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สื่อสารการท"องเท่ียว บทบาทขององค�กรนายจ5างต"อผู5สูงอายุ การจดจําตราสินค5า และผู5นําการเปลี่ยนแปลงในองค�การ
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พจนีย� ศรีวิเชียร1 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพ่ือวิเคราะห%รูปแบบท่ีต้ัง และป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ังของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 

การเก็บข4อมูลปฐมภูมิจากผู4ประกอบการโดยใช4แบบสอบถามและใช4ข4อมูลทุติยภูมิจากเอกสารจาก
ภาครัฐและเอกชน และนําเสนอข4อมูลในลักษณะของแผนท่ีด4วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร% 

ผลการศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูประดับอําเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว/า มีจํานวนแรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ท้ังส้ิน 1,830 คน อําเภอสามชุกมีจํานวนแรงงานมากท่ีสุด ร4อยละ 38.25 รองลงมา 
คือ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี ร4อยละ 19.07 และอําเภออู/ทอง ร4อยละ 16.83 เม่ือวิเคราะห%ถึงลักษณะการต้ังของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พบว/า มีการต้ังโรงงานแบบกระจายตัวแบบเส4นตรงตามเส4นทางคมนาคมขนส/ง 
เพ่ือความสะดวกในการขนส/งวัตถุดิบจากนอกพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ี และต้ังอยู/ในแหล/งท่ีมีการเพาะปลูกเพ่ือการ
ประหยัดต4นทุน ด4านลักษณะการแบ/งประเภทของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พบว/า ประเภทโรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม4อย/างใดอย/างหนึ่ง หรือหลายอย/าง มีมากท่ีสุดท่ีอําเภออู/ทอง ประเภทโรงงาน
ประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง มีมากท่ีสุดท่ีอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี และอําเภออู/ทอง ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแปEงอย/างใดอย/างหนึ่งหรือ
หลายอย/าง มีมากท่ีสุดท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก4 
ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง มีมากท่ีสุดอยู/ในพ้ืนท่ีอําเภออู/ทอง และ
ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลาย
อย/าง มีมากท่ีสุดอยู/ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี เม่ือศึกษาการวิเคราะห%ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ังอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว/า ด4านสาธารณูปโภคเปGนป-จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เปGนลําดับ 1 รองลงมา 
คือ ป-จจัยด4านผู4ประกอบการ เปGนลําดับ 2 ป-จจัยด4านวัตถุดิบ เปGนลําดับ 3 ป-จจัยด4านการคมนาคมขนส/ง เปGน
ลําดับ 4 ป-จจัยด4านท่ีดิน/สถานประกอบการ เปGนลําดับ 5  
 
 
คําสําคัญ: รูปแบบท่ีตั้งอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
 
 
 

1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร% คณะอกัษรศาสตร% มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร% จังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะห�รูปแบบที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี  
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An Analysis of Industrial Location Patterns of Processed Food Industry in 
Suphan Buri Province 
 

Podchanee  Sriwichian 
 
Abstract 
 This study aimed at analyzing location pattern of food processing industry in 
Suphan Buri Province and factors influencing the industrial location pattern. 

The study was conducted using the questionnaire to collect data from government 
and private sectors and applying the geographic information system (GIS) for geographical 
data analysis. 

Considering number of labors, this study found that there were 1,830 workers 
working in food processing industry in Suphan Buri province, of which Samchuk district had 
the highest percentage (38.25), followed by Muang district (19.07) and U-thong district 
(16.83) respectively. It was also found that food processing plants were significantly located 
along major transportation routes, of which being upgraded and widen to have more lanes 
in order to facilitate transportation of raw and semi - finished materials and distribution of 
finished products. Also, many plants were located in agricultural areas to save cost of 
transportation of raw materials. In terms of types of food processing industry, plants of fruits 
or vegetable processing were concentrated in U-thong District. Plants of seeds or 
underground seeds processing were located mostly in Muang or U-thong District. Most 
plants processing flour or food from flour, were found in Muang District. The majority of 
plants processing coffee, tea, chocolate, sweets, were situated in U-thong District. Most of 
spices, curry pastes, food ingredients processing plants were located in Muang District. The 
most significant factor influencing the selection of food processing industry location        
was availability of public utilities, followed by industrial entrepreneurs, raw materials, 
transportation, and availability of land and factories respectively. 

 
 
 
 

 
  

Key words : Industrial location pattern, Food processing industry. 
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บทนํา 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร แ ป ร รู ป เ ปG น

อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐ กิจของประเทศ สามารถสร4 า ง
มูลค/าเพ่ิมให4กับผลผลิตทางการเกษตร และมีการ
เชื่อมโยงกับภาคเกษตรซ่ึงเปGนกลุ/มประชากรหลัก
ของประเทศ นําไปสู/การกระจายความเจริญสู/
ภูมิภาคท่ัวประเทศ สถานภาพอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยต4องเผชิญกับการแข/งขันท่ีรุนแรงจากคู/แข/ง
ท่ีมีความสมบูรณ%ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ศักยภาพการผลิตท่ีทัดเทียมหรือดีกว/า พิจารณาได4
จากส/วนแบ/งการส/งออกสินค4าเกษตรอาหารและ
เกษตรอาหารแปรรูปของไทย 10 อันดับแรก ท่ีใช4
แรงงานเปGนหลัก ซ่ึงกําลังสูญเสียส/วนแบ/งด4าน
การตลาดให4กับประเทศคู/แข/งท่ีผลิตด4วยต4นทุนท่ี    
ตํ่ากว/า เช/น เวียดนาม และจีน 

เนื่องจากข4อได4เปรียบทางด4านภูมิศาสตร%ท่ี
มีความเหมาะสมในการผลิตสินค4าทางการเกษตร 
ท้ังในสาขาพืช ปศุสัตว% และประมง นอกจากจะทํา
การผลิต เพ่ือใช4บริโภคภายในประเทศแล4ว ยังมี
ผลผลิตมากพอสําหรับการส/งออกท้ังในรูปวัตถุดิบ 
และแปรรูป เนื่องจากเปGนอุตสาหกรรมท่ีได4รับการ
ส/งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล ทําให4ประเทศไทยเปGน
ผู4ส/งออกอาหารอันดับ 7ของโลก โดยมีส/วนแบ/ง   
ในตลาดโลกประมาณร4อยละ 2.4 (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2552: 5) 

การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรต/างๆ จน
พัฒนามาเปGนการผลิตสินค4าประเภทอาหารแปรรูป 
จะควบคู/กับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ คือ การ
เปGนอุตสาหกรรมท่ีช/วยเพ่ิมมูลค/าให4กับสินค4าเกษตร
ข้ันปฐม (Primary product) ซ่ึงสินค4าท่ีผ/านการ
แปรรูปดังกล/าว อาจจะอยู/ในรูปของสินค4าข้ันกลาง 
(Intermediate product) ซ่ึงผู4ซ้ือต4องนําไปแปรรูป
อีกครั้งหนึ่งก/อนท่ีจะนํามาบริโภค หรือในรูปสินค4า

ข้ันสุดท4าย (Final product) ท่ีสามารถบริโภคได4
เลย  

จ า ก ท่ี ก ล/ า ว ม า ข4 า ง ต4 น จ ะ เ ห็ น ไ ด4 ว/ า
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีความสํ า คัญต/อ
ประเทศไทยในด4านทําให4เกิดรายได4เข4าประเทศ 
และก/อให4เกิดการจ4างงาน นอกจากนี้ยังพบอีกว/า 
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอีกเปGน
จํานวนมากท่ีกระจายอยู/ตามจังหวัดต/างๆ ท่ัว
ป ร ะ เ ท ศ  ห า ก พิ จ า ร ณ า เ ชิ ง พ้ื น ท่ี จ ะ พ บ ว/ า 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในภาคกลางมีจํานวน
มากกว/าภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี
เปGนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีศักยภาพทางพ้ืนท่ี
เหมาะต/อการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป  

ในส/วนของจังหวัดสุพรรณบุรีได4จัดทํา
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร% ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี         
พ.ศ.2547-2550 ข้ึนโดยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตวัตถุดิบให4ได4คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการ
แข/งขันทางการค4าและการส/งออก พัฒนาการแปร
รูปและเพ่ิมมูลค/าสินค4าเกษตรและผลิตภัณฑ%ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและพัฒนาข4อมูล
สารสนเทศด4านการผลิตและการตลาดสินค4าเกษตร 
ตลอดจนสนับสนุนฟvwนฟู พัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และเทคโนโลยีการผลิตภายในจังหวัด 
(สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี2546: 1-15) เศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดข้ึนอยู/กับเกษตรกรรม รองลงมา
ได4แก/ อุตสาหกรรม ส/วนใหญ/เปGนอุตสาหกรรม
ประเภทการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมท่ีต/อเนื่องจากการเกษตร ได4แก/ 
โรงงานน้ํ าตาล จํ านวน 3 โรงงาน เ งินลงทุน 
4,661.64 ล4านบาท โรงสีข4าว จํานวน 165 โรงงาน 
เงินลงทุน 5,035.06 ล4านบาท และโรงงานผลิต
อาหารแปรรูป เ งินลงทุน 3,129.57 ล4 านบาท 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี,2553 : 3) 
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ด4านการคมนาคม มีถนนท่ีรองรับการ
คมนาคมสะดวก แหล/งผลิตวัตถุดิบด4านการเกษตรท่ี
มีคุณภาพ มีศูนย%การศึกษาท่ีพร4อมให4การเรียนรู4 
และผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังภาครัฐให4การ
ส/งเสริมสนับสนุนแก/นักลงทุนให4เกิดความสนใจท่ีจะ
มาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

การศึกษารูปแบบท่ีต้ังจะทําให4เห็นการ
กระจายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัด
สุพรรณบุรี รวมท้ังการศึกษาป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อ
การตัดสินใจเลือกท่ีต้ังอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ของผู4ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี จะสามารถ
ทําให4นําผลการศึกษามาพัฒนาและสร4างเสริม
ศักยภาพการต้ังโรงงานในพ้ืนท่ีประเทศไทยต/อไป
ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1.เพ่ือวิเคราะห%รูปแบบท่ีต้ังของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.เพ่ือวิเคราะห%ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
อุปกรณ�และวิธีการดําเนินการวิจัย 
อุปกรณ� 

1. เครื่องคอมพิวเตอร% PC โปรแกรม 
Microsoft Excel 

2. แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผู4 ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

3. โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร% 
(Geographic Information System)  

4. แผนท่ีขอบเขตการปกครอง จังหวัด
สุ พ ร ร ณ บุ รี  จ า ก สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห/ ง ช า ติ              
ป� พ.ศ. 2547 

 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.ข4อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ% 

ผู4ประกอบการ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.ข4อมูลทุติยภูมิโดยรวบรวมจากหน/วยงาน
ต/างๆ เช/น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม
ส/งเสริมอุตสาหกรรม เปGนต4น นํามาจําแนกออกเปGน
รายจังหวัด รายอําเภอ 

3.นํ าข4 อ มูล ทุ ติยภู มิ ท่ี ได4จํ าแนกแล4 วมา
คํานวณตามวิธีการทางสถิติ กล/าวคือ นําข4อมูล
ท้ังหมดจัดกระทําลงในแต/ละหน/วยสถิติ จากนั้น
นํามาวิเคราะห%ตามกระบวนการทางสถิติ โดยหา
ความได4เปรียบทางด4านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
รายจังหวัดและความได4เปรียบทางด4านอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกระดับ
อําเภอ ระดับตําบล เพ่ือวิเคราะห%แนวทางการ
กระจายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

4.ป-จจัยทางท่ีตั้งมาหาค/าร4อยละ นําป-จจัยมา
อธิบายรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป และวิเคราะห%แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนท่ี 
 
ผลการวิจัย 
1. รูปแบบท่ีตั้งของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

ใ น ก า ร ต้ั ง โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระบวนการผลิตสินค4า หรือการจะทําให4โรงงาน
อุตสาหกรรมดําเนินต/อไปได4 มีความจําเปGนท่ีต4อง
อ า ศั ย ป- จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต/ อ ก า ร ต้ั ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม โดยแต/ละประเภทของอุตสาหกรรม
อาจจะมีป-จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต/ออุตสาหกรรม
นั้นๆ ต/างกัน ซ่ึงผู4ประกอบการจําเปGนต4องพิจารณา
อย/างรอบคอบในการตัดสินใจเลือกท่ีต้ังโรงงานให4
เหมาะสม เพ่ือผลกําไรท่ีมากท่ีสุด ในการวิจัยนี้ได4
จําแนกป-จจัยท่ีต้ังของอุตสาหกรรมเปGน 2 กลุ/ม คือ 
สําหรับป-จจัยปฐมภูมิ ได4แก/ เส4นทางคมนาคมขนส/ง
ส/วน ป-จจัยทุติยภูมิ ได4แก/ ลักษณะทางภูมิประเทศ  
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จากการศึกษาการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ในป� พ.ศ. 2554 จํานวน 51 โรงงาน 
ผลการศึกษาพบว/า การต้ังอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช 
หรือผลไม4อย/างใดอย/างหนึ่ ง  หรือหลายอย/าง 
(ประเภทโรงงานหลัก รหัส 008) มีมากท่ีสุดท่ี
อําเภออู/ทอง (6โรงงาน) รองลงมา คือ อําเภอ    
สองพ่ีน4อง (2โรงงาน) อําเภอเดิมบางนาบวช 
(2โรงงาน) และอําเภอสามชุก (2โรงงาน) และ
อํา เภอ ท่ี มีน4 อย ท่ีสุ ด  คือ  อํ า เภอศรีประจันต%         
(1 โรงงาน) อําเภอดอนเจดีย% (1โรงงาน) อําเภอ 
ด/านช4าง (1โรงงาน) ประเภทโรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอย/างใดอย/างหนึ่งหรือ
หลายอย/าง (ประเภทโรงงานหลัก รหัส 009) มีท่ี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี (2โรงงาน) อําเภออู/ทอง
(2โรงงาน) และอําเภอศรีประจันต% (1โรงงาน) 
ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจาก
แปEงอย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง (ประเภท
โรงงานหลัก รหัส 010) มีมากท่ีสุดท่ีอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี (14โรงงาน) รองลงมาคือ อําเภอศรี
ประจันต% (4 โรงงาน) อําเภอดอนเจดีย% (3โรงงาน) 
อํ า เภอ อู/ ทอ ง  (2โ ร ง ง าน )  อํ า เภอสอง พ่ีน4 อ ง          
(2โรงงาน) อําเภอเดิมบางนางบวช (1โรงงาน) และ
อําเภอบางปลาม4า (1โรงงาน) ประเภทโรงงาน
ประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก4 ช็อกโกแลต 
หรือขนมหวาน อย/างใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง 
(ประเภทโรงงานหลัก รหัส 012)มีอยู/ในพ้ืนท่ีอําเภอ
อู/ทอง (2โรงงาน) ประเภทโรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย/าง
ใดอย/างหนึ่งหรือหลายอย/าง (ประเภทโรงงานหลัก 
รหัส 013) มีอยู/ ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี     
(2 โรงงาน) 

การวิเคราะห%อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพิจารณาจากจํานวน

แรงงานใน อุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป ท่ี ไ ด4         
จดทะเ บียนไว4อย/ าง ถูกต4อง พบว/ า  มีแรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังส้ิน จํานวน 1,830 คน 
อําเภอสามชุกเปGนอําเภอท่ีมีจํานวนแรงงานมากท่ีสุด 
700 คน  คิดเปGนร4อยละ 38.25 ซ่ึงมีการต้ังของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จําพวก 3 
(เครื่องจักรเกิน 50 แรงม4า) ส/วนประเภทของ
อุตสาหกรรม ได4แก/ ประเภทโรงงาน รหัส 008 
ได4แก/ บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด%) จํากัด เปGน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตเก่ียวกับผัก ผลไม4บรรจุ
ขวด -กระปz องและแช/ แ ข็ ง  เ ช/ น  หน/ อ ไม4 ฝ รั่ ง 
รองลงมา คือ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีจํานวน
แรงงาน 349 คน คิดเปGนร4อยละ 19.07 ซ่ึงมีการต้ัง
ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จําพวก 1 
(เครื่องจักรไม/เกิน 20 แรงม4า) จําพวก 2 (เครื่องจักร
ไม/เกิน 50 แรงม4า) และจําพวก 3 (เครื่องจักรเกิน 
50 แรงม4า ส/วนประเภทของอุตสาหกรรม ได4แก/ 
ประเภทโรงงานหลัก รหัส 009 เปGนโรงงานทําเต4าหู4 
และประเภทโรงงานหลัก รหัส 010 เปGนโรงงาน  
ทําขนม และอําเภออู/ทอง มีจํานวนแรงงาน 308 คน    
คิด เปGนร4 อยละ16.83 ซ่ึ ง มีการ ต้ั งของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จําพวก 1 (เครื่องจักร
ไม/เกิน 20 แรงม4า) และจําพวก 3 (เครื่องจักรเกิน 
50 แรงม4า) ส/วนประเภทของอุตสาหกรรม ได4แก/ 
ประเภทโรงงานหลัก รหัส 008 เปGนโรงงานทํา
หน/อไม4บรรจุป|}บ ประเภทโรงงานหลัก รหัส 009 
เปGนโรงงานผลิตฟองเต4าหู4จากถ่ัวเหลือง ประเภท
โรงงานหลัก รหัส 010 เปGนโรงงานทําขนม ประเภท
โรงงานหลัก รหัส 012 เปGนโรงงานทํามะยมเชื่อม 
ส/วนอําเภอบางปลาม4า เปGนอําเภอท่ีมีแรงงานน4อย
ท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเปGนร4อยละ 0.82 ซ่ึงมีการ
ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จําพวก 1 
(เครื่องจักรไม/เกิน 20 แรงม4า) ส/วนประเภทของ
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อุตสาหกรรม ได4แก/ ประเภทโรงงานหลัก  
รหัส 010เปGนโรงงานทําขนม ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จังหวัดสุพรรณบุรี ป� พ.ศ. 2554 

อําเภอ  จํานวนแรงงานอาหารแปรรูป (คน)  รOอยละ (%) 
สามชุก  700  38.25 
เมืองสุพรรณบุรี  349  19.07 
อู/ทอง  308  16.83 
สองพ่ีน4อง  149  8.41 
ดอนเจดีย%  139  7.60 
เดิมบางนางบวช  71  3.88 
ด/านช4าง  60  3.28 
ศรีประจันต%  39  2.13 
บางปลาม4า  15  0.82 
หนองหญ4าไซ  -  - 

รวม  1,830  100.00 
 

 เม่ือศึกษาลักษณะการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปตามลักษณะทางภูมิประเทศ จากการ
วิเคราะห%ข4อมูลโดยการจัดเรียงลําดับตามค/าสัดส/วน
ความหนาแน/นต/อพ้ืนท่ี พบว/า สภาพโดยรวมของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีการต้ังโรงงานกระจาย
ตัวแบบเส4นตรงขนานไปกับเส4นทางคมนาคมขนส/ง 
เม่ือนําตําแหน/งท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปท่ีได4จากการสํารวจภาคสนามและข4อมูลจาก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  มา
ซ4อนทับกับข4อมูลการใช4ประโยชน%ท่ีดิน ด4วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร% พบว/า อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปมีการต้ังโรงงานบริ เวณด4านทิศ
ตะวันออก ซ่ึงเปGนพ้ืนท่ีราบลุ/มแม/น้ําท/าจีน หรือ
แม/น้ําสุพรรณบุรี อยู /สูงกว/าระดับน้ําทะเลปาน
กลางประมาณ 3 เมตร ด4านทิศใต4ของจังหวัด

สุพรรณบุรี ได4แก/ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรี
ประจันต% และอําเภออู/ทอง อยู/สูงกว/าระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ 10 เมตร ซ่ึงมีลักษณะภู มิ
ประเทศเปGนท่ีราบลุ/มดินตะกอน ส/วนทางด4านทิศ
ตะวันตกของจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศเปGน
เทือกเขาสูงและพื้นที่ลอนสลับลอนชัน ทอดตัว
ขึ ้นไปทางเหนือขนานกับเส4นแบ/งเขตระหว/าง
จังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะ
พ้ืนท่ีเปGนลูกคลื่นลอนลาดสลับเชิงเขา ส/วนทางด4าน
ทิศตะวันตกของอําเภอด/านช4าง มีสภาพเปGนลูก
คลื่นลอนลาดสลับซับซ4อนจนถึงเปGนเทือกเขาสูงชัน 
เปGนแนวเขาท่ีติดกับเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขา
สูงสุด คือ เขาเทวดา มีความสูงประมาณ 1,220 
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง รองลงมาเปGน
เขาพุเตย สูงประมาณ 760เมตร จากระดับน้ําทะเล
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ปานกลาง ความลาดชันของพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 
5.25 เปอร%เซ็นต% มีทิศด4านลาดไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 
 
 เม่ือศึกษาลักษณะการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแปรรู ป ตาม เส4 นทา งคมนาคมขนส/ ง          
ผลการศึกษา พบว/า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมี
การต้ังโรงงานการกระจายตัวแบบเส4นตรงขนานไป
กับเส4นทางคมนาคมขนส/ง โดยมีโอกาสสูงในการ
เลือกท่ีตั้งตามสี่แยกถนนสายสําคัญ เปGนท่ีต้ังโรงงาน 
และย/านคลังสินค4า ท่ีต้ังโรงงานเหล/านี้อํานวยความ
สะดวกในการเข4าถึงตลาด วัตถุดิบ พลังงาน และ
กลุ/มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย/างยิ่ ง 
ไฟฟEาแรงสูงกลายเปGนพลังงานชนิดใหม/เข4ามาแทน
ถ/านหิน และพลังน้ํา โดยส/งผ/านสายไฟฟEาแรงสูง 

การต้ังโรงงานขนานไปกับเส4นทางคมนาคมทําให4
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนส/งวัตถุดิบเข4า
สู/โรงงาน และขนส/งผลิตภัณฑ%สู/ผู4บริโภคและตลาด
เพ่ือการจําหน/าย เนื่องจากมีการพัฒนาเส4นทาง
คมนาคมให4มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ัง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีลักษณะต้ังอยู/ในพ้ืนท่ี
แหล/งท่ีมีการเพาะปลูกเพ่ือการประหยัดต/อขนาด
ด4านต4นทุน  
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แผนท่ี 1 ตําแหน/งท่ีตั้งโรงงานของอุตสาหกรรม อาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี

 ประเภทโรงงานหลัก 008             
ประเภทโรงงานหลัก 009         
ประเภทโรงงานหลัก 010             
ประเภทโรงงานหลัก 012           
ประเภทโรงงานหลัก 013 
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แผ น ท่ี  1 แส ด ง ลั กษ ณะ กา ร ต้ั ง ขอ ง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร% จังหวัดสุพรรณบุรีมาซ4อนทับกับข4อมูล
เส4นทางคมนาคมขนส/ง ด4วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร% พบว/า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการ
ต้ังโรงงานแบบกระจายตัวเปGนเส4นตรงตามเส4นทาง
คมนาคมขนส/ง ซ่ึงสอดคล4องกับงานวิจัยของ วัลลภ 
ทองอ/อน ท่ีศึกษารูปแบบทางพ้ืนท่ีของโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความสัมพันธ%กับพัฒนาการด4านการ
ผลิต ซ่ึงเกิดจากการตอบสนองความต4องการของ
ผู4บริโภค มีการขยายพ้ืนท่ีและกระจายตัวออกไป 
ค/าใช4จ/ายในการขนส/งจัดเปGนป-จจัยท่ีกําหนดรูปแบบ
ทางพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลให4เกิด
รูปแบบทางพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมกระจาย
ไปตามแนวเส4นทางคมนาคมขนส/ง (วัลลภ ทองอ/อน 
2535: 31) ในขณะท่ี อุศนา จันทร%หอม ได4ศึกษา
และวิเคราะห%รูปแบบของแหล/งอุตสาหกรรมบริเวณ
ลุ/มแม/น้ําแม/กลอง พบว/า โรงงานอุตสาหกรรมจะมี
การรวมตัวกันแบบพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมี
เส4นทางการคมนาคมเปGนป-จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
เลือกท่ีต้ัง (อุศนา จันทร%หอม 2526: บทคัดย/อ) 
และดวงพร อันประเสริฐ ได4ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ
การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุ
ก/อสร4างในจังหวัดสระบุรี พบว/า ท่ีต้ังโรงงานอยู/ใน
ลักษณะกระจุกตัว โดยมีป-จจัยท่ีสําคัญในการกําหนด
สถานท่ีตั้ง 3 ประการ คือ อยู/ในแหล/งวัตถุดิบ อยู/ใกล4
การคมนาคมท่ีมีการเข4าถึงสูง และอยู/ใกล4แหล/งตลาด 
(ดวงพร อันประเสริฐ 2534: บทคัดย/อ)  

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการต้ังโรงงาน
การกระจายตัวแบบเส4นตรงขนานไปกับเส4นทาง
คมนาคมขนส/ง เ พ่ือความสะดวกในการขนส/ง
วัตถุดิบจากนอกพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ี ประกอบกับ
เส4นทางคมนาคมได4มีการพัฒนาด4านการขยาย
ช/องทางระบบการขนส/งเพ่ิมข้ึน อีกท้ังอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป มีลักษณะการต้ังอยู/ในพ้ืนท่ีแหล/งท่ีมี

การเพาะปลูกเพ่ือการประหยัดด4านต4นทุน และ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเปGนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
พ่ึงพาวัตถุดิบในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี จึงมีแนวโน4ม
การกระจายตัวแบบเส4นตรงไปตามแนวเส4นทาง
คมนาคมหลักเชื่อมระหว/างจังหวัด ไปทิศทางเหนือ 
ซ่ึงติดกับอําเภอหันคา และอําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ตามเส4นทางหลวงหมายเลข 340 ระยะทาง
รวมประมาณ 120 กิโลเมตร ทางทิศใต4ของจังหวัด
สุพรรณบุรีติดต/อกับอําเภอบางเลน ตามเส4นทาง
หลวงหมายเลข3251ระยะทางรวมประมาณ 50 
กิโลเมตร และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ตามเส4นทางหลวงหมายเลข321ระยะทางรวม
ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของ
จังหวัดสุพรรณบุรีติดต/อกับอําเภอแสวงหา อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ/างทอง ตามเส4นทางหลวง
หมาย เลข  329 ร ะยะทา งร วมประมาณ 10 
กิโลเมตร และอําเภอผักไห/ และอําเภอบางซ4าย 
จ ังหว ัดพระนครศรีอยุธยา ตามเส4นทางหลวง
หมายเลข3263ระยะทางรวมประมาณ 10 กิโลเมตร 
2.การวิเคราะห�ปQจจัย ท่ีมีอิทธิพลต�อท่ีตั้ งของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 
          การศึกษาป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ผู4วิจัยได4สัมภาษณ%
ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จํานวน
51โรงงาน โดยใช4แบบสอบถามความสําคัญ ของ
ป-จจัยต/างๆ 9 ป-จจัย คือ วัตถุดิบ ตลาด แรงงาน 
ทุน ท่ีดิน สถานประกอบการ การคมนาคมขนส/ง 
สาธารณูปโภค การส/งเสริมจากหน/วยงานของรัฐ
และผู4ประกอบการ และนําข4อมูลจากการสัมภาษณ%
มาวิ เคราะห%ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ี ต้ัง โดยการ
วิเคราะห%แต4มคะแนน เรียงลําดับคะแนนของตัวแปร
อิสระต/างๆ ท่ีนํามาใช4ในการวิเคราะห% จากการให4ค/า
คะแนนของผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป แบ/งการวิเคราะห%ตามป-จจัย 



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 1 January - June  2013  

          เ ม่ือนําป-จจัยต/างๆ มาเรียงค/าคะแนน 
พบว/า ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อการเลือกทําเลท่ีต้ัง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ป-จจัยทางกายภาพ 
ได4แก/ การมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานรองรับ 
ป-จจัยทางเศรษฐกิจ ได4แก/ การอยู/ใกล4แหล/งวัตถุดิบ 
รองลงมา คือ การอยู/ใกล4เส4นทางคมนาคมขนส/ง 

การมีท่ีดินเปGนของตนเอง การอยู/ใกล4ตลาดผู4บริโภค 
ป-จจัยทางสังคม ได4แก/ การอยู/ใกล4แหล/งท่ีมีการ
รวมกลุ/มของเกษตรกร ความรู4สึกท่ีดีต/อพ้ืนท่ี การ
อยู/ใกล4ท่ีพักอาศัย ท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปกระจายตัวอยู/ในพ้ืนท่ี 9 อําเภอและ
อยู/ในพ้ืนท่ี 25 ตําบล ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนโรงงานท่ีได4ทําการสอบถามในจังหวัดสุพรรณบุรี 

อําเภอ จํานวนโรงงาน (โรง) ร4อยละ (%) ค/าเฉลี่ย ( X) 

เมืองสุพรรณบุรี 18 35.29 15.5 
(สูง) อู/ทอง 13 25.49 

ศรีประจันต% 6 11.76 
4.66 

(ปานกลาง) 
ดอนเจดีย% 4 07.84 
สองพ่ีน4อง 4 07.84 

เดิมบางนางบวช 2 03.92 
1.5 
(ตํ่า) 

สามชุก 2 03.92 
ด/านช4าง 1 01.96 
บางปลาม4า 1 01.96 

 

จากการวิ เคราะห%  ความคิด เห็นของ
ผู4ประกอบการเก่ียวกับป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อการ
เลือกท่ีต้ังอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการกําหนดค/าเปGนแต4มคะแนน 
(Point Score) ความสําคัญของป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อ
การประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ี
ผู4ประกอบการได4แสดงความคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
นํามาวิเคราะห%เปรียบเทียบให4เห็นความเหมือนหรือ
แตกต/างกันของป-จจัยของอุตสาหกรรมอาหาร   
แปรรูป ตลอดจนมองเห็นภาพรวมของจังหวัด
สุพรรณบุรีได4 ซ่ึงเม่ือพิจารณาค/าร4อยละจากจํานวน
โรงงานในแต/ละอําเภอของอุตสาหกรรมอาหาร    

แปรรูป พบว/า อําเภอท่ีมีค/าร4อยละของจํานวน
โรงงานมากท่ีสุด ได4แก/ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีค/า
เท/ากับ 35.29% อําเภอท่ีมีค/าร4อยละของจํานวน
โรงงานรองลงมา ได4แก/ อําเภออู/ทอง มีค/าเท/ากับ 
25.49% และอํา เภอศรี ประจันต%  มี ค/ า เท/ า กับ 
11.76% ส/วนอําเภอท่ี มีค/ าร4อยละของจํ านวน
โรงงานน4อยท่ีสุด ได4แก/ อําเภอด/านช4าง และอําเภอ
บางปลาม4า มีค/าเท/ากับ 1.96% และเม่ือพิจารณา
จํานวนโรงงานในแต/ละอําเภอโดยการหาค/าช/วง
ระดับ สามารถแบ/งออกได4เปGน 2 ช/วงระดับ คือ ช/วง
ระดับน4อย (ช/วงคะแนน 0-6) ต้ังอยู/ ท่ีอําเภอศรี
ประจันต%  จํานวน 6 โรงงาน อําเภอดอนเจดีย% 
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จํานวน 4 โรงงาน อําเภอสองพ่ีน4อง จํานวน 4 
โรงงาน อําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน 2 โรงงาน 
อําเภอสามชุก จํานวน 2 โรงงาน อําเภอด/านช4าง 
จํานวน 1 โรงงาน และอําเภอบางปลาม4า จํานวน 1 
โรงงาน และช/วงระดับมาก (ช/วงคะแนน 13-18) 
ต้ังอยู/ท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 18 โรงงาน 
และอําเภออู/ทอง จํานวน 13 โรงงาน  

ผลการวิเคราะห%ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ัง
ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท้ัง 9 ป-จจัยโดยจัดลําดับความสําคัญตามแต4ม
คะแนน (Point Score) ท่ีได4จากความคิดเห็นของ
ผู4ประกอบการในการตอบแบบสอบถามตามลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน4อย  

พบว/า 5 ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลอย/างเด/นชัดต/อ
ท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัด
สุพรรณบุรี ได4แก/ สาธารณูปโภค ผู4ประกอบการ 
วั ต ถุ ดิ บ  ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส/ ง  ท่ี ดิ น /ส ถ า น
ประกอบการ เม่ือพิจารณาแต4มคะแนนรวมในแต/ละ
ป-จจัยจะเห็นว/าแต4มคะแนนรวมของป-จจัยด4าน
สาธารณูปโภคมีมากท่ีสุด คือ 432 เปGนลําดับท่ี 1 
รองลงมา คือ ป-จจัยด4านผู4ประกอบการ มีแต4ม
คะแนนรวมเท/ากับ 417 เปGนลําดับท่ี 2 ป-จจัยด4าน
วัตถุดิบ มีแต4มคะแนนรวมเท/ากับ 327 เปGนลําดับท่ี 
3 ป-จจัยด4านการคมนาคมขนส/ง มีแต4มคะแนนรวม
เท/ากับ 324 เปGนลําดับท่ี 4 ป-จจัยด4านทีดิน/สถาน
ประกอบการ มีแต4มคะแนนรวมเท/ากับ 285 เปGน
ลําดับท่ี 5 ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงแต4มคะแนนรวมของป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีตั้งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ป-จจัย แต4มคะแนน ลําดับ 
สาธารณูปโภค 432 1 
ผู4ประกอบการ 417 2 
วัตถุดิบ 327 3 
การคมนาคมขนส/ง 324 4 
ท่ีดิน/สถานประกอบการ 285 5 
ทุน 135 6 
แรงงาน 129 7 
ตลาด 102 8 
หน/วยงานของรัฐให4การส/งเสริม 63 9 

 
          จากการวิเคราะห%การจัดลําดับความสําคัญ
ของป-จจัยของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พบว/า 
สามารถแบ/งป-จจัยท่ีสําคัญออกเปGนกลุ/มตามระดับ
ความสําคัญได4เปGน 3 กลุ/ม ดังนี้ 

กลุ/มท่ี 1ป-จจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
คือ ป-จจัยด4านสาธารณูปโภค และป-จจัยด4าน
ผู4ประกอบการ 

กลุ/มท่ี 2ป-จจัยท่ีมีความสําคัญมาก คือ 
ป-จจัยด4านวัตถุดิบ และป-จจัยด4านการคมนาคมขนส/ง 
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กลุ/มท่ี 3 ป-จจัยท่ีมีความสําคัญปาน
กลาง คือ ป-จจัยด4านท่ีดิน/สถานประกอบการ 

เม่ือเปรียบเทียบป-จจัยแต/ละป-จจัยของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี จะ
เห็นว/า ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4
ความสําคัญป-จจัยด4านสาธารณูปโภค และป-จจัย
ด4านผู4ประกอบการ มากท่ีสุด ป-จจัยท่ีผู4ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4ความสําคัญมาก คือ 
ป-จจัยด4 านแหล/ งวัต ถุ ดิบ และป-จจั ยด4 านการ
คมนาคมขนส/ ง  และป- จจั ย ท่ี ผู4 ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4ความสําคัญปานกลาง 
คือ ป-จจัยด4านท่ีดิน/สถานประกอบการ  

จากการวิเคราะห%ระดับความสําคัญของป-จจัย
ท่ีมีอิทธิพลต/อท่ีต้ังของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว/า มีป-จจัยท่ีสําคัญ 4 ป-จจัย 
คือ 
        1.ป-จจัยด4านสาธารณูปโภค 
        2.ป-จจัยด4านผู4ประกอบการ 
        3.ป-จจัยด4านวัตถุดิบ  
        4.ป-จจัยด4านการคมนาคมขนส/ง 
          เ ม่ื อนํ าม าวิ เ คราะห% แยกแต/ ละป- จจั ย 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห%ได4ดังต/อไปนี้ 
          1.ป-จจัยด4านสาธารณูปโภค 
            จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห% ป- จ จั ย ด4 า น
สาธารณูปโภค พบว/า ผู4ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปให4ความสําคัญกับป-จจัยการมีไฟฟEาใน
ปริมาณท่ีเพียงพอ และการมีน้ําใช4อย/างเพียงพอ
รองลงมา คือ การมีโทรศัพท%ใช4อย/างเพียงพอ 
            เม่ือพิจารณาแต4มคะแนนในแต/ละระดับ
ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะเห็นได4ว/ า
ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4
ความสําคัญกับป-จจัยในเรื่องท่ีมีไฟฟEาในปริมาณท่ี
เพียงพอ และมีน้ําใช4อย/างเพียงมากที่สุด มีแต4ม
คะแนนเท/ากับ 153 ลําดับที่ 1 และป-จจัยที่มี

โทรศัพท%ใช4อย/างเพียงพอรองลงมา มีแต4มคะแนน
เท/ากับ 126 ลําดับท่ี 2 
          2.ป-จจัยผู4ประกอบการ 
            จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห% ป- จ จั ย ด4 า น
ผู4ประกอบการ พบว/า ผู4ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปให4ความสําคัญกับป-จจัยการมีความรู4
และประสบการณ% ใน กิจการนั้ น ๆ  มาก ท่ีสุ ด 
รองลงมา คือ การมีภูมิลําเนาอยู/ในท4องถ่ิน และมี
การดําเนินกิจการต/อจากครอบครัว/ญาติพ่ีน4อง 
และผู4ประกอบการให4ความสําคัญน4อยท่ีสุด คือ 
หน/วยงานราชการให4การส/งเสริม/ฝ�กอบรม 
            เม่ือพิจารณาแต4มคะแนนของแต/ละระดับ
ของป-จจัยผู4ประกอบการของอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป จะเห็นได4ว/าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4
ความสําคัญกับป-จจัยการมีความรู4และประสบการณ%
ในกิจการนั้นๆ มากท่ีสุด มีแต4มคะแนนเท/ากับ 132 
ลําดับท่ี 1รองลงมา คือ การให4ความสําคัญกับป-จจัย
การมีภูมิลําเนาอยู/ในท4องถ่ิน มีแต4มคะแนนเท/ากับ 
108ลํ า ดับ ท่ี2 และการ ดํา เนิน กิจการต/อจาก
ครