลกเหรียญ 10 บาท มีความคลาดเคลื่อนที่ 1.15 % จากทั้งหมดจ านวน 350 ครั้ง 
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การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดนง าโบราณบางพลี  
และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมทุรปราการ 

The Management of Sustainable Community-Based Tourism: A Case Study of 
Bangplee Floating Market and Wat Bangplee Yainai, Samutprakarn 

 
สุรีย์พร  สลบัส1ี พงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ2    

Sureeporn  Salapsri  Pongpat  Wattanapongsiri 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ า

โบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ เพ่ือน ามาสู่การสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  
โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของชุมชนบางส่วน และใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว จ านวน 385 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอ้างอิง และสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน้ าโบราณบาง
พลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดการการท่องเที่ยวที่ส าคัญใน 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านการ
จัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภค ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ า
โบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนแห่งนี้มีการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ า เช่น  กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ า รวมทั้งการ
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชนมากขึ้น ชุมชนตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบาง
พลีใหญ่ใน และหน่วยงานภาครัฐ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนต่อไป 
 

ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ าโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน 
                                                             
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-2010 
2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-2010 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were: to explore the management of sustainable 

community-based tourism : A Case Study of Bangplee Floating Market and Wat Bangplee Yainai, 
Samutprakarn, to survey the satisfaction of tourists, and to suggest the guidelines of sustainable 
tourism development and management. This research was a mix method; interviews collect from 
the staff of government, private sectors, and tourism entrepreneurs and questionnaires collect 
from 385 people by using a descriptive method to analyses the text data. The result showed that 
tourists overall satisfaction levels were high. The management of tourism are enhancing a tourism 
capacity such as history, culture, riverside community and promoting Bangplee Floating Market 
and Wat Bangplee Yainai, Samutprakarn’ community to be a learning center by tourism activities 
as a boat views of river, kayaking and others, and tourism management should establish facilities 
and promote conservation of natural resources. 

 
Keywords: Community-based Tourism, Bangplee Floating Market, Wat Bangplee Yainai 
 
บทน า 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน (Community - based Tourism) นั้น เป็นแนวทาง
ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นที่
จะสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับท้องถิ่น ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ไปจนถึงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้น การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจะมีความยั่งยืนได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน การสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมไปถึงการต่อยอดในเรื่องของการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย (พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557) 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัด ฯ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีเป้าประสงค์ให้นักท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้นและพึงพอใจต่อ
มาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ และสิ่งส าคัญคือ ต้องการให้ชุมชนต่าง ๆ มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการ
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ท่องเที่ยว ทั้งนี้  จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลาย อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดปริมณฑลที่มีที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้สามารถเดินทางไป -
กลับได้เพียง 1 วัน จึงท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการในปี  2559 มีมากถึง 2,896,849 คน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2559) และในอนาคตนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางที่
สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ 
One Day Trip (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ, 2560) 

ทั้งนี้  ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น จึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน หรืออยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ชุมชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ดังนั้น 
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางส าคัญในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มีการกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ
บางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยเหตุผลส าคัญในการเลือกศึกษาชุมชนแห่งนี้ เนื่องจากแต่เดิมโดยพ้ืนฐานแล้วเป็นชุมชนที่มี วิถี
ชีวิตเรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมาย ด ารงชีวิตเรียบง่าย ไม่นิยมท าธุรกิจบริการหรือธุรกิจท่องเที่ยว 
แต่ในปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้มีการปรับตัวโดยอาศัยการเข้ามาของนักท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบาง
พลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ 
และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ 
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3. เพ่ือสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่ งยืนในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยว (Tourism) เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่น
กีฬา การติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง ส่วนองค์การท่องเที่ยวโลก ได้ก าหนดความหมายของ 
การท่องเที่ยว ไว้ในปี พ.ศ. 2506 ว่า คือการเดินทางที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย
ประจ าไปยังสถานที่ อ่ืนๆด้วยความสมัครใจ หรือการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางออกจากสภาพแวดล้อมปกติ เช่น บ้าน ที่ท างาน ไปยังสถานที่
ต่างๆ เป็นการชั่วคราว ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้วยความสมัครใจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อน
ใจ การศึกษา ธุรกิจ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนใด แต่ต้องไม่เป็นการได้มาซึ่งรายได้จากสถานที่ที่ไปถึงนั้นๆ ทั้งนี้ การ
ท่องเที่ยวก็จัดเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่พักแรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
และบริการข้างเคียงต่างๆ  

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นมีการปกป้องและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ระบบนิเวศไว้เพ่ืออนุชนรุ่นหลังไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542; พจนา สวนศรี, 2539 และภราเดช พยัฒวิเชียร, 
2538 อ้างถึงใน สุถี เสริฐศรี, 2557, หน้า 21-23) ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) ความยั่งยืนทางด้านสังคม (Social 
Sustainability) และความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Tourism) นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” 

ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ 
และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบถามความเห็นด้วยใบประเมินผล 
และการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบผลของการบริการ และน ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดการ และการ
บริการให้มีประสิทธิภาพจากหลักของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และหลักการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นจะ
เห็นได้ว่ามีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรกรการท่องเที่ยว กล่าวคือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยทรัพยากรการ
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ท่องเที่ยวต้องถูกน ามาใช้อย่างชาญฉลาด ต้องท าการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและต้องพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย เพ่ือให้บรรลุหลักของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน (Community Base Sustainable Tourism) 
กล่าวคือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ที่ก าหนดทิศทางในการจัดการ
โดยชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้และชุมชน โดยมองว่าการท่องเที่ยวสามารถคลอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ  การท่องเที่ยว
โดยชุมชนนั้นเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกและของ
ภูมิภาค ซึ่งหัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การประดิษฐ์ และจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน 
เทศกาลประเพณี การน านักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นต้น (สุถี เสริฐศรี, 2557, หน้า 29-31) 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) 
ท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลยืนยันขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Research) ซึงประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกันดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ าโบราณบางพลี และ
วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน หน่วยงานรัฐบาล และผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากการใช้บริการต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนแห่งนี้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ในส่วนของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะจัดท าบันทึกภาคสนาม (Field Note) จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดจาก
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การเก็บข้อมูล (Transcripts) และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปใจความส าคัญ (Thematic Analysis) เพ่ือ
ตอบค าถามในการวิจัย 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจะค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งใช้สูตรของ W.G. Cochran (1977) ในการค านวณ ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนการ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ
นักท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค  

จากนั้น ได้น าแบบสอบถามส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อค าถาม (Index of item-objective congruence หรือ IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่ มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับวัดบางพลีใหญ่ใน ได้แก่ วัดบางโฉลงนอก จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ มีสถานที่
ท าบุญและตลาดอยู่ภายในวัด จ านวน 30 คน เพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 
0.873 จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 385 ราย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ใช้สถิติการทดสอบค่าที (T-test) ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบางเดียว (One-way ANONA) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ไปโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

1. ในการวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัด
บางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ
นักท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค มีผลการวิจัยดังนี้ 

1.1 ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
“ตลาดน้ าโบราณบางพลี” เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี ซึ่งตลาดน้ าบางพลีเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่ง

และมีความรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนส่งสินค้า และผู้ โดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่
กรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยก่อน ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ในคลอง
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ส าโรง ตลาดน้ าบางพลีถือเป็นตลาดน้ าประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมี วัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสม
อยู่มากมาย วัดบางพลีใหญ่ในเป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหนึ่งในประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ ก็คือ 
ประเพณีรับบัว หรือ โยนบัว ที่พอถึงวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกชุมชนตลาดน้ า ก็จะตื่น
เช้าออกมาร่วมกันโยนบัว เพ่ือสักการะองค์หลวงพ่อโตที่ล่องเรือมาตามล าคลองส าโรง  ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยว
ชุมชนแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการได้
ร่วมกันในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีความยั่งยืน สะดวก และเป็นที่พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว  

ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “ในส่วนของสถานที่ท าบุญถ้าเป็นวันพระจะมีสถานที่ส าหรับท าบุญตักบาตรและฟัง
พระสวดมนต์ที่ศาลา หากใครต้องการมาท าบุญปิดทองหลวงพ่อโตทางเรามีบริการดอกไม้ ธูป เทียน สามารถน าไป
บูชาองค์หลวงพ่อโตในพระอุโบสถได้เลย” (ค าสัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี,เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน) 

“ส่วนร้านค้าเราจัดให้มีล็อคตามถนนซึ่งมีท้ังหมด 350 ล็อคแม่ค้าที่ค้าขายมานานให้เป็นเจ้าของล็อค ส่วน
แม่ค้าใหม่ให้เข้ามาขายได้เวลา 08.45 กรณีมีเทศกาลส าคัญ ทางเราจะเปิดโซนให้ใหม่ และในส่วนการจัดระเบียบ
การจราจรบริเวณวัด ตามถนนเรามีอาสาสมัครจราจร และต ารวจอีก 2 นาย คอยดูแลตามถนนอ านวยความ
สะดวกบนถนน เมื่อรถเข้ามาในบริเวณวัดเราจะมีที่จอดรถให้ และมีอาสาสมัครจราจร คอยอ านวยความสะดวกใน
ที่จอดรถให้ อปภร. ที่อยู่ตามถนนก็จะคอยอ านวยความสะดวกให้รถวิ่งเข้ามาภายในวัดได้คล่องตัว ส่วน อปภร. ที่
อยู่ภายในวัดก็จะคอยอ านวยความสะดวกให้รถวิ่งเข้า -ออกภายในวัดสะดวกและคล่องตัวขึ้น แต่เนื่องจาก
การจราจรในเขตบางพลีถนนแคบมาก ทางเราจึงจัดการไม่ได้มากเท่าไร แต่เราก็พยายามท าให้การจราจรคล่องตัว
ขึ้น” (ค าสัมภาษณ์ นายชนินทร์ สว่างแก้ว,ผู้อ านวยการวัดบางพลีใหญ่ใน) 

1.2 ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ให้

ความส าคัญกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในชุมชน ท าหน้าที่ในการ
อ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดการแบ่งแยกโซนพ้ืนที่การท างานกัน
อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของบริเวณตลาดน้ าโบราณบางพลี และบริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน  ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการ
ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างในช่วงของวันหยุด จะมีจ านวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจ านวนมากขึ้น
เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนของนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากข้ึนด้วย  

ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “ทางเรามีบริการทุกด้าน จันทร์-ศุกร์ จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตามแผนกต่างๆ 80 คน แต่ถ้า
เป็นวันเสาร์-อาทิตย์จะมีอยู่ประมาณ 100 กว่าคนคอยแนะน าอ านวยคามสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว หาก
นักท่องเที่ยวต้องการจะท าบุญ ก็มีดอกไม้ ธูป เทียน จ าหน่าย เพียงแค่น าปัจจัย 20 บาท หยอดลงตู้บริจาคก็
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สามารถน าดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาองค์หลวงพ่อโตได้เลย หากต้องการไปท าบุญตรงไหนก็สามารถเดินไปได้เลย 
บางอาทิตย์ก็มีอาหารคาวหวานมาให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ในส่วนของด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เรามี อปภร. และกล้องวงจรปิด ทุกถนนทุกจุดสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอด มี อปภร.เดินอยู่ตามถนนใช้วอล์ในการสื่อสารตรงไหนที่เกิดปัญหาทางเราจะให้ อปภร. ที่อยู่
ตามจุดต่างๆเข้าไปตรวจดู ค่อนข้างจะปลอดภัย เนื่องจากมีศูนย์อ านวยการที่คอยดูกล้องวงจรปิดอยู่และมีศูนย์
กระจายข่าวที่เราสามารถประกาศได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของหาย หรือลืมของไว้ทางเราก็จะประกาศให้เจ้าของ
มารับคืน คือของหายได้คืน เราจะมีการป้องกันตลอดให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะรถเมื่อ
นักท่องเที่ยวจอดไว้แล้ว ก็จะมี อปภร. คอยตรวจตราอยู่” (ค าสัมภาษณ์ นายชนินทร์ สว่างแก้ว,ผู้อ านวยการวัด
บางพลีใหญ่ใน) 

1.3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ  ใน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น เนื่องจากตลาดน้ าโบราณบางพลีเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่ริม
คลองส าโรง อยู่ใกล้กับวัดบางพลีใหญ่ใน เดิมมีชื่อว่า “ตลาดศิริโสภณ” สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้เข้ามาเปิดร้านใน
ตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เดิมเป็นชุมชนใหญ่มี
ความรุ่งเรืองมากในอดีต โดยเป็นตลาดขนส่งจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการ
คมนาคมในสมัยนั้นใช้เส้นทางเรือเป็นหลัก ดังนั้น จากความส าคัญของพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ริมคลอง จึงมุ่งเน้นการรักษา
ความสะอาดเป็นส าคัญ โดยมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ทิ้งขยะให้เหมาะสม ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงใน
ล าคลอง รวมถึงอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการเพ่ิมจุดทิ้งขยะให้มากข้ึนด้วย  

ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “ในเรื่องของความสะอาดเรามีพ้ืนที่ที่จะทิ้งขยะได้ มีถังขยะตามจุดต่างๆตั้งอยู่เยอะ
พอสมควร เพ่ือที่ให้นักท่องเที่ยวเห็นถังขยะอยู่ใกล้ๆแล้วจะไม่ทิ้งขยะลงตามพ้ืนตามที่นั่งพัก รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอย
เดินตรวจและตักเตือนคนที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ด้วย” (ค าสัมภาษณ์ นายชนินทร์ สว่างแก้ว,ผู้อ านวยการวัดบางพลีใหญ่ใน) 

“ในส่วนของตลาดน้ าโบราณบางพลีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณริมคลองได้รับความช่วยเหลือจากทาง
เทศบาลต าบลบางพลีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่อยู่ริมคลองโดยให้วางขยะไว้บริเวณริมคลองก็จะมี
ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ อีกปัญหาคือผักตบชวา ตลาดเราอยู่ปลายน้ าก็จะมีพวกผักตบชวาลอยมาตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่
ของทางเทศบาลเข้ามาเก็บผักตบชวา” (ค าสัมภาษณ์ นายชะออม สังข์ทอง,รองนายกเทศมนตรีต าบลบางพลี) 

1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
ลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการนั้นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญใน

ชุมชนบางพลี มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
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สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือใน
การจัดการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข่น บริการห้องน้ า บริการเก้าอ้ีส าหรับนั่งพัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด การอ านวยการจราจรในช่วงหยุด รวมถึงการ
ท าป้ายบอกทางที่มีจ านวนมากขึ้นและมีความชัดเจนในการเดินทางเข้ามายังตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบาง
พลีใหญ่ในได้สะดวกยิ่งข้ึน 

ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ทางเรามีน้ าดื่มเป็นแก้วให้แก่
นักท่องเที่ยวฟรีตลอดทั้งวัน ห้องน้ าของเราเป็นห้องน้ าไฮเทคมีความสะอาดและสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้บริการ หากนักท่องเที่ยวต้องการจะชาร์ตแบตโทรศัพท์ทางวัดก็มีไฟฟ้าให้ได้ ใช้ไม่มีปิดกั้น ตู้เอทีเอ็มก็มี
ให้บริการทุกธนาคาร” (ค าสัมภาษณ์ นายชนินทร์ สว่างแก้ว,ผู้อ านวยการวัดบางพลีใหญ่ใน) 

“เทศบาลต าบลบางพลีได้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังนั้น จึ งได้จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การท าป้ายบอกทางที่ชัดเจนมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของเทศบาล ฯ รวมไปถึงการซ่อมแซมถนนหนทางที่อาจช ารุดเนื่องจากมีการสัญจรไปมาบริเวณนั้นเป็น
จ านวนมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกสบายสูงที่สุด” (ค าสัมภาษณ์ นายชะ
ออม สังข์ทอง,รองนายกเทศมนตรีต าบลบางพลี) 

2. ในส่วนวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ 
และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ ร้อยละ 
65.70 และเพศชาย ร้อยละ 34.30 มีอายุ 21 – 30 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 39.50 รองลงมา มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
ร้อยละ 24.90 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 21.30 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 11.40 และอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.90 
ตามล าดับ เป็นนักเรียน นักศึกษามากที่สุด คือ ร้อยละ 40.30 รองลงมา มีอาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 40.00 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.10 และอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 2.90 ตามล าดับ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 35.60 รองลงมา มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 29.90 มีรายได้ 5,001 – 
10,000 บาท ร้อยละ 19.20 และรายได้มากกว่า 20,001 บาท ร้อยละ 15.30 ตามล าดับ มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง 
ร้อยละ 53.20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 36.10 ภาคเหนือ ร้อยละ 7.00 และภาคใต้ ร้อยละ 3.60 และมี
ผลการวิเคราะห์ ฯ ได้จากตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 

ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยว 
ระดับความพึงพอใจ 

X̄ S.D. ระดับ อันดับ 

1.ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
2.ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว 
3.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

3.93 
3.78 
3.98 
3.96 

.66 

.67 

.72 

.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 3.91 .60   มาก - 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ า

โบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=3.91) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.98) รองลงมา คือ ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.96) ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับ

มาก (X̄ = 3.93) และด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.78) ตามล าดับ 
 และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ า
โบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหว่างเพศกับความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ า
โบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 

เพศ N X̄ S.D. t p 

ชาย 
หญิง 

132 
253 

3.84 
3.95 

.61 

.59 
-1.626 .105 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ กับความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ (n=385) 
ปัจจัย แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.537 
126.515 

4 
380 

2.384 
.333 

7.161 .000* 

รวม 136.052 384    
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
8.302 
127.751 

4 
380 

2.075 
.336 

6.174 .000* 

รวม 136.052 384    
รายได้ เฉลี่ ย
ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.797 
131.255 

3 
381 

1.599 
.345 

4.642 .003* 

รวม 136.052 384    
ภูมิล าเนา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5.172 
130.880 

3 
381 

1.724 
.344 

5.019 .002* 

รวม 136.052 384    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนาแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัด
สมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชน ท าให้วิเคราะห์ได้ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ได้ดังนี้ 

1.1 ชุมชนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาช้านาน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีการจับปลา
ในล าคลองมาใช้ในการด ารงชีวิต และในปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าแต่ความเป็นชุมชนตั้งเดิมยัง
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มีอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนก็เป็นคนในพ้ืนที่มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง
เข้ากับวัฒนธรรมชุมชนได้ การมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนนั้นมีผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี แต่จะต้องมีการพัฒนาที่ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักด้วย 

1.2 ชุมชนแห่งนี้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากชุมชนทั่วไป เพราะนอกจากจะอาศัยอยู่บนฝั่งแล้วยังมีการปลูก
บ้านอาศัยอยู่ริมน้ า หรือเรียกว่า “วิถีชีวิตริมน้ า” เพราะทุกบ้านจะใช้การเดินทางโดยเรือเป็นส่วนใหญ่ เพราะมี
ความสะดวก สบายเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้การเดินทางทางโดยเรือก็ได้ลดความนิยมลงไป มีการใช้รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เพราะสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเราก็ยังสามารถเห็น
ชีวิตริมน้ าของชุมชนแห่งนี้ได้ ประกอบกับชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้กับ “วัด” อันเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา และมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก 

1.3 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน 
จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ ชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเป็นชุมชนที่มี
ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด ดังนั้น การจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนจึงมีการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมและวิถี
ชีวิตริมน้ า ตัวอย่างเช่น กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม ในอดีตชาวบ้านจะ
เดินทางโดยเรือเป็นส่วนใหญ่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีบ้านติดริมน้ า การเดินทางโดยเรือจึงเป็นสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกบายที่สุด ดังนั้น การนั่งเรือผ่านบ้านเรือนริมสองฝั่งคลอง ท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านสองฝั่งริมน้ าได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวบางคนมีการพักแรมกับชาวบ้านเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
ริมน้ า รวมไปถึงกิจกรรมพายเรือคายัก เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้สัมผัสกับสัตว์ในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่พายเรือคายักเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลและจะมี
อุปกรณ์ท่ีใส่เพื่อป้องกันอันตราย อาทิ หมวกนิรภัย เสื้อชูชีพ เป็นต้น 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตลาด
โบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ มาอภิปรายผลเพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21 – 30 ปี เป็น
นักเรียน นักศึกษามากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางโดยส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมาตั้งแต่ก าเนิด ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา 
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ตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีความเห็นในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ ท าให้ชุมชนตลาดน้ าโบราณบางพลี และ
วัดบางพลีใหญ่ในเปลี่ยนแปลงไปมีความเจริญมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้ ง
ยังมีการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชน 
เช่น ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ท าป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและเพียงพอ  มีการให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่หลากหลายและท่ัวถึง เช่น บริการเรือข้ามฟาก เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย การให้ค าแนะน า
ให้ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ผู้ประการการร้านค้าให้บริการสุภาพและตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ 
ชุมชนตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน และหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการยังได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา 
ทวีวงศ์โอฬาร (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ที่ได้
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่าอยู่ในระดับมาก  
 นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนนั้นเองว่า คนในชุมชนแห่งนี้มีความ
ภาคภูมิใจในการเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของชุนชน  อีกทั้งยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและมีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 18-19) กล่าวคือ การพัฒนาแบบยั่งยืนควรจะค านึงถึง
ความต้องการของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ว่า คนในชุมชนต้องการที่จะเปิดชุมชนของตนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่พร้อมที่จะเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ควรจะชะลอไปก่อน มิฉะนั้นจะเกิดการ
ทะเลาะเบาะแวงกันของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ภาพลักษณ์ของชุมชนแย่ลง แต่ถ้าหากคนในชุมชนพร้อมใจกันเห็น
ด้วย กับการเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 
 อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังได้สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น จากการค้าขายสินค้าชนิดต่าง ๆ 
รวมไปถึงการเกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชน ตามที่ปรีชา แดงโรจน์ (2544, หน้า 30-31) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญในพ้ืนที่เมื่อการท่องเที่ยวเข้าไปถึงยังชุมชนนั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิด
เศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชนนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร ทาวีกุล (2544) และวีระศักดิ์ กราปัญจะ (2554) 
ที่พบว่า เมื่อมีการพัฒนาทางการท่องเที่ยวของชุมชนท าให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการปรับปรุงสาธารณูปโภค
เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังท าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เช่นการขายของที่ระลึกหรือ
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สินค้า O-TOP นอกจากนั้นยังมีการน าสินค้าทะเลมาแปรรูปให้อยู่ในของแห้งเพ่ือนักท่องเที่ยวซื้อไปฝากญาติ พี่น้อง
หรือบุคคลที่ตนสนิทหรือรู้จัก 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เป็นประชาชนในละแวกใกล้เคียงชุมชนตลาดน้ าโบราณ และวัดบางพลีใหญ่ใน 
จังหวัดสมุทรปราการ ยังมีความเห็นที่ว่าสิ่งส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การสร้างจิตส านึก
ร่วมกันของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และร่วมกันสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของบุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา (2548, หน้า 18-19) กล่าวคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องค านึงถึงประชาชนในการมีส่วน
ร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งจะท าให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการท่องเที่ยว และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย และควรค านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่า จะถูกกระทบหรือถูกท าลายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการดูแล
รักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และด ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งค านึงถึงสิ่ง
ปลูกสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ว่า มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือไม่ ชุมชนเน้นการจัดการ
ความสะอาด ความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ท าให้สะท้อนถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นสามารถท าให้เกิด
เอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ จากการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือในการจัดการ และการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเอกชน 
และประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญส าคัญในการขับเคลื่อนให้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกท้ัง ยังต้อง
อาศัยข้อมูลจากการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบอย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการหรือ
นักท่องเที่ยวโดยตรง เพ่ือให้ทราบผลของการบริการ และน ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดการ และการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชน
อาจจะไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว แต่เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วม
ต้อนรับหรือแสดงออกถึงการต้อนรับเวลาที่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนภายนอกเดินทางเข้ามาในชุมชน นอกจากนี้ ควร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดการความรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมพัฒนา
ทิศทางการเติบโตของชุมชน 
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2. ควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการ ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการควบคุมและประเมินผลเป็นอย่างดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้มีความยั่งยืน 

3. ควรปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการท่องเที่ยวในบางส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว เช่น 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมปัญหาหลักที่พบ จะเป็นเรื่องที่จอดรถ เช่น หาที่จอดรถยาก 
ที่จอดรถคับแคบ ลานจอดรถควรมีทางเข้าและออกให้ชัดเจนมากกว่านี้ และควรมีถังขยะให้มากกว่านี้ รวมถึงด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมปัญหาหลักท่ีพบ จะเป็นเรื่องความสะอาดบริเวณริมน้ า น้ าคลองมีสีด าและส่ง
กลิ่น ควรมีการจัดการในเรื่องความสะอาดของคลองบริเวณตลาดน้ าโบราณบางพลีให้มากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซืงอของที่ระลึกของนกัท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา จังหวัดล าปาง 
Factors influencing the purchase of souvenirs of Thai tourists: a case study of 

Lampang Province 
 

กิตติคุณ  เกริงก าจรกิจ1 และกิ่งดาว  อาจคงหาญ2 
Kittikhun Kreangarmjornkit and Kingdao  Artkongharn 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมาการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเศรษฐกิจ (Social economy) เติบโต
โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (Economic of tourist) เนื่องจากประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้ง
สถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสถานที่ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ และสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใน
พ้ืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่จุดก าเนินโลกตลอดมาจนถึงยุคสมัยแบ่งแยกดินแดนเป็นอาณาเขตต่างๆ 
ก่อให้เกิดเป็นสถานที่สวยงามมากมายตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก ทะเล เป็นต้น ต่อมาได้เกิดแนวคิดมี
การพัฒนาจากชาวบ้านท าสถานที่ตามธรรมชาติที่สวยงามนั้นๆ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและยังมีของที่
ระลึกจ าหน่ายขึ้นอีกมากมาย 
 
ค าส าคัญ : ของที่ระลึก, นักท่องเที่ยว 
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Abstract 
 At present, it can be seen that Thailand is a social economy that grows especially in the 
economy of tourist, because Thailand has many tourist attractions, both naturally occurring places 
and places that occur. By human skill And places that occur naturally in most areas of Thailand, 
ranging from the global point of time until the separatist era to various territories Causing many 
beautiful places in nature, such as forests, mountains, waterfalls and sea water, etc. Later, the 
concept was developed from the villagers to make beautiful natural places. Opened as a tourist 
attraction in the community and there are many souvenirs sold. 
 
Keywords: souvenirs, tourists 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อ เนื่องมาตลอด มี
ส่วนส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวมีผลในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการน า
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ในรูปของการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและในรูป
ของสินค้า รัฐบาลจึงได้มีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพยายามสร้างค่านิยมกระตุ้นให้คนไทย
ได้เดินทางท่องเที่ยว และมีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศตลอดปี 
            ในส่วนสินค้าที่ระลึกเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ท าให้เกิดการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าที่ระลึกในลักษณะต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่ยังขาดการเน้นด้านส่วนประสม
การตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง ท าให้สินค้ายังไม่เป็นที่น่าสนใจและตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 
            การที่สินค้าที่ระลึกเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในลักษณะต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่ยังขาด
การศึกษาด้านส่วนประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง เช่น การออกแบบในด้าน 
รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคาสินค้า แหล่งจ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์สินค้าให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย เพ่ือที่จะท าให้สินค้าเป็นที่น่าสนใจและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกของประชาชนที่มาเท่ียวจังหวัดล าปาง 
        2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก 

3.เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวแต่ละเพศและวัย  
4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสินค้าที่ระลึก 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว 

- ส่วนประสมการตลาด  

- ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

- แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
            ในการด าเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษาคือประชาชนที่มาเที่ยว จ านวน 400 คน ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าที่ระลึก ในเวลา 09.00-15.00 น. ตามแหล่งขาย 
ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (research tool) ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก  ตอนที่ 3  เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า  
            การเก็บข้อมูล ด าเนินการสอบถามผู้ที่เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม ได้แก่ ของใช้ และของตกแต่ง  เมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ฉบับแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ลงรหัส แบบสัมภาษณ์ที่เป็น
ปลายเปิดได้น ามาจัดกลุ่มค าทั้งหมด    การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้ประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือหาค่าทางสถิติ น าข้อมูลและค่าทางสถิติมาแปลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัย น าเสนอข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ข้อมูลทั่วไป น าเสนอ
ในรูปของจ านวนความถี่ และ ร้อยละ   
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 

ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- สภาพปัญหาของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-จ านวนนักท่องเที่ยวจะมามากน้อยขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง 
- ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวทางการประชาสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไรโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้เสนอความ
คิดเห็นตามประเด็นต่างๆ จนครบทุกประเด็น 

2. การสร้างและทดสอบเครื่องมือวิจัย แนวทางการสนทนากลุ่มสร้างโดย 
- ก าหนดเรื่องและวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 
- ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแนวทางใน
การสนทนากลุ่ม 

- น าประเด็นที่ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการวิจัยตรวจสอบความตรงตา 
- ประเด็นที่ได้มาปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
- น าประเด็นที่ได้หลังปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ผู้สนทนาได้แสดงความ 

  คิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
1.) ศึกษาค้นคว้าต ารา  และงานวิจัยต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

 2.) จัดท าแบบสอบถามให้ครอบคลุม  เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของส านักพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบคือนักท่องเที่ยว  ประชาชนในชุมชน  และ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เพศ  ภูมิล าเนา  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพการสมรส 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกท่องเที่ยว 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.) น าข้อมลูที่ได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  จากนั้นน าแบบสอบถามไป
สอบถามเป้าหมายที่วางไว้  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูล เอกสาร งานวิชาการ เกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
โดยใช้ค่าสถิติดังนี ้
           ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ พ่อบ้านแม่บ้าน นักท่องเที่ยว โดยใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ 
            ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก  จังหวัดล าปาง 
            ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึก  จังหวัดล าปาง  กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
 
ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.5 อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.15 มีอาชีพรับราชการ/อาจารย์ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32  มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
              2.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมในระดับปานกลาง จ านวน 77คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เลือกซื้อด้วย
เหตุผลเพ่ือน าไปเป็นของที่ระลึก จ านวน 60คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีความถี่ในการมาซื้อสินค้า 1ครั้งต่อเดือน 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  มีค่าใช้จ่ายใจการซื้อสินค้าต่ ากว่า 100 บาท จ านวน 70คน คิดเป็นร้อยละ 
35 และได้รับข้อมูลมาจาก เพ่ือน,คนรู้จัก จ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 
 3.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปาง ด้านผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
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มากที่สุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีรูปร่างลักษณะสีสันและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากที่สุด จ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ขนาดและปริมาณในระดับ มาก จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 4.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซ้ือของที่ระลึก จังหวัดล าปาง ด้านราคา โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับราคาถูกคุณภาพพอใช้ มาก จ านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 37  มีราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ปานกลาง 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีราคาเหมาะสมกันทั้งคุณภาพและปริมาณ มาก จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 และมีราคาแพงคุณภาพสูงในระดับ มาก จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
 5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางด้านสถานที่โดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในเรื่อง ภายในร้านกว้างขวาง สะอาด บรรยากาศดีน่าเดิน ในระดับ มากและปานกลางเท่ากัน จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 จัดสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถหาสินค้าได้ง่าย ในระดับ มาก จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 35 การจัดตกแต่งร้านได้สวยงามและน่าดึงดูด ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.5 และมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ในระดับปานกลาง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
 6.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางด้านการส่งเสริมการขาย โดยส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการลดราคาสินค้าในระดับปานกลาง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีของแถมและของ
ก านัลต่างๆ ในระดับปานกลาง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ในระดับมาก จ านวน 
72  คน คิดเป็นร้อยละ 36 
 7.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปาง ด้านบุคลากรโดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับพนักงานที่มีอัธยาศัยที่ดี สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส ในระดับ ปานกลาง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบค าถามแก่ลูกค้า ในระดับ ปานกลาง จ านวน 79คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.5 และพนักงานมีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ในระดับปานกลาง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40   
  
สรุปและอภิปรายผล 

การปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา จังหวัดล าปาง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประชาชน  ศึกษาปัจจัยทางด้านสินค้าที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ซื้อแต่ละวัย 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินค้าที่ระลึกอีกด้วย 
            ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดล าปาง ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 15-55 ปี และเป็นผู้ซื้อสินค้าหัตถกรรมของที่ระลึก จ านวน 200 คนและน ามารวบรวมโดยคิดเป็นร้อยละ
เพ่ือหาค่าสถิติในการตอบปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์และข้อมูลทางการวิจัย 
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            ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 อายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 31.15 มีอาชีพรับ
ราชการ/อาจารย์ จ านวน 64 คน ร้อยละ 32  มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 28 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 32 
            มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้า
หัตถกรรมในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.5 เลือกซื้อด้วยเหตุผลเพ่ือน าไปเป็นของที่ระลึก ร้อยละ 30 มีความถี่ใน
การมาซื้อสินค้า 1ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 39.5  มีค่าใช้จ่ายใจการซื้อสินค้าต่ ากว่า 100 บาท ร้อยละ 35 และได้รับ
ข้อมูลมาจาก เพ่ือน,คนรู้จัก ร้อยละ 46.5 
            ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกจังหวัดล าปาง ของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ร้อยละ 60 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 50 มีรูปร่าง
ลักษณะสีสันและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ร้อยละ 46 ขนาดและปริมาณในระดับ มาก ร้อยละ 37.5 
            ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปาง ของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับราคาถูกคุณภาพพอใช้ มาก ร้อยละ 37  มีราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ปานกลาง ร้อยละ 
35.5 มีราคาเหมาะสมกันทั้งคุณภาพและปริมาณ มาก ร้อยละ 40.5 และมีราคาแพงคุณภาพสูงในระดับ มาก            
ร้อยละ 45.5 
            ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในเรื่อง ภายในร้านกว้างขวาง สะอาด บรรยากาศดีน่าเดิน ในระดับ มากและปานกลางเท่ากัน ร้อยละ 
30 จัดสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถหาสินค้าได้ง่าย ในระดับ มาก ร้อยละ 35 การจัดตกแต่งร้านได้
สวยงามและน่าดึงดูด ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 38.5 และมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.5 
            ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางของนักท่องเที่ยว ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการลดราคาสินค้า ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.5 มีของแถมและของก านัลต่างๆ ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 41 มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ในระดับมาก ร้อยละ 36 
            ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึก จังหวัดล าปางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับพนักงานที่มีอัธยาศัยที่ดี สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 38.5 พนักงาน
สามารถอธิบายรายละเอียดตอบค าถามแก่ลูกค้า ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 39.5 และพนักงานมีความน่าเชื่อถือ 
และไว้วางใจได้ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40 
            นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยวหมู่บ้านของที่ระลึก จังหวัดล าปางยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบสินค้าที่ระลึก  มีข้อเสนอแนะว่า สินค้าควรเน้นเรื่องประโยชน์ในการใช้สอย   ควรพัฒนาสินค้าให้มีความ
หลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด  ควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  สินค้าควรมีราคาถูก  ควรผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
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ของจังหวัดลพบุรี   สินค้าควรมีความแข็งแรง คงทน รูปแบบสินค้าควรมีความแปลกใหม่ ดูน่าสนใจ  บรรจุภัณฑ์
สินค้าควรมีความสวยงาม ควรใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบสินค้าควรเน้นในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ควร
พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  ผ้าพ้ืนเมืองควรมีสีสันและลวดลายที่ทันสมัย สินค้าควรมีความ
สวยงามเป็นธรรมชาติ  ประเภทของตกแต่ง มีข้อเสนอแนะว่า  รูปแบบสินค้าควรมีความหลากหลาย   วัสดุในการ
ท าสินค้าควรมีความหลากหลาย  สินค้าควรมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ขนาดของสินค้าควรมีความหลากหลาย 
สินค้าควรมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  สินค้าควรมีราคาถูก  ควรพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่
และแตกต่างกับของที่อ่ืน รูปแบบสินค้าควรเน้นในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้าควรมีความประณีต  ควรน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม่  สินค้าควรมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆ  รูปแบบสินค้าควรดูเด่น 
หรู แต่ราคาไม่แพงมาก  ควรใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น  ควรส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นผลิตสินค้าท่ีระลึก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ค าแนะน า ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจนเป็นผลส าเร็จ ด้วยความเมตตา
จากทุกๆฝ่ายและที่ส าคัญยังให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท าให้เกิดความสะดวก
ในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่ส่งเสริมและสนับสนุนใน
เรื่องของการศึกษา เป็นก าลังใจ อีกทั้งยังพร่ าสอนให้ข้าพเจ้าตระหนักในคุณค่าของการศึกษาความมุ่งมานะ
พากเพียรตลอดมา งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  คุณประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ผู้จัดท าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยเป็นอย่างสูงและขอ
น้อมรับข้อผิดพลาดนั้น คณะผู้จัดท าหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
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การสร้างขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการไทย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Capability and Market Innovation of Thai Entrepreneurs  
for Sustainable Development 

 
ทรงกลด พลพวก1 และ วิมลกานต ์จันทร์ประเสริฐ2 

Songklot Phonphuak and Wimolkarn Janprasert 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่องนี้กล่าวถึงการสร้างขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงที่ผลักดันให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัว การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อธุรกิจหลายๆ มิติและส่งผล
กระทบทางบวกและทางลบ รวมไปถึงการการสร้างสรรค์และการท าลายผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว การที่ธุรกิจจะรักษาไว้ซึ่งการเติบโตในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างนวัตกร รมให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร นวัตกรรมต้องเป็นนวัตกรรมที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพ่ือน านวัตกรรมนั้นกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถสร้างคุณค่า
ด้านจิตใจเมื่อได้ครอบครองนวัตกรรม 
 ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีการค้นหาวิธีคิด การปรับปรุงวิธีการท างาน
แบบใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะน ามาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน านวัตกรรมทางการตลาดไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผลและสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ขีดความสามารถ นวัตกรรมทางการตลาด ผู้ประกอบการ 
 
 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภฎัสุรินทร์ 
2 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
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Abstract 
This academic article is aimed to create the potential capability and marketing innovation 

to the Thai enterprise officer so as to be encouraged the sustainable development including 
concurrent change affected on severely competition forward to enterprise adjustment cordially. 
The innovation development & technology has been affected on several businesses of 
perspectives dimensions which is affected on positive and negative effects including creativity and 
product destruction throughout many perspectives dimensions services rapidly. The business 
maintains the growth of business prolong sustainability which innovation creation occurrence insider 
internal organization. Moreover, innovation must be the innovation customer pleasure and money 
spending so as to be Innovation compatible user for utility advantage response to customer 
efficiency and effectiveness to value creation from mental remember conquers the innovation. 
 The Thai enterprise can create neo innovation by means of think method, new working 
method improvement focused on concurrent change including human resources development 
training course in collaboration with creativity business adjustment. Accordingly, the objective’s 
enterprise officer can adopt the innovation of marketing utility advantages prolong which causes 
to business development with efficiency and effectiveness & empowering potential competitive 
advantage for business sustainability so far consequently. 
 
Keywords : Capability, Market Innovation, Entrepreneurs 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
กฎหมาย รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0 ที่
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
กระทบทั้งด้านโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการเพ่ิมมากขึ้น
ของธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาท าการค้าในประเทศไทยท าให้มีกฎเกณฑ์และอุปสรรคต่อการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ผู้บริหารองค์กรหรือกิจการเองมีหน้าที่ต้องคอยติดตามและ
คาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท าการปรับกลยุทธ์ขององค์กร
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ให้กับสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
ท าให้กลายเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ รวมไปถึงต้องสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ลูกค้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพ่ือให้ธุรกิจ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 นวัตกรรทางการตลาดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในทางการตลาด สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในเรื่องของนวัตกรรมทางการตลาด
ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่น าเข้ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือองค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่หากเป็นการให้ความส าคัญ
ทางด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นใน
องค์กรธุรกิจ ความส าคัญของนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถวัดประสิทธิผลการบรรลุผลส าเร็จในด้านการท า
รายได้ให้กับองค์กรธุรกิจรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการค้นหาและคิดค้นเพ่ือท า
ให้เกิดความส าเร็จทางการตลาด (Shapiro, 2006) การพัฒนาคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่น ชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจจะส่งผลต่อการยอมรับ
ด้านนวัตกรรมทางการตลาด ในขณะที่ความส าคัญของการนวัตกรรมทางการตลาดจะส่งผลต่อก าไรและการเติบโต
ขององค์กรธุรกิจที่มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น องค์กรธุรกิจต้องมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล ะ
บริการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
 แนวทางส าคัญประการหนึ่งในการรักษาการเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจเพ่ือให้พัฒนการองค์กรธุรกิจ
ด าเนินการได้อย่างยั่งยืน ก็คือ การที่ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมขึ้นมาในองค์กรธุรกิจของตนเอง 
เพ่ือให้สามารถทันต่อการแข่งขันกับคู่แข่งขันถ้าหาองค์กรธุรกิจไม่พัฒนาและสร้างนวัตกรรมข้ึนมาก็อาจจะถูกแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขันก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทย และ
เป็นปัจจัยส าคัญในเวทีการแข่งขันการตลาดระดับโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ปัจจัยที่
ท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะ
น ามาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน านวัตกรรมทางการตลาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผลและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของขีดความสามารถและสมรรถนะ 

 การสร้างขีดความสามารถ (Capability) ขององค์กรสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาคน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกล (Material and Machines) และการจัดการ (Management) วิธีที่
องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้กันทั่วไปคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการและการพัฒนา บุคลากร
ขององค์กร แต่การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถหาซื้อได้จะใช้เวลาไม่นานแต่คู่แข่งก็สามารถตามทันได้ในระยะเวลา
ไม่นานเช่นเดียวกัน เช่น ใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรอาจต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาองค์การที่
ยั่งยืนกว่าด้วย เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะหรือสมรรถภาพ (Competency) ของบุคลากรในองค์การซึ่งรวม
กระบวนการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนแผนการ สืบทอดต าแหน่งงาน มี
ระบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก 
 กล่าวโดยสรุป การสร้างขีดความสามารถขององค์กร (Capability) จะอยู่ในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับ
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองค์กร และความสามารถในการตอบสนองต่อการผลิตหรือการ
ให้บริการขององค์กร โดยสมรรถนะของบุคลากรแต่ละคนอาจจะติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด หรืออาจจะเกิดจากประสบ
การณ์ที่สั่งสมมายาวนานหรือมีการพัฒนาขึ้นภายหลังจากท่ีได้รับประสบการณ์และการอบรมเพ่ิมเติม 

ขีดความสามารถ หมายถึง ระดับความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ เช่น ฝ่าย แผนกหรือ
ของตัวองค์การเอง เกิดจากผลการท างานร่วมกันของบุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนขององค์การหรือของ บุคลากร
ทุกคนในองค์การนั้นที่ร่วมมือกันปฏิบิตงาน กล่าวคือหน่วยงาน หรือองค์การที่มีขีดความสามารถสูงจะต้องสามารถ
บริหารการท างานของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การให้ร่วมมือกันท างานเพ่ือให้บรรลุวิสั ยทัศน์ วัตถุประสงค์
และ เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ (Nick, 2013) 

สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรและในการท างาน เช่น ความสามารถใน
การ ผลิตสินค้าหรือการให้บริการ สมรรถนะของบุคลากรแต่ละคนอาจจะติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นพรสวรรค์ อาจจะ
เกิดจากประสบการณ์ในการท างานหรืออาจเกิดจากการพัฒนาขึ้นภายหลังจากการฝึกอบรม และการศึกษาเพ่ิมเติม 

Boyatzis (1982 : 58) กล่าวว่าสมรรถนะเป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย แรงจูงใจ อุปนิสัย ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิด และบทบาททางสังคม ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือองค์การก าหนดไว้ 
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Anthony et al. (1996) กล่าวว่าสมรรถนะคือความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เ กิดขึ้นกับงานรับผิดชอบได้อย่างเป็น 
รูปธรรมโดยใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และอุปนิสัย (Trait) ส่วนบุคคลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) นิยามความหมายของสมรรถนะว่าเป็น คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคล สามารถสร้าง
ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอื่นๆ ในองค์การ กล่าวคือการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะ ใด สมรรถนะหนึ่งได้
มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความหมายของสมรรถนะจากค ากล่าว และค าจ ากัดความของนักวิชาการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจเกิด
จากพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการท างานหรือพัฒนาขึ้นเองจากการฝึกอบรมหรือการศึกษาเพ่ิมเติม 

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการตลาด 
 นวัตกรรมและการบริหารนวัตกรรม (ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, 2551) ค าว่านวัตกรรม (Innovation) มีรูป
ศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลีคือ นว+อตต+กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า 
การกระท า นว สนธิ กับ อัตต จึงเป็นนวัตต และ นวัตต มา สมาส กับ กรรม จึงเป็น นวัตกรรมแปลตามรากศัพท์
เดิม คือการกระท าใหม่ของตนเอง หรือ การกระท าของตนเองที่ใหม่ ทั่วๆ ไป สิ่งใหม่ๆ อาจหมายถึงความคิด วิธี
ปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม่ 
 Everette M. Roger (1983) กล่าวว่าให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ ความคิด การกระท าหรือวัตถุใหม่ๆ 
ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืนๆ ของการยอมรับในสังคม “Innovation is a new 
idea, practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit of adoption.” 
 Schilling (2008) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรม ว่าเป็นเรื่องของการน าความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้ได้
สิ่งใหม่หรือกระบวนใหม่เกิดข้ึนมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ 
 Nohria and Gulati (1996) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมคือนโยบายทางธุรกิจ โครงสร้างขององค์กร
และวิธีการหรือกระบวนการต่างๆ ในการสร้างโอกาสทางการตลาดที่ผู้ประกอบการพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิด
ความแปลกใหม ่
 วิรัช สงวนวงศ์สาน (อ้านใน ร็อบบินส์ , สตีเฟนส์ พี : 2550) ได้ให้ค านิยามของนวัตกรรมว่าเป็น
กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงให้เป็นสินค้า บริการหรือวิธีการท างานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือท า
ให้เกิดเป็นรูปธรรมข้ึนมาได้ ทั้งนี้ ความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวถึงหมายความรวมถึง ความสามารถในการประสานค
วาคิดหลายๆ ความคิดไปในทางท่ีก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
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 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช (อ้างในส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, : 
2549) ได้นิยามไว้ว่า นวัตกรรมคือ สิ่งที่มีการคิดหรือท าขึ้นใหม่ ซึ่งการคิดหรือท าขึ้นใหม่นี้ อาจเป็นการต่อ
ยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการคิดขึ้นใหม่ หรือสร้างท าขึ้นใหม่โดยไม่มีฐานเดิมก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
นวัตกรรมจะเป็นประเภทที่มีการต่อยอดหรือหาส่วนผสมที่เหมาะสมมากกว่า ซึ่งก็ต้องมีประโยชน์และก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม นวัตกรรมไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่อาจเป็น
เรื่องของวิถีชีวิต การท างานหรือทางสังคมก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ต้มย า ที่ เป็นนวัตกรรมจากการรวบรวม ขิง ข่า 
ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว พริกข้ีหนู เข้าด้วยกัน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ สิ่งที่ไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน
เลย สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีต แต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิมเป็น
การตกผลึกทางด้านความคิด บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการบูรณาการ ต่อการน าเอาแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา 
ทุนทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมการเมือง รวมถึงนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

นวัตกรรมทางการตลาด 
 นวัตกรรมทางการตลาด คือสิ่งที่สามารถที่จะวัดผลความส าเร็จจากการท ารายได้ในด้านของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมององค์ประกอบในหลายด้านไม่ใช่
เพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องการให้ความส าคัญในด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรธุรกิจโดย
จะต้องเกิดจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือแม้แต่บุคลากรต้องมีการพัฒนาไป
พร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้มีผลต่อ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในชื่อเสียง
ขององค์กรธุรกิจที่จะท าให้เกิดการยอมรับต่อนวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ สิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านการตลาดก็คือ องค์กรธุรกิจที่ต้องสร้างผลก าไรให้เติบโตและขยายตัวเพิ่มข้ึน องค์กรธุรกิจจะต้อง
มีความสามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์กรธุรกิจก าหนดไว้ 
 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านความคิด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดที่แตกต่างเพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างองค์ความรู้ที่ได้มาจากความคิดการ
ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทางธุรกิจ 
 Cetindamar and Ulusoy (2007) นวัตกรรมทางการตลาด มิได้มีเพียงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่หากเป็นการ
ให้ความส าคัญทางด้านการจัดการนวัตกรรมภายในขององค์กรธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมภายในของกิจการ 
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 Blomqvist and Puumalainen (2008) นวัตกรรมทางด้านการตลาด คือการพัฒนาด้านคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ที่มีผลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน และการเพ่ิม
ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของธุรกิจจะส่งผลต่อการยอมรับทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการตลาด คือสิ่งที่สามารถท่ีจะวัดผลความส าเร็จจากการท ารายได้ในด้าน
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมององค์ประกอบใน
หลายด้านไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องการให้ความส าคัญในด้านการจัดการนวัตกรรมภายใน
องค์กรธุรกิจโดยจะต้องเกิดจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือแม้แต่บุคลากรต้องมี
การพัฒนาไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการที่เกิดขึ้นโดยสิ่ง
เหล่านี้มีผลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 

ความส าคัญของนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ 
 ประโยชน์ของนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านผลิต บริการ พัฒนารวมถึงต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอุปสรรคและโอกาสของธุรกิจในการท าก าไร
ให้กับองค์กรธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของสถาการณ์ที่ไม่แน่นอนจะเป็นการเพ่ิมความสามารถและความก้าวหน้า
ให้กับองค์กรโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และ
เป็นเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันในเวทีระดับโลก Jacobson (1992) นวัตกรรมถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ผู้ประกอบการ ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทาง
การตลาด หรือแม้กระทั้งความส าเร็จในองค์กรธุรกิจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง 
(Drucker, 1994 และ Kanungo, 1999) การจัดท านวัตกรรมในองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับทุกภาคส่วนในองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและบริการใหม่ๆ รูปแบบการด าเนินงานใน
องค์กร หรือแม้แต่กระบวนการในการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนและเทคโนโลยีใหม่ๆ (Damnpour, 1996) 
(Sundbo, 1998) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยได้ระบุแนวคิดของการศึกษา
ทางด้านนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง คือ 1) มุมมองในด้านผู้ประกอบการ (The Entrepreneur Paradigm) 
2) มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี (The Technology economics Paradigm) และ 3) มุมมองด้านกล
ยุทธ์ (The Strategic Paradigm) โดยส่วนมากแล้วธุรกิจมักจะถกเถียงกันในเรื่องของนวัตกรรมและความส าคัญ
ของ การท านวัตกรรม ซึ่งมีหลายองค์กรพยายามจะท าในเรื่องของนวัตกรรมอย่างจริงจัง แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีกี่แห่ง
ที่ประสบความส าเร็จในการท านวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมมักจะคอยหลอกหลอนผู้บริหารองค์กรเนื่องจากมีปั จจัย
หลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเสี่ยงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ แม้วาหลายๆ ธุรกิจพยายามจะคิดถึงข้อดี
ของการท านวัตกรรมก็ตาม แต่ธุรกิจก็ไม่กล้าที่จะลงทุนในจ านวนมหาศาลกับการท านวัตกรรมในองค์กร (Ahmed, 
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1998) อย่างไรก็ตามความส าคัญของนวัตกรรมกับผู้ประกอบการมีความส าคัญต่อการพัฒนาโดยจะชี้ให้เห็นว่า
นวัตกรรมสามารถช่วยให้เกิดความเติบโตในทางเศรษฐกิจ ก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการได้สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
มุ่งหวังให้เกิดการการเจริญเติบโตและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมก็มีบทบาทส าคัญต่อผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ ของ
ผู้ประกอบการเพ่ือท าให้เกิดการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้ส่งผลต่อนวัตกรรมโดยสามารถจัดการกับความรู้
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Darroch & McNaughton, 2002)  

ความจ าเป็นและความคุ้มค่าของการน านวัตกรรมมาใช้ 
1. นวัตกรรมนั้นมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดกว่าวัสดุ อุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน 
2. นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กับระบบหรือสภาพที่เป็นอยู่ 
3. มีการวิจัยและกรณีศึกษาที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่าสามารถน ามาใช้ได้ดีในสภาวการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

 4. นวัตกรรมนั้นมีความเก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง 
ประเภทของนวัตกรรม 

 การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ 
น าไปใช้ ในที่นี้อาจจ าแนกนวัตกรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1. นวัตกรรมทางธุรกรรมขององค์กร (Business Innovation) เป็นการปรับเพ่ิมการด าเนินธุรกรรมของ
องค์กร เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความต้องการและความพึง
พอใจของลูกค้า รวมถึงความอยู่รอดและความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กร  

2. นวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ของค์กร (Strategy Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ความเชื่อ เป้าหมาย รวมถึงการปรับระบบโครงสร้างองค์การ เพ่ือก าหนดทิศทางหลักของการท าธุรกรรม
ขององค์กรใหม่ และผลักดันธุรกิจมีการพัฒนาเพ่ือให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

3. นวัตกรรมทางทุนมนุษย์ (People Innovation) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการนวัตกรรม  

4. นวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการพัฒนา วิธีการผลิตหรือการปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง นวัตกรรมทาง
กระบวนการประกอบด้วยนวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม  กระบวนการทางองค์กร 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึง  
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5. นวัตกรรมทางสินค้าและบริการ (Product/Service Innovation) เป็นการสร้างสินค้าและบริการใหม่
หรือพัฒนาและปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่ หรือรวมสินค้าที่มีอยู่เข้าไปในสินค้าใหม่ เพ่ือเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้าและ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ โดยค านึงถึงกระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานที่จะท าให้เกิดผล
ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการพัฒนาวิธีการท าการตลาด
รูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย การสื่อสารการตลาด และการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับลูกค้า รวมถึงการประเมินและการท านายความ ต้องการของผู้บริโภค (Bangkok Civil 
Service Development Institute, 2015) 

นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกประเภทของนวัตกรรมได้ตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการ
น าไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วย การจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม (The Target of Innovation) แบ่งเป็น 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่ง
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้มหมาย เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ และขึ้นอาจอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการก็ได้ (Smith, 2006 & Schilling, 2008) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
คือ การประยุกต์แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การอันได้แก่ เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการองค์การโดยมีเป้าหมาย
น าไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ส่งมอบให้ไปถึงมือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Rutherford, M.W. & Holt, D.T., 2007) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือ การน านวัตกรรมมา
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ และสร้างความแตกต่างหรือความโดดเด่นที่เหนือกว่าคู่
แข่งขันเพ่ือเพ่ิมบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นสิ่งอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  
การจ าแนกตามขอบเขตผลกระทบ (The Areas of Impact) แบ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological 
Innovation) มีพ้ืนฐานขอบเขตมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนวัตกรรมทางการบริหาร ( Administrative 
Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การซึ่งส่งผลให้ระบบการท างาน 
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับนโยบาย โครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Baruch, Y., & Holtom, B. C., 2008) 
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องค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) 
 การที่ผู้ประกอบการจะสร้างองค์กรหรือบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบของ องค์กรนวัตกรรม 
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความเข้าใจถึงองค์กรแห่ง
นวัตกรรม โดยการค้นหาวิธีการในการท างานแบบใหม่คอยปรับปรุงกระบวนการท างานอยู่เป็นประจ า มีการส่งเสริม
ให้บุคลากรภายในองค์กรได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และสร้างทัศนติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย
การบริหารจัดการอย่างมีระบบ ปรับวิธีการคิดเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่ส าคัญต้อง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางด้านความคิด หรือการผลิต
ก็ตาม วิธีการหนึ่งที่จะท าให้บรรลุผลและเกิดการเจริญเติบโตในองค์กรรวมไปถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น
จะต้องให้การสนับสนุน กระตุ้นความคิดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน สนับสนุนให้มี การแสดงออกใน
รูปแบบใหม่ๆ มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีกระบวนการคิดร่วมกัน โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของเงินอย่างเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ (Leekpai P., et. al., 2014 & Ahmed 
and Abdalla, 1999)  
 (ChaiPrasit S., 2000) (Brown & Eisenhardt, 1998) นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องมีการก าหนดทิศทาง 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่แน่นอนในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเองจะต้องท าการศึกษาและท าความเข้าใจถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมต้องเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเริ่มต้น การด าเนินงาน และสิ้นสุดอย่างไร 
ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน ควบคุม หรือ
แม้แต่การไขปัญหาที่เกิดขึ้นการมีมุมมองแห่งอนาคตที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ดังกล่าว รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ทะเยอทะยาน สามารถกระตุ้นและสร้างความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาและมองเห็นได้ อีกทั้งเกิดจากผู้น าเชิงวิสัยทัศน์และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรซึ่ง
ก่อให้เกิดความผูกพันร่วมกัน และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในองค์กร  และผู้บริหารพร้อมที่
จะให้การสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรมีสาระครบถ้วนและชัดเจน โดยการสะท้อนให้เห็นถึงจุดหมาย
และทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคต สามารถท าให้ส าเร็จได้ตรงตามเป้าหมาย  
 การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมนับว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างให้องค์กรเกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองค์กรจะต้องปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นการวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม
ทางด้านสินค้า กระบวนการท างาน การให้บริการ การจัดการ หรือการตลาด ความส าคัญของนวัตกรรมที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบันคือ การสร้างขีคความสามารถและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมไม่
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เพียงแต่จะน ามาซึ่งความเหนือกว่าคู่แข่งขัน และมีความแตกต่างในด้านของผลิตภัณฑ์และ การบริการด้วยรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แต่ยังเป็นการสร้างต าแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังจะ
เป็นการสร้างการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นเพ่ือทดแทนรูปแบบเดิมของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร โดยการปรับปรุงและเสนอ
ทางเลือกเพ่ิมเติม ให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจาก
การน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงความเป็นผู้น าหรือผู้บุกเบิกในการน าเสนอรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกนั้น จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวก ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 องค์กรนวัตกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นละลายพฤติกรรม (Unfreezing) ขั้นการ
เปลี่ยนแปลง (Change) และ ขั้นการหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) (นัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551)  
 ขังนละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้ันตอนนี้เกี่ยวกับการ
ยกเลิกพฤติกรรมและทัศนคติหรือความเชื่อดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต โดยการสร้างความรู้สึกถึงความจ าเป็นที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่มีผลประโยชน์มากกว่า 
 ทั้งนี้ การด าเนินการในขั้นละลายพฤติกรรมจะกระท าไดงายหรือยากนั้น จะข้ึนอยูกับปจจัย ตางๆ เชน  

 - แรงกดดันของสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ที่จะน าไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน สภาพการแขงขัน สภาพ
เศรษฐกิจ เปนตน       

 - ผลการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพในอดีต       
 - การระลึกถึงปญหาตางๆ ของสถานการณในปจจุบัน   . 

   - การรับรูถึงผลลัพธที่ดีในอนาคตที่จะเกิดข้ึนกับองคกรจากการเปลี่ยนแปลง   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สวนใหญมักจะถูกตอตานจากบุคคลตางๆ ในแตละฝายแตละระดับภายใน องค

กรที่มีปฏิกิริยาตอบโตอยางฉับพลัน จึงท าใหการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรมักไมประสบความส าเร็จ ดังเชน 
ปฏิกิริยาของกบที่ถูกตมในน้ าเดือด ซึ่งมาจากการทดลองพิสูจนทางกายภาพโดยการน ากบลงไปในน้ าที่ ก าลังเดือด
จัด ผลปรากฏวากบจะกระโดดขึ้นมาทันทีทันใดเลย แตถาเปลี่ยนวิธีการใหมโดยการน ากบลงไปอยูใน น้ าธรรมดาก
อนแลวจึงคอยเพ่ิมความรอนชาๆ กบก็ยังคงอยูในน้ าไมกระโดดออกมา จนกระทั่งน้ าเดือดจัดแลว กบก็จะตายไป
ในที่สุด ซึ่งเปรียบไดกับองคกรธุรกิจถาหากผูประกอบการไมสามารถโนมนาวใหบุคลากรใน องคกรทราบถึง
ความจ าเปนในการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว องคกรก็จะตองเผชิญกับ ปญหาที่เกิดขึ้นอย
างชาๆ และในที่สุดก็จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

75 

 

เพราะฉะนั้น ผูประกอบการหรือผูที่มีสวนรับผิดชอบเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงจะตองใหความสนใจ หรือเอาใจ
ใสตอบุคลากรในองคกร โดยท าใหพวกเขาเหลานั้นรับรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา และท าให พวกเขาเขาใจ
ถึงความส าคัญของขั้นตอนในการละลายพฤติกรรม  

ขังนการเปลี่ยนแปลง (Change)   
การเปลี่ยนแปลงเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการละลายพฤติกรรม โดยผู ประกอบการหรือผู ที่มี สวน 

รับผิดชอบเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงจะตองด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกร วิธีการ
ท างาน โครงสรางขององคกร หรือระดับเทคโนโลยีในการด าเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายหรือ วัตถุประสงคที่องค
กรตั้งไวโดยอาศัยวิธีการตางๆ เขามาชวย เชน การประชาสัมพันธ การจูงใจ การฝกอบรม เปนตน เพ่ือใหการ
เปลี่ยนแปลงด าเนินไปอยางราบรื่นตรงตามความ ตองการ   

ขังนหลอหลอมพฤติกรรมใหม (Refreezing) 
การหลอหลอมพฤติกรรมใหมเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการ ซึ่งจะเริ่มตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง กับ

องคกร โดยผูบริหารองคกรจะมีการด าเนินงานใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถด าเนินตอไปไดเรื่อยๆ และให
บุคลากรมีความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงจนรูสึกเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของ กิจวัตร
ประจ าวัน ทั้งนี้ขั้นตอนของการหลอหลอมพฤติกรรมใหมจะเปนขั้นตอนที่รับรองวาผลของการ เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้น จะท าใหองคกรประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและไดรับผลประโยชนอยาง เต็มที่ นอกจากนี้
ขั้นตอนการหลอหลอมพฤติกรรมใหมนี้นับเปนขั้นตอนทีมีความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากถาผูบริหารใน
องคกรเปลี่ยนแปลงระบบจากสถานะเดิมเขาสูสถานะใหมแลว โดยมิไดมีการ เตรียม พรอมแลวและไมไดพิจารณา
ถึงโอกาสที่เกิดข้ึนในอนาคต อาจจะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถอย หลังกลับเขาสูสถานะเดิม เนื่องจากจะมี
การตอตานจากพนักงานในองคกรที่เคยชินกับพฤติกรรมเดิมที่เคย ปฏิบัติกันมาหรือที่เรียกวาแรงเฉื่อย ทั้งนี้ 
ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ ขั้นตอนจะด าเนินตอเนื่องกัน ซึ่งยากที่จะแยกขั้นตอนในแตละขั้นตอนออกจาก
กันอยางเด็ดขาด ดังนั้น ผูประกอบการ ผูบริหารในองคกรจึงควร จะตองศึกษารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
ในแตละขั้นตอนอยางละเอียด ตลอดจนท าความเขาใจถึงการ ตอตานที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสม . 

กลยุทธ์ผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่สมดุลและเชื่อมโยงกันเป็นเอกภาพระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และการใช้
ประโยชน์จากด้านเศษฐกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือที่จะสามารถปรับใช้กลยุทธ์กับองค์กรธุรกิจจากสภาพที่มีการแข่งขันที่รุนแรงท าให้ธุรกิจจ านวนมากต้อง
ก าหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ แลรูปแบบการด าเนินงานในองค์กรแบบใหม่ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจให้มีความ
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ยั่งยืนมากขึ้น (D’Aveni, 1994 & Eisenhardt, 1998) และต้องมีกระบวนการในการทดลองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
องค์กรมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้กระบวนการนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดต าแหน่งผู้น าในการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมและผู้สนับสนุน อีกทั้งบุคลากรภายในองค์กรยังต้องมุ่งเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่า  
การมุ่งเน้นส่วนบุคคล (Hamel, 2000)  
 กลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์และบริการความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย การน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ดูไม่เหมือนคู่แข่งขัน หรือแม้แต่กระบวนการการผลิตเพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นโดยกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมที่องค์กรธุรกิจนิยมกระท ามีด้วยกัน 3 วิธี คือ 

1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมด (Adaptation) โดยธุรกิจจะต้องทราบถึงความ
แตกต่างในตัวของผลิตภัณฑ์และบริการ การที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าองค์กรธุรกิจต้องท าการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้าง ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุน แต่ใตขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็ต้องพยายามหาวิธีการลดต้นทุน
ในการผลิตให้ต่ าลง ซึ่งองค์กรธุรกิจต้องค าถึงความคุ้มค่าในการปรับเปลี่ยน โดยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้องค์กรธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จ 

2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก (Value added) องค์กรธุรกิจควรสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
สายตาของผู้บริโภค หรือการเพ่ิมอรรถประโยชย์ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีมูลค่าใน
สายตาของผู้บริโภคและมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Shepherd & Ahmed, 2000) 

3. การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดใหม่ (Repositioning) การรรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องของความแปลก
ใหม่เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในกระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนหรือการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดความโด่ดเด่นและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
เพราะองค์กรธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งทางการตลาดเพ่ือยกระดับใหม่ให้อยู่ในสายตาของผู้บริโภคหรือ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ต้องน าเสนอในเรื่องของบริการเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าได้
คุม้ค่ากับสิ่งที่ได้มาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรธุรกิจ (Shepherd & Ahmed, 2000) 

ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
รูปแบบการด าเนินงาน โครงการสร้างการด าเนินงาน เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการทั้งสิ้นหรือเป็น
นโยบายในการด าเนินธุรกิจ และแนวทางในการสร้างขีดความสามารถและนวัตกรรมทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการไทย ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ดังนั้น
นวัตกรรม ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้าง ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในขณะ เดียวกัน
ผู้ประกอบการก็เป็นกลไกส าคัญในการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบ การ จากการ
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ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐาน ตลอดจนพัฒนาการด าเนินงานของผู้ประกอบการให้  มี
ความสามารถ และความเข้มแข็งที่จะสร้างนวัตกรรมได้ โดยผ่านกระบวนการและกลไกการจัดการความรู้ใน 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง ในลักษณะที่ เรียกว่า “Incubator” รวมทั้งมีการสนับสนุนทั้งทางด้าน 
เทคนิค ด้านความรู้ ด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนด้านการ เงินอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามคุณลักษณะของผู้ที่จะ
สามารถ เป็นผู้ประกอบการได้ เช่น ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งม่ันใน การสร้างธุรกิจ มีความกล้าที่จะเสี่ยง มีความรู้
และความ เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความเป็นผู้น า มีเครือข่ายความร่วมมือ และการตลาดใน
ปัจจุบันไม่ได้มีแค่คนใดคนหนึ่งหรือเป็นผู้น าทางการตลาด หากแต่เป็นการท างานแบบร่วมกัน Co-Creation ซึ่ง
ต้องเกิดการผสมผสานระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าวัตถุดิบ และผู้บริโภคร่วมกัน จึงจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ลูกค้าและสามารถท าให้องค์กรธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
สรุป 
 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์กรธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทัน ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจเศรษฐกิจการเมืองและพร้อมที่จะตัดสินใจ ปรับแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาด
อย่างชาญ ฉลาดบนข้อมูลที่ได้มาจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะสิ่งที่จะได้เป็นผลลัพธ์ตามมาคือสินค้าและ 
บริการจะได้รับความสนใจอย่างมากจาก กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าความคิด และมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง ทั้งนี้เพราะ ความได้เปรียบในเชิงประสิทธิภาพของการด าเนินงานไม่ใช่สิ่ง ที่กระท า
ได้ยากอีกต่อไป และยังกลายเป็นข้อก าหนดพ้ืนฐาน ของการประกอบธุรกิจไปแล้ว ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการใหม่ๆ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้อย่าง เข้มข้น กลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและยังสามารถที่
จะสร้าง ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ด้วยการสร้าง ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่
ท าให้ผู้บริโภค หรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และผู้ประกอบการต้องทราบถึงความสามารถของตนเองว่าสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไร และแบบใดบ้าง เพ่ือสร้างความแตกต่างและโด่ดเด่นในการแข่งขัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ
จะต้องตระหนักถึงนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรเกิดความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายและเห็นความส าคัญของการสร้าง
นวัตกรรมและเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง “ความรู้เบืงองต้นเกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกิจ” 

Mobile phone application development for the promotion Of Introduction  
to Business 

 
กิติพงศ์ รัตนวงกต1 สุปราณ ีทัพมงคล2 และ เทพรตัน์ เอืงอธรรมถาวร3 

Kittiphong  Rattanawongkoed  Supranee  Tupmongkhon and Tapparat  Aeuthumthaworn 
 

บทคัดย่อ  
   งานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2) ศึกษาการออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันจากนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใช้แบบประเมินคุณภาพของสื่อส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมิน
ความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.07 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันบนมือ, แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้, การประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 
                                                             
1 อาจารย์ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา maigame@hotmail.com 044-466050 ต่อ 141 
2 อาจารย์ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์ คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the data of introduction to business 2) to 

study application design and mobile application development for the promotion of computer 
learning of introduction to business as showed on Android and 3)  to study the satisfaction of 
application usage. The examples were purposed sampling from 20 students in Nakhon Ratchasima 
College.  The researcher exploited the assessment forms to evaluate media quantity for experts, 
satisfaction and questionnaire with five rating scales.  The result findings were 1)  the students 
satisfied this application 2) the students had more understanding of introduction to business, the 
mean was 4.07. 

 
Keyword :  Mobile phone application, Learning support application, Introduction to Business 
  
บทน า 

จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising 
Association (Thailand) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com ได้จัดท า Info graphic แสดงตัวเลข
ภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า  ปัจจุบันประชากรของประเทศไทย (Thailand 
Population) มีจ านวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ( Internet Users) จ านวน 38 ล้านคน คิดเป็น 
56% ของจ านวนประชากรทั้งหมด มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีอัตราการเติบโต
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่มีจ านวนผู้ใช้ 20 ล้านเลขหมาย (DAAT, 2559) โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Gartner 
ได้เปิดเผยข้อมูลการขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกเพ่ิมขึ้น 7.6% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 (เมษายน–มิถุนายน) โดยมี
จ านวนทั้งสิ้น 366.2 ล้านเครื่อง คิดเป็นสมาร์ทโฟนระบบ Android จ านวน 87.7% และ iOS จ านวน 12.1% 
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 ภาพที่ 1 สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 
 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ในสมาร์ทโฟน (Smart Phone) กลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาองค์ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ถูกพัฒนาให้
สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้อย่างเหมาะสม ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการบน
สมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทุกระดับชั้นในสังคม และตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส าหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน
บน Google Play Store ได้ด้วยตนเอง (จักรชัย โสอินทร์ และพงษ์ศธร จันทร์ยอย, 2554)  

ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ส าหรับให้
ความรู้เกี่ยวกับ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” เพ่ืออีกทางเลือกหนึ่งที่ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยงานวิจัยของวิวัฒน์ มี
สุวรรณ์ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให้การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้ใช้งานมากขึ้นด้วย (วิวัฒน์, 2555) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2. ศึกษาการออกแบบและพัฒนาพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์  
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3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้พลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
 
เนืงอหาที่เกี่ยวข้อง  
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความ
นิยม เนื่องจาก บริษัท Google ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือมากกว่า 
30 ราย เพ่ือใช้กับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สมัยใหม่ โดยก าหนดเป็นซอฟต์แวร์เสรี ท าให้โปรแกรมเมอร์หรือ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดชุด Android SDK ที่ควบคุมการท างานด้วยภาษา Java และ Android 
NDK ที่ควบคุมการท างานด้วยภาษา C หรือภาษาC++ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Android Developers, 2559) 
ซึ่งผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ 

จ านวน 7 คน และคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 13 คน รวม 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

(1)  แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ” 
(2)  แบบประเมินคุณภาพของสื่อส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
(3)  แบบประเมินความความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง

ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
(4)  แบบประเมินความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับ

ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
การด าเนินการวิจัย  
(1)  ศึกษาข้อมูลเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผู้ให้ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
(2)  ศึกษาการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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- ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน (User Interface) โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
(ธนัชสร จิตต์เนื่อง, 2556) ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

ภาพที่ 1 หน้าจอโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
 

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้น าหน้าจอแอปพลิเคชันที่ออกแบบไว้ มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน 
บนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม Construct 2 (เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน
และเกมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยเฉพาะ) ดังภาพที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอโปรแกรม Construct 2 
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 ใช้โปรแกรม Cordova (เป็นแพลทฟอร์มตัวหนึ่งที่รับหน้าที่สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ภาษา 
HTML, CSS3 และ JS) เมื่อประมวลผลแล้วเสร็จ จะได้ผลลัพธ์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ดังภาพท่ี 3 
 

   
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ”  

 
- ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 

“ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ” 
- ประเมินความความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันบนมือ

ถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ” 
- น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน า

ข้อมูลมาวิเคราะหห์าค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) จากแบบวัดความพึงพอใจมีต่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ” 
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ผลการวิจัย  
จากที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อเสร็จ

สิ้นจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดลองใช้งานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นน าข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข และทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดลองการใช้งานแอป
พลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา จ านวน 20 คน หาค่าสถิติ

พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) แปลผลเป็น 5 ระดับ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด 
(แบบประเมินคุณภาพของสื่อส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น) 
พบว่า 1) แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” ที่
พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเค
ชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ 3) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ”  

ข้อที่ ข้อค าถาม �̅� แปลผล 
1 แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 3.69 ดี 
2 แอปพลิเคชันมีความสวยงามน่าใช้ 4.15 ดี 
3 แอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน 4.36 ดี 
4 แอปพลิเคชันมีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย 3.98 ดี 
5 แอปพลิเคชันมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจ 4.18 ดี 

รวม 4.07 ดี 
 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 10 คน คิดเป็น 50 เปอร์เซนต์ หญิง 10 คน คิดเป็น 50 

เปอร์เซนต์ ผลการเก็บข้อมูล พบว่า แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี �̅�  = 3.69 ความสวยงามอยู่ใน

ระดับดี �̅� = 4.15 ความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับดี �̅�  = 4.36 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายอยู่ในระดับดี �̅�  = 3.98 
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และแอปพลิเคชันนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับดี �̅�  = 4.18 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
4.07 อยู่ในระดับดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองของกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความสวยงาม ใช้งานง่าย เนื้อหาอ่านเข้าใจ
ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (วิวัฒน์, 2555) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานมากขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันบน
มือถือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” จึงเป็นอีกสื่อหนึ่ง ที่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1)  การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง อาจมีตัวแปรแทรก เช่น สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมเข้ามา

ส่งผลต่อการรับรู้ และตีความของกลุ่มตัวอย่างท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจริง จึงควรท าความเข้าใจผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างก่อน จะท าให้สามารถสะท้อนถึงความเป็นจริงได้ดีกว่า 

(2)  ควรแปลค าบรรยายเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย เพ่ือน าไปเผยแพร่
กับชาวต่างชาติอันจะส่งผลให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครังงต่อไป  
(1)  ควรมีการสร้างสื่อในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีความทันสมัยให้เหมาะสมกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(2)  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เนื่องจากปัจจุบันมีการรองรับเพียง

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยเท่านั้น 
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กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ในคณะสารสนเทศศาสตร์ 

วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย รวมทั้งช่วย
ตรวจทาน และแก้ไข โดยการชี้แนะแนวความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ จนกระท่ังงานวิจัยนี้
ประสบสัมฤทธิผลและส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและ
ประสานงานในด้านต่างๆ 
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คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
The Service Quality  of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office 

 
                                                  วัลณีย ์เขตกลาง1  และรชพล ศรีขาวรส2 

Wannee Katklang and Rachaphon Sreekawros 
 
บทคัดย่อ           
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มาใช้บริการจ านวน 136 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) 
และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 
 1. คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ย (X= 3.76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านความรู้ความช านาญค่าเฉลี่ย (X= 4.16) ด้านการบริการที่เป็นรูปธรรมสิ่งสัมผัสได้ ค่าเฉลี่ย (X= 4.06) ด้าน
การเข้าใจรู้จักลูกค้าจริงค่าเฉลี่ย (X= 3.99) ด้านอัธยาศัยไมตรีค่าเฉลี่ย (X= 3.78) ด้านการติดต่อสื่อสารค่าเฉลี่ย (
X  = 3.74) ด้านความปลดภัยค่าเฉลี่ย (X= 3.74) ด้านความไว้วางใจค่าเฉลี่ย (X= 3.70) ด้านการเข้าถึงบริการ
ค่าเฉลี่ย ( X= 3.52) ด้านการตอบสนองความเต็มใจและความพร้อมค่าเฉลี่ย ( X= 3.48) ด้านความน่าเชื่อถือ
ค่าเฉลี่ย (X= 3.45) ตามล าดับ  
 2. ประชาชนที่มาใช้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน 
คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ :  การให้บริการ, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 ดร., อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ABSTRACT 
 This research purpose to study 1) the service quality  of the Chacheongsoa Provincial  
Commerce Office 2) Comparison the Service Quality  of the Chacheongsoa Provincial Commerce 
Office classified by gender and education level. The population were people receive service by 
the office totally 136 persons. The instrument used for collecting the data was 5 rating scale 
questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, 
mean  standard deviation t-test and F-test. The study results as follow : 

1. The service quality  of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office in overall and 
each aspect was at high level arranged mean scores from the highest to the lowest mean were 
knowledge and skills, Factual service, understand and intimate, friendship, communicate, safety, 
trust, appreciate, satisfy and readiness, believable respectively. 

2. Comparison the Service Quality of the Chacheongsoa Provincial  Commerce Office 
classified by gender and education level were statistically different. 

 
Keyword :  The Service Quality, Provincial  Commerce Office 
 
บทน า 

กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้มีการประกอบการค้าที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก กระทรวงพาณิชย์ได้ให้
ความส าคัญในการด าเนินนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กันไปกับการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศให้
เกิดผลออกมาเป็นรูปธรรม โดยอาศัยกลไกต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งด าเนินการผ่านนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยท าให้
ภาคเศรษฐกิจการค้าของประเทศมีการด าเนินธุรกิจและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและท าให้ภาคการค้าในแต่ละจังหวัดมี
ความแข่งแกร่ง สามารถต่อสู้กับโลกการค้าเสรีที่เข้าไปมีบทบาทอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ภูมิ สาระผล, 2560) 
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             ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค และมี
บทบาทที่ส าคัญในการเป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารงานราชการ ก าหนดแผนงาน/โครงการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่
ให้บริการข้อมูลด้านการพาณิชย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและประชาชนทั่วไปในทุกระดับ 
ซึ่งส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทย ฉะนั้นระบบการท างานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้งในท้องถิ่นและในส่วนของผู้มาติดต่อราชการ การปฏิบัติงานจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีไมตรีจิตต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ มีขั้นตอนการท างานที่โปร่งใสและต้องสามารถตรวจสอบการท างานได้ เน้นการให้บริการผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปด้านการพาณิชย์ โดยการรับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการร้องเรียน การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการข้อมูลให้มีความพร้อมทันสมัยเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิภาคกับส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บริการในภาคประชาชนและภาคราชการ ในเรื่องการ
ให้ค าปรกึษารับเรื่องร้องเรียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
        จากความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือจะได้ใช้
เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
    
วัตถุประสงค์ของการของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
         การบริการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงการปฏิบัติรับใช้การให้ความ สะดวกต่าง ๆ 
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         อเนกลาภ สุทธินันท์ (2551) ได้ให้ความหมายการบริการไว้ว่าการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้ามาใช้บริการหรือภายหลังจากท่ีลูกค้ามารับบริการแล้ว 
 คิริพร วิษณุมหิมาชัย (2551) กล่าวไว้ว่า การบริการหมายถึง การที่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายให้ การช่วยเหลือ 
หรือด าเนินการเพ่ือประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อ เป็นสิ่ง
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว อาจเกิดความประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น 
 พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman and et. At., 1990 : 21 - 22) ได้ก าหนดมิติท่ีใช้วัดคุณภาพการ
ให้บริการไว้ 10 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านความรู้ความช านาญ (Competence) หมายถึง มีทักษะและความรู้ที่จะท างานบริการ นั้นๆ 
อย่างที่ควรจะเป็น เช่น ความสามารถในการให้บริการ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้ใน
วิชาการท่ีจะบริการ ความช านาญที่จะติดต่อกับลูกค้าและหน่วยงานที่ใช้ ในการสนับสนุนกับงานบริการ 
 2. ด้านอัธยาศัยไมตรี(Courtesy) หมายถงึ การแสดงความสุภาพ การให้เกียรติต่อผู้ใช้บริการ ให้การ
ต้อนรับที่เหมาะสม การค านึงถึงความรู้ของลูกค้า ความเอาใจใส่ ความเป็นมิตรของพนักงานให้บริการ การรู้จัก
สร้างมิตรภาพและมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดข้ึน 
 3. ด้านความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความไว้วางใจได้ในมาตรฐานและบริการที่จะเก่ียวข้อง
กับผลงานและความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ หมายความว่า องค์การจะต้อง ให้บริการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรก และหมายถึงองค์การนั้นรักษาสัญญาที่รับปากกับ ลูกค้าไว้ เช่น ออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
ลูกค้าต้องการเก็บข้อมูลถูกต้อง ให้บริการตามเวลาก าหนด  4. ด้านการเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การ
ติดต่อต่างๆ ที่สามารถท าได้ง่ายและมีความคล่องตัว เช่น ติดต่องานบริการโทรศัพท์ได้โดยง่าย ช่วงเวลารอรับ
บริการต้องไม่นานเกินไป มีเวลาปิดเปิดบริการและเปิดบริการที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า สถานที่ติดต่อขอรับ
บริการมี ความสะดวก 
 5. ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาสุภาพ ที่
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ พร้อมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และอาจหมายถึงพนักงาน จ าเป็นต้องปรับ
ภาษาที่ใช้กับลูกค้าต่างกลุ่ม เช่น เพ่ิมระดับความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น เมื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มี
ความรอบรู้ในบริการนั้น ๆ อย่างดี และใช้ภาษาง่าย ๆ เรียบ ๆ โต้ตอบ กับลูกค้า การติดต่อสื่อสารยังเกี่ยวข้องกับ
การอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้บริการ อธิบายว่าลูกค้า ต้องจ่ายมากแค่ไหน ส าหรับงานบริการนั้น ต้องให้ความ
มั่นใจกับผู้ใช้บริการว่าความต้องการนั้น ๆ ต้องได้รับการตอบสนอง 
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 6. ด้านการเข้าใจรู้จักลูกค้าจริง (Understanding Knowing Customer) หมายถึง ความพยายามที่
จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยเกี่ยวพันถึงการศึกษาความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าเอาใจใส่ลูกค้า
เป็นรายบุคคล ต้องจ าลูกค้าประจ าของตนเองได้ 
 7. ด้านการบริการที่เป็นรูปธรรม สิ่งสัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกของ สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางกายเครื่องมือ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สื่อสารเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมทาง กาย คือ หลักฐานที่
แท้จริงของการดูแลเอาใจใส่ต่อรายละเอียดที่น ามาแสดงโดยบุคคลที่ให้บริการ 
 8. ด้านความปลอดภัย (Security) หมายถึง ปราศจากซึ่งอันตราย ความเสี่ยงและข้อสงสัย ความไม่
มั่นใจต่าง ๆ 
 9. ด้านการตอบสนอง ความเต็มใจและความพร้อมในการบริการ (Responsiveness) หมายถึง 
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและให้บริการในทันที การท าให้ลูกค้าต้องรอ โดยเฉพาะ เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่
ชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ไม่จ าเป็นและมีผลลบต่อคุณภาพ 
 10. ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความมีคุณค่า น่าเชื่อถือ และความชื่อสัตย์ สิ่งเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการมีความน่าเชื่อถือ เช่น ชื่อเสียงของบริษัท บุคลิกภาพส่วนตัวของพนักงาน ความซื่อสัตย์และความ
จริงใจของผู้ให้บริการ องค์การและพนักงานต้องสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจในบริการ 
           อภิชัย พรหมพิทักษ์กุล (2540 : 15 - 19) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือ การให้บริการ
เชิงรุกของ ชูวงศ์ฉายะบุตร ว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการที่เรียกว่า การพัฒนาการ ให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร
(Package service) ดังนี้ 
 1. ยึดการตอบสนองความจ าเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับ จะเน้นการ
ให้บริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ดังนั้น เป้าหมายแรกของการ
จัดบริการแบบครบวงจรคือ การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการทั้งผู้ ที่มาติดต่อและมาขอรับบริการ ผู้ที่อยู่
ในข่ายท่ีควรจะได้รับการบริการเป็นส าคัญ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 1.1 ผู้ให้บริการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดย
จะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน 
 1.2 การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจ จะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ ของ
ผู้ใช้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว   
 1.3 ผู้ให้บริการจะต้องมองผู้มาใช้บริการว่ามีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน มีสิทธิที่จะรับรู้ ให้
ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่ 
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 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและ มีการ
แข่งขันอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาให้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้นอาจกระท าได้ 3 ลักษณะ คือ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เกิดความช านาญ งาน มี
ความกระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจในเรื่องท่ีท าอยู่ในอ านาจของตน 
 2.2 การกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจให้มากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการท างาน ให้มี
ขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการให้บริการให้สั้นที่สุด 
 2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะท าให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้น 
 3. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์เป้าหมายของการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีก ประการ
หนึ่งก็คือ ความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิ ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะต้อง
ได้รับ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้ง ซึ่งลักษณะที่ดีของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือ การ
บริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่ เกิน 2 ครั้ง (คือ มารับเรื่องที่แล้วเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) นอกจากนี้
ยังหมายถึง ความพยายามที่จะ ให้บริการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้มาติดต่อใช้บริการสมควรจะได้รับด้วย เช่น มีผมขอจด
เครื่องหมายการค้า หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าผู้มาใช้บริการลืมถ่ายเอกสารบัตรประชาชนมา ก็ด าเนินการ ถ่าย
เอกสารบัตรประชาชนให้โดยทันที 
 4. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งในการ พัฒนาการ
ให้บริการเชิงรุก หากเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้ว ผู้มาใช้บริการก็จะ เกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟัง
เหตุผลและค าแนะน าต่าง ๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอ่ืน ๆ อีก และจะน าไปสู่ความเชื่อถือ
ศรัทธาของผู้ใช้บริการในที่สุด 
 5. การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาการให้บริการแบบครบ วงจรนั้น 
ไม่เพียงแต่จะต้องให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะต้องมีความถูกต้องชอบธรรมทั้ง ในแง่ของนโยบาย 
ระเบียบแบบแผน และถูกต้องในเชิงศีลธรรมจรรยาด้วย 
 6. ความสุภาพอ่อนน้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้การสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกัน เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
 7. ความเสมอภาค การให้บริการแบบครบวงจร จะต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความ เสมอภาค 
ซึ่งจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 7.1 การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่ สมบูรณ์ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่า ความเสมอภาคใน การบริการ 
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 7.2 การให้บริการจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการเพราะว่า ประชาชน
บางกลุ่มของประเทศมีข้อจ ากัดในการที่จะมาติดต่อขอใช้บริการ เช่น รายได้น้อยไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ ขาด
ความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น 
 เวปเบอร์ (Weber, 1966 : 340) นักวิชาการชาวเยอรมัน มีความเห็นว่า การให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการที่ค านึงถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นการบริการ โดยปราศจาก
อารมณ์โกรธ ความเครียด และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา อย่างเท่าเทียมกัน หากอยู่ใน สภาพการณ์เหมือนกัน 
 กองฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (2541 : 1 - 2) กล่าวว่า การบริการคือ การ
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเปน็
ที่พึงพอใจ ทั้งนี้ โดยอาศัยปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ เช่น ความสะดวกสบาย อัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งที่ท าให้การบริการนั้นเป็นที่
ประทับใจของผู้บริการ โดยกล่าวถึงลักษณะการบริการที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การบริการด้วยความรวดเร็ว ผู้ให้บริการควรให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความ รวดเร็วและตรง
ต่อเวลา 
 2. การบริการความถูกต้อง การให้ข้อมูลและการบริการใด ๆ ต้องถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้
มารับบริการและถูกต้องต่อความเป็นจริงของหน่วยงานนั้น และควรระมัดระวัง การให้ข้อมูลหรือบริการที่ผิดพลาด 
อันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากซึ่งต้องมาแก้ไขในภายหลัง 
 3. การบริการด้วยน้ าใจ ถ้าหากเป็นงานในหน้าที่โดยตรงจะต้องช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาติดต่อ ด้วยความ
เต็มใจ แต่หากไม่ใช้งานในหน้าที่ของตนก็ควรจะแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อได้ที่ไหน และต้องบริการด้วยความ
เอาใจใส่ อัธยาศัยดี และมารยาทงาม 
 4. การบริการต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากทุกคนล้วนอยากให้ตนเองได้รับการบริการที่มาก
ที่สุดและดีที่สุด แต่ไม่อยากให้ตนเองต้องประสบกับการบริการที่ไม่ยุติธรรม ดังนั้น จะท าอย่างไร ให้ผู้ที่มาติดต่อ
ทุกคน ได้รับการบริการที่ยุติธรรม ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เฉลี่ยเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถรู้สึกได้
ว่าได้รับการปฏิบัติที่ดีเหมือนคนอ่ืน 
 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543 : 6) ได้ให้ความหมายของ “การบริการ” คือ พฤติกรรม กิจกรรม การ
กระท า ที่บุคคลหนึ่งท าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการอันนั้น
การบริการ ได้แก่กระบวนการ/ กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ(ลูกค้า) 
หรือผู้ใช้บริการนั้น 
 นิยามแห่งค าว่า บริการ ในสายตาของนักปฏิบัติ คือ คุณลักษณะ 7 ประการแห่งการบริการ ที่ดีมีดังนี้ 
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 การยิ้มแย้มและเอาใจใส่ (S = Smiling & Sympathy) หมายถึง การยิ้มแย้มและเอาใจใส่ใจเห็นอก เห็นใจต่อ
ความล าบากยุ่งยากของลูกค้า 
 การตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกค้า (E = Early Response) หมายถึง การตอบสนอง ต่อความ
ประสงค์จากลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ โดยมิทันได้เอ่ยปากเรียกหา 
 การแสดงออกถึงความนับถือ (R = Respectful) หมายถึง การแสดงออกถึงความนับถือ ให้ เกียรติลูกค้า 
 การให้บริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจ (V = Voluntaries Manner) หมายถึง ลักษณะ การให้บริการ
เป็นแบบสมัครใจและเต็มใจท า มิใช่ท าแบบเสียมิได้ 
 การรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ (I = Image Enhancing) หมายถึง แสดงออกซึ่งการรักษา ภาพพจน์
ของผู้ให้บริการ และเสริมภาพพจน์ขององค์การด้วย 
 กิริยา มารยาท (c = Courtesy) หมายถึง กิริยาอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อม ถ่อมตน 
 ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้น (E = Enthusiasm) หมายถึง มีความกระฉับกระเฉง และ
กระตือรือร้น ขณะบริการจะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลผู้มาติดต่อรับบริการ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานที่จะ
ให้บริการอย่างดีแก่ผู้รับบริการ และส่วนรวม ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ อย่างมีเกียรติ ด้วยความเป็น
มิตร ซื่อสตัย์ เสมอภาค และควรได้รับริการที่มีความภาพ คุ้มค่า (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 19) 
 ลักษณะของการบริการ 
 นักวิชาการทางด้านการบริการ ได้น าเอาค าว่า “Service” มาประยุกต์เป็นหลักการพ้ืนฐาน ของการ
บริการซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า “หัวใจของการบริการ” โดยเน้นไปที่พฤติกรรมการบริการของผู้ให้บริการที่ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ โดยแยกออกตามตัวอักษร ดังนี้ คือ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (S = Satisfaction) คือ เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการบริการที่ดีก็คือ การ
สร้างความพึงพอใจ ให้ผู้รับบริการอย่างสูงสุด ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ สมดังค าที่ว่า “ลูกค้าคือพระ
เจ้า” (Customer is the God) และก็จะท าให้ ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการอีกตลอดไป 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังนี้ 
 โวแมน (Wolman, 1973 : 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ว่าเป็น ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราได้รับความส าเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
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 เดวิส (Davis, 1976 : 81 ; อ้างถึงใน จักรกริช ดิษยนันทน์ 2543 : 9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อความต้องการ พ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง พฤติกรรม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของ มนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะ ไม่
สมดุลย์ในร่างกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ย่อมจะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 
 มูลลินส์ (Mullins. 1985 : 280) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ‘‘ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มี ความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ
ในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเอง
พยายามจะบรรลุ ถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อจะสนองตอบต่อความต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุ
เปาหมายนั้นแล้วก็จะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยงจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการ หมุนเวียนต่อไปอีก” 
 วาริธร ประวัติวงศ์ (2545 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวกท่ีเกิดข้ึน
จากการประเมินบริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือ บรรลุจุดม่งหมายในสิ่งที่ต้องการและความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความ ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ท าให้ผู้ให้บริการสามารถก าหนด 
คุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และบ่งชี้ถึงความส าเร็จของงานบริการ 
หมายถึงการให้บริการอย่างดี เป็นที่พอใจของประชาชน 

ขอบข่ายของความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปความพึงพอใจมีขอบข่ายสองมิติ คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติ
ของความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังนี้ (อร่าม สัมพะวงศ์, 
2541 : 13) 
 1. มิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
 การประเมินค่าโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการท างาน ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลท าให้ความพึงพอใจในงาน แตกต่างกันไป เช่น ลักษณะของงานที่ท า ความก้าวหน้า การบังคับ
บัญชา เพ่ือนร่วมงาน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล ดังนี้ 
 1.1 ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง มีผลท าให้บุคคลมองเห็น
ค่าและมีความสนใจในงานมากกว่างานที่มีลักษณะแบ่งแยกกันไปท า คนละเล็กคนละน้อย จากการศึกษาของ วูร์ม 
(Vroom) พบว่า งานที่เปิดโอกาสให้คนได้ใช้ความสามารถและความช านาญมีผลท าให้บุคคลเกิดความพอใจ 
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 1.2 ความก้าวหน้า (Promotion) ในเรื่องความก้าวหน้า โดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนต าแหน่งก่อให้
เกิดการท้าทายที่จะท างานในต าแหน่งและหน้าที่ใหม่ และยังเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ด้วยในการที่จะท างาน
จนได้รับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก 
 1.3 การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบของการนิเทศงานที่ดีควรเป็นรูปแบบที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งรูปแบบนี้มีส่วนท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจสูงกว่าการให้ปฏิบัติแบบ
เผด็จการ 
 1.4 เพ่ือนร่วมงาน (Co - worker) มาตรฐานของการท างานแต่ละคนจะดี หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานด้วย กลุ่มมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการท างาน และความพอใจของบุคคล คือ 1) หาก
บุคคลท างานมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ท างานก็จะท าให้ ผลผลิตดีขึ้นได้รับความร่วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่มมาก
ที่สุด 2) สัมพันธภาพในกลุ่มมี ความกลมเกลียวกันอย่างใกล้ชิดจะมีส่วนท าให้ทุกคนภายในกลุ่ มปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน ถ้าหากกลุ่มมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดี และมีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์จะท า ให้
ผลผลิตสูงขึ้น 
 1.5 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefits and services) เป็นลักษณะที่ หน่วยงานได้จัด
ผลประโยชน์และบริการต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน นอกเหนือจาก ค่าจ้างเพ่ือเป็นการจูงใจบุคลากรให้อยู่
กับหน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และ ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มิติความพึงพอใจในการรับบริการ 
 ความพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ การบริหารงานได้ เพราะการ
จัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่าท าให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พอใจของประชาชน 

ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.  การเตรียมความพร้อมของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของจังหวัด/ภูมิภาค เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดให้ทันสมัย (Modernization) และมีศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด (AEC 
Business Support Center) เป็นศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนแก่ภาคเอกชน 
ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการค้า รวมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของส านักงาน
พาณิชย์ จังหวัดประกอบกันด้วย 

 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน การค้าชายแดน และโลจิสติกส์การค้า โดยการ
พัฒนาความร่วมมือและอ านวยความสะดวกทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการค้าชายแดนและโลจิสติกส์การค้า เพ่ือ
ขยายการค้าและการพัฒนาธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน รองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 3.  การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของจังหวัด โดยศึกษา ติดตาม 
จัดท าข้อมูลเพ่ือเตือนภัย ป้องกันความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ตลอดจน
พัฒนาผู้ประกอบการและขยายตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผล ตามนโยบายของรัฐบาล 

 4.  ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
ในเชิงพาณชิย์ เพ่ือเสริมสร้างรายได้และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

 5.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด โดยด าเนินการจัดท าข้อมูลและพัฒนาฐาน 
ข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และในการให้บริการแก่
ประชาชน 

 6.  ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพระราชด าริและ
โครงการพระราชเสาวนีย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด สินค้าของจังหวัดตามโครงการพระราชด าริ
และโครงการพระราชเสาวนีย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้และขยายโอกาสทางการค้า 

 7.  งานอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 
 8.  รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
  

วิธีด าเนินการศึกษา 
          ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ที่มาใช้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 136 คน ได้โดยวิธีการค านวณใช้สูตรของ Taro 
Yamane, 1967 (อ้างในสิทธิ์ ธีรสรณ์, 2550 : 120) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ค าถามในการสอบถาม 2 ตอน คือ 1.แบบสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ชนิดค าถามให้เลือกตอบ (Multiple Choice Questionnaire) และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามน้ าหนักจากมากไปหาน้อย  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ โดยน าข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ( Frequency and percentage ) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลที่ได้ จาก
แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation: S.D) เพ่ือ ใช้อธิบายข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
 3. การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) 
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใช้สถิติ ทดสอบค่าเอฟ (F-
test) และถ้าพบความแตกต่างที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ใช้การ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รายคู่ โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบว่า 
 
สรุปผลการศึกษา    
           1. คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ด้านความรู้ความช านาญค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.16) ด้านการบริการที่เป็นรูปธรรมสิ่งสัมผัสได้ ค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.06) ด้าน

การเข้าใจรู้จักลูกค้าจริงค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.99) ด้านอัธยาศัยไมตรีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.78) ด้านการติดต่อสื่อสารค่าเฉลี่ย 

(X ̅ = 3.74) ด้านความปลดภัยค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.74) ด้านความไว้วางใจค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.70) ด้านการเข้าถึงบริการ

ค่าเฉลี่ย(X ̅ = 3.52) ด้านการตอบสนองความเต็มใจและความพร้อมค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.48) ด้านความน่าเชื่อถือ

ค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.45) ตามล าดับ  
 2. ประชาชนที่ใช้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน 
คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา   

จากการสรุปผลของการศึกษา เรื่องคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 1.ด้านความรู้ความช านาญโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ((X ̅ = 4.10) ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความส าคัญและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความช านาญไว้ส าหรับบริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานงานวิจัยของประชิต ทองย้อย (2550) ได้ศึกษา
เรื่องคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาอรัญประเทศ ผลจากการศึกษาพบว่า 1) ระดับ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาอรัญประเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

คือค่าเฉลี่ย (X̅=3.97) 

 2. ด้านอัธยาศัยไมตรีภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.89) ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นจิตอาสาภายใต้จิตส านึกของเจ้าหน้าที่ในส านักงานพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชุลีวรรณ บัวอินทร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินส่วนแยกบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลจากการศึกษา พบว่าผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่

ได้รับในปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน คือ ค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.86) 

 3.ด้านความไว้วางใจภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่

ยินดี เต็มใจรับฟังปัญหาและแนะน าท่านได้ชัดเจน ถูกต้องอยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.81) 

รองลงมา มีเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสในการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.68) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

กับกับทุกคนด้วยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.65) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุทธศาสตร์ กระพ้ีสัตย์ (2551) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องและด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ตามล าดับ 

 4. ด้านการเข้าถึงบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถาน

ที่ตั้งและสถานที่จอดรถมีความสะดวกในการเดินทางไปติดต่ออยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.81) 

รองลงมา มีการลดขั้นตอนในการเข้าถึงการให้บริการอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.71) มีการเพ่ิมช่องทางการ

ให้บริการในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  (X ̅ = 3.54) ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ 
ผู้วิจัยได้มองถึงที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐนั้นเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธัญชนก พูลสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการตามหลักบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา
ส านักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จากการศึกษา พบว่าคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม
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ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านความสะดวกสบายในการติดต่อ และ ด้านอาคารสถานที่ มีที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับลูกค้าเอย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น 

 5. ด้านการติดต่อสื่อสารภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.75) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ

ประชาสัมพันธ์ด้านการพาณิชย์ให้ทราบโดยทั่วถึงกันอยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.95) รองลงมา มี
ช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารหลากหลาย เช่น Internet Call Center และ มีเสียงตามสายจากส านักงาน

พาณิชย์ประชาสัมพันธ์ในบางเวลา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.82) มีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับภารกิจหลักของส านักพาณิชย์จังหวัด อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.60) และเอกสาร

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผ่นพับ มีความเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.57)  ที่
ผลการวิจัยออกเช่นนี้ผู้วิจัยมองไปที่หน่วยงานคือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราได้เห็นความส าคัญต่อการ
สื่อสารจึงเพ่ิมช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารหลากหลาย เช่น Internet Call Center และเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผ่นพับ มีความเพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และบริการให้ค าปรึกษา
แนะน าเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและระบบเตือนภัยของจังหวัด 

 6. ด้านการเข้าใจ รู้จักลูกค้าจริงภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
เจ้าหน้าที่ปรากฏกายดี ทั้งกิริยา ท่าทาง การเคลื่อนไหว เหมาะสมกับสถานภาพ ตามต าแหน่ง หน้าที่ของตน อยู่ใน

ระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.04) รองลงมา เจ้าหน้าที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของท่านอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 4.00) เจ้าหน้าที่สามารถแนะน าท่านได้อย่างเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ อยู่ใน

ระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.94) เจ้าหน้าที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของท่าน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 
3.93) และเจ้าหน้าที่แนะน าได้ตรงตามมาตรฐานและคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อยู่ใน

ระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.62) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คิริพร วิษณุมหิมาชัย (2551) กล่าวไว้ว่า การบริการ
หมายถึง การที่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายให้ การช่วยเหลือ หรือด าเนินการเพื่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือ
ความสะดวกสบายให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว 
อาจเกิดความประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น 

 7. ด้านการบริการที่เป็นรูปธรรม สิ่งสัมผัสได้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X ̅ = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า จ้าหน้าที่ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 

4.25) รองลงมา การจัด ตกแต่ง ภายในส านักงานพร้อมให้บริการ สะดวก สบายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 
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4.07) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การบริการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.88) 

มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการเป็นหลัก อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.85) 

และมีการทบทวนและ ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.75) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ตามความหมายของ “จิตวิทยาการบริการ” หมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กระบวนการหรือการด าเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งของ
บุคคลหรือองค์การ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การสร้างความรู้สึกท่ีดี มีประทับใจ และความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

 8. ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านรู้สึก

ปลอดภัยในขณะติดต่อราชการอยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.89) รองลงมา ท่านมีความมั่นใจใน

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.74) ท่านรู้สึกได้รับความปลอดภัยในทรัพย์ขณะที่สิน เช่น 

ยานพาหนะที่จอดรอในขณะรอรับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.71) ท่านได้รับบริการที่ปราศจาก

อันตรายหรือความเสี่ยง และปัญหาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.63) และท่านได้รับบริการโดย

ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในการบริการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ( X ̅ = 3.49) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิ
ยะ ลิขิตมณีชัย (2557) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
จันทบุรี อันดับแรก คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการและอันดับสุดท้าย คือ ด้านเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ประเมินผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการ
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่
มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

              9. ด้านการตอบสนองความเต็มใจและความพร้อมให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ = 
3.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างตรงไปตรงมา และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 

หรือสิทธิที่เขาพึงมี อยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.71)  รองลงมา เจ้าหน้าที่มีการสร้างความพึงพอใจ

ให้ประชาชนที่มาใช้บริการหรือภายหลังจากท่ีมารับบริการไปแล้ว อยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.66) 

เจ้าหน้าที่แนะน า ชี้แจง แก้ไขให้ท่านได้ภายในเวลารวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา อยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅ 

= 3.63) เจ้าหน้าที่เต็มใจบริการ ช่วยเหลือ และค านึงถึงความรีบเร่งของท่านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 
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3.56) และเจ้าหน้าที่ให้บริการครบทุกข้ันตอนในจุดเดียว รวดเร็ว เสร็จตามก าหนดเวลาอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅ 
= 3.43) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ตามความหมายของ “จิตวิทยาการบริการ” 
หมายถึง กระบวนการหรือการด าเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลอ่ืน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างความรู้สึกที่ดี มีประทับใจ และ
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

          10. ด้านความน่าเชื่อถือภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
เจ้าหน้าที่มีจิตใจมั่นคง มั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ  ศึกษาหาความรู้ และปรับปรุงตัวอยู่เสมออยู่

ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.65) รองลงมา เจ้าหน้าที่มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(X ̅  = 3.56) เจ้าหน้าที่อารมณ์ดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน มีน้ าใจ ใจกว้าง เสียสละ 

เอ้ือเฟ้อ มีเมตตา อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.57) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อยู่ใน

ระดับมากค่าเฉลี่ย (X ̅  = 3.43) และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าท่านอย่างรอบครอบถูกต้องชัดเจนเมื่อมีปัญหาอยู่ใน

ระดับมากค่าเฉลี่ย     (X ̅  = 3.37) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman and et. 
At., 1990 : 21 - 22) ได้ก าหนดมิติที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ         
 
 ข้อเสนอแนะ    

จากการสรุปผล อภิปรายผลของการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

          1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการการศึกษา 
                      ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารควรน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยการกระจายอ านาจ และพัฒนา
บุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความช านาญงาน มีความกระตือรือร้น และกล้า
คิด กล้าตัดสินใจในงานที่ตนรับมอบหมาย เพราะการท างานบริการจะต้องติดต่อสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคนต่างๆ 
จ านวนมาก การวางตนจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้ปรากฏ การปฏิบัติตนจึงต้องระมัดระวัง
ทั้งทางกายและวาจา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ง่าย ทั้ง จากการแต่งกาย กริยามารยาท การพูด การ
สื่อสาร ของเจ้าหน้าที่ ที่ให้ค าแนะน า ควรท าอย่างรอบครอบ และถูกต้องชัดเจน เมื่อมีปัญหา  
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                  2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการของส านักงานพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดที่

ใกล้เคียง ผลการการศึกษา น่าจะน ามาเปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ
ส านักงานพาณิชย์ จังหวัด ในโอกาสต่อไป 
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การวิเคราะห์ปัจจัยการใช้แก๊สโซฮอล์ ของรถยนตส์่วนบุคคล 
Factor Analysis to Use Gasohol of Personal Car 

 
ชัยนิกร กุลวงษ1์  สงวน วงษ์ชวลิตกุล2  และ มารุต โคตรพันธ์3  

Chainikorn Kunlawong, Sanguan Vongchavalitkul and Marut Khodpun  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่ม
ประชากร คือ ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท าการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 558 คน 
และใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของข้อค าถาม 0.67 ถึง 1.00 และมี
ระดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.92 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ สกัดปัจจัยด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรที่ท าการศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 9 ด้าน โดยมีความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
85.95 และพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ ไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) = 
2.22,  IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 และ HOELTER 0.05 = 265  
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ปัจจัย, แก๊สโซฮอล์, รถยนต์ส่วนบุคคล 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study important factors affecting to use gasohol of 
personal car. The purposive sampling was adopted and selected from the population who used 
personal car in Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province.  The number of 
558 used personal car were the sampling group.  The research instrument was a questionnaire. 
The questionnaire’s validity was 0.67 to 1.00 and reliability was 0.92. An exploratory factor analysis 
was carried out by using principal component extraction. The model was validated by using first 
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order confirmatory factor analysis. The research results showed that the studied variables could 
be analyzed as 9 factors. The cumulative variance could describe as 85.95%. The structural model 
was consistent by the goodness of fit indices of CMIN/DF = 2.22, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI =  0.97, 
RMSEA = 0.05 and HOELTER 0.05 = 265. 
 
Keywords : factor analysis, gasohol, personal car 
 
บทน า 
 น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการจัดจ าหน่ายภายในประเทศไทย รวมทั้งมีจ านวนชนิดมากที่สุด คือ กลุ่มน้ ามัน
เบนซินที่มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ น้ ามันเบนซิน 95  แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ แก๊ส
โซฮอล์ อี 85 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนการใช้งานมากถึงร้อยละ 95.38 ส่วนที่เหลือเป็นน้ ามัน
เบนซิน 95 อีกร้อยละ 4.62 และจากปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ทั้งหมด พบว่า แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮฮล์ 95 
มีสัดส่วนการใช้งานมากถึงร้อยละ 79.45 ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยเป็นสัดส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 
คือ ร้อยละ 20.55 (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2560) ดังนั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การ
ด าเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศ (พ.ศ. 2558 - 2579) ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะแผน
อนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 
กล่าวคือ เอทานอลที่ใช้เป็นส่วนผสมของแก๊สโซฮอล์ คือ อีกหนึ่งชนิดพลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณการ
ใช้งาน คือ เพิ่มจาก 3.50 ล้านลิตรต่อวัน ส าหรับการใช้งานในปี พ.ศ 2558 เป็น 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ส าหรับการ
ใช้งานในปี พ.ศ. 2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2560) ส าหรับปัจจัย
หรือสาเหตุที่ท าให้แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 มีสัดส่วนการใช้งานที่ต่ า อาจเนื่องมาจากผู้ใช้งานบางคนหรือบาง
กลุ่ม เลือกใช้แก๊สโซฮอล์ผิดประเภทหรือไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของรถยนต์ที่ใช้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับ
สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีการใช้
งาน จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนจด
ทะเบียนสะสมของรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 210,277 คัน (กรมการขนส่ง
ทางบก, 2560) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ที่ต้องมีการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัย
ในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง และการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล ในงานวิจัย
ถัดไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 
 
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนผสมทาง
การตลาดที่บริษัทผู้ผลิตต้องใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (McCarthy and 
Perreault, 1990) โดยเฉพาะส่วนผสมทางการตลาด 4 ปัจจัย หรือท่ีเรียกว่า 4Ps ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจสินค้า ซึ่ง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และส่งเสริมการขาย (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548) ทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การซื้อ การใช้ การก าจัดสินค้า และการบริการ (Bovee, 
Houston and Thill, 1995) พฤติกรรมของบุคคลใด ๆ ที่ท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน และการใช้จ่าย
สินค้าและบริการใด ๆ โดยคาดหวังว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ ล าดับขั้นตอนที่ผู้บริโภคใช้เพ่ือตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเข้า
รับบริการ ซึ่งมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ผลทางเลือกก่อนการซื้อ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Kotler, 2002) การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของแก๊สโซฮอล์ซึ่งแตกต่างจากน้ ามันเบนซิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ รวมทั้ง
การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในระหว่างการใช้งาน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 
2551) ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของเอทานอลที่มีจุดเดือดต่ ากว่าน้ ามันเบนซิน มีแรงดันไอมากกว่าน้ ามันเบนซิน จึงอาจ
ส่งผลต่อการท างานของเครื่องยนต์บางรุ่น เช่น ท าให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เกิดการกระตุกหรือดับในบางช่วงการ
ท างาน รวมทั้งคุณสมบัติด้านการกัดกร่อนของเอทานอลที่สูงกว่าน้ ามันเบนซิน โดยเฉพาะการกัดกร่อนชิ้นส่วนจ าพวก
ยาง เรซิน พลาสติก และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และจากการทบทวนผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์ (Arporn Pipattam, 2008; กฤติกา เลิศหาญ, 2552; สมศักดิ์ ตรียากิจ, 2552; ภิร
มนวล ภักดีศรีศักดา, 2555; ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน และธนภูมิ อติเวทิน, 2558) รวมทั้งการทบทวนผลงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (จงจินต์ จิตร์แจ้ง, 
2552; กฤษชนก จงใจรักษ์, 2557 และ Pourdehghan, 2015) ท าให้สามารถระบุตัวแปรหรือข้อค าถามที่เกี่ยวกับการ
เลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ทั้งหมด 50 ตัวแปร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การก าหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรของจ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ านวนจดทะเบียนสะสมเท่ากับ 210,277 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2560) ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือเลือกพ้ืนที่ศึกษา และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 - 10 เท่า ของตัวแปร
สังเกตได้ หรือไม่น้อยกว่า 100 ถึง 200 ตัวอย่าง (Bentler and Chou, 1987) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะเก็บข้อมูลมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลส ารอง
แทนข้อมูลที่มีปัญหา จากผลการด าเนินการท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ เขตการปกครองย่อยของอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ ต าบลในเมือง ต าบลจอหอ  
ต าบลโพธิ์กลาง ต าบลหัวทะเล ต าบลหนองบัวศาลา และ ต าบลโคกกรวด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของเขตการ
ปกครองย่อยท้ังหมดของอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

2.  การออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยนี้ จะอาศัยแบบสอบถามที่ออกแบบและพัฒนา โดยสร้างข้อ
ค าถามจ านวน 50 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ทสเกล 
(Likert Scale) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของ
ข้อค าถาม  (Index of Item Objective Congruence : IOC) ที่มากกว่า 0.50 (อมร ชคทิศ , 2556) และการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ที่ต้องมากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 6 ต าบล โดยแบ่งเก็บข้อมูลต าบลละ 93 
ตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสุทธิ 558 ตัวอย่าง 

4.  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ โดยอาศัยโปรแกรม 
SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
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4.1 ตรวจสอบว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ ว่ามีลักษณะที่เหมาะสมต่อการ วิเคราะห์ปัจจัย
หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Kaiser Meyer Olkin (KMO) ที่ต้องมากกว่า 0.7และค่าสถิติ Bartlett’s Test of 
Sphericity ที่ต้องมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Hair et al., 2010)   

4.2 ท าการวิเคราะห์ปัจจัย โดยการสกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การหมุนแกน
ปัจจัยให้ตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ และการพิจารณาปัจจัยซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย, 
2560) 

4.2.1 ปัจจัยต้องมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ขึ้นไป  
4.2.2 ตัวแปรสังเกตได้ ต้องมีค่าน้ าหนักปัจจัยตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป 
4.2.3 แต่ละปัจจัยต้องมีตัวแปรสังเกตได้อธิบายตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ส่วนการจัดตัวแปรให้กับปัจจัย 

ใด ๆ ให้พิจารณาจากค่าน้ าหนักปัจจัยสูงสุด  
5.  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยอาศัยโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้  

5.1 การระบุโครงสร้างของปัจจัยแฝง และตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝง โดยอาศัยผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ มาเป็นกรอบแนวคิดในการระบุโครงสร้างโมเดล 

5.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) 
5.3 การตรวจสอบว่าโมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยพิจารณา

จากค่าสถิต ิต่าง ๆ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF)   3.00 (Kline, 1998) ค่า Incremental Fit 
Index (IFI), Comparative Fit Index (CFI) และ Tucker - Lewis Index (TLI)   0.90 (กัลยา วานิชย์บัญชา
, 2557) ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)   0.05 รวมทั้งสถิติที่ ใช้วัดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เพียงพอที่จะยอมรับว่าโมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ HOELTER 0.05   200 
(Schumacher and Lomax, 2010) หลังจากนั้นจะท าการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของโมเดลว่ามีค่าเท่ากับศูนย์
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ Z ซึ่งต้องมีค่านัยส าคัญทางสถิติ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีความกลมกลืนกัน ให้ปรับโมเดล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีปรับเปลี่ยน 
(Modification Index : MI)  
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 558 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของข้อค าถาม 0.67 ถึง 
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1.00 และมีระดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.92 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 มีอายุ 
30 - 39 ปี ร้อยละ 35 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40 เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,000 - 29,999 บาท ร้อยละ 38 มีประสบการณ์ในการ
ขับรถยนต์ 5 - 7 ปี ร้อยละ 38 อายุใช้งานรถยนต์คันปัจจุบัน 5 - 7 ปี ร้อยละ 40 ขนาดความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนต์ที่ใช้ 1,001 - 1,500 ซีซี ร้อยละ 35 จ านวนวันที่ใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์ 6 - 7 วัน ร้อยละ 50 ชนิดของ
เชื้อเพลิงตามมาตรฐานสูงสุดที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แจ้งไว้ คือ แก๊สโซฮอล์ อี 20 ร้อยละ 50 ชนิดของเชื้อเพลิงที่เคย
เติมเครื่องยนต์ คือ แก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 30 มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ในช่วง 3.36 – 4.20 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.64 - 1.05  ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  
จากการตรวจสอบค่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 50 ตัว พบว่า มีความสัมพันธ์กัน คือ มีค่า KMO = 

0.88 และ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่านัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 และจากการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า จ านวน
ปัจจัยที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (F1) ด้านราคา (F2) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (F3) ด้านการส่งเสริมการขาย (F4) ด้านการรับรู้ปัญหา (F5) ด้านการค้นหาข้อมูลและประเมินผลทางเลือก 
(F6) ด้านการตัดสินใจซื้อ (F7) พฤติกรรมหลังการซื้อ (F8) และ การซ่อมและบ ารุงรักษา (F9) โดยมีความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 85.95 ตัวแปรสังเกตได้ที่ร่วมชี้วัดปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากกว่า 0.30 มีจ านวน 48 ตัว โดยที่ F5 
และ F9 มีตัวแปรในแต่ละปัจจัย 4 ตัว F6 มีตัวแปร 10 ตัว ส่วนปัจจัยที่เหลือมีตัวแปรในแต่ละปัจจัย 5 ตัว 

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง สามารถแสดงค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าดัชนี ค่าสถิติจากการวิเคราะห์ 
CMIN/DF 2.22 
IFI 0.97 
TLI 0.97 
CFI 0.97 
RMSEA  0.05 
HOELTER 0.05  265 
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จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เนื่องจาก เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณา ซึ่งได้แก่ ค่า CMIN/DF   3.00  ค่า IFI, TLI และ CFI   0.90 ค่า RMSEA   0.05 รวมทั้งมี
จ านวนตัวอย่างที่เพียงพอที่จะยอมรับว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เพราะค่า HOELTER 
0.05  200 และ จากการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของโมเดล พบว่าค่าพารามิเตอร์ทุกตัวในโมเดลมีค่าไม่เท่ากับ
ศูนย์ โดยมีค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.85 - 0.98 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง หลังปรับโมเดล 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า จ านวนปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีจ านวน 9 

ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูลและประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมหลังการซื้อ และการซ่อมและบ ารุงรักษา ซึ่งมีความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 85.95 และตัวแปรสังเกตได้ที่ร่วมชี้วัดปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากกว่า 0.30 มีจ านวน 48 
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ตัว และจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลพบว่า โมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) = 2.22, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97 และ RMSEA= 0.05 รวมทั้งมี
ขนาดของตัวอย่างที่เพียงพอที่จะยอมรับว่าโมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
HOELTER 0.05 = 265 ส่วนส าหรับค่าน้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 48 ตัว พบว่ามีค่าต่ าสุดและ
สูงสุด เท่ากับ 0.85 และ 0.98 ตามล าดับ  

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่ง เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยเป็นการก าหนดข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาด 4Ps 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คุณสมบัติของแก๊สโซฮอล์ซึ่งแตกต่างจากน้ ามันเบนซิน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ รวมทั้งการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในระหว่างการใช้งาน เท่านั้น 
ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้งาน อาจจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ลักษณะหรือประเภท
ของยานพาหนะที่แตกต่างกัน และลักษณะของพ้ืนที่ศึกษาวิจัยที่อาจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เป็นต้น  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้แก๊สโซฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง และการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการด าเนินการหรือการปรับแผนการ
ด าเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เอทานอล คืออีกหนึ่งชนิด
พลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมปริมาณการใช้งาน คือ จากการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3.50 ล้านลิตรต่อวัน 
ในปี พ.ศ 2558 เพ่ิมเป็นการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2579 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ท าวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ได้สนับสนุนการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งบิดา มารดา 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่
ส่งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนร้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อิมเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารย์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารย์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารย์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ทั้งทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดย
ให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง   ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

 บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สน าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

 ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความที่เป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาที่เข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 

 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ที่ก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนืงอหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
2. ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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3. ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 

  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 

  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง

รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 

  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า

สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 

  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 

  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 

  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิ จัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ

ชัดเจน 

  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
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  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏ               

ในบทความ 

 ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม  (Full Paper) ได้ที่  

www.northern.ac.th 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 

888 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 

7481 email : research.northern@gmail.com  
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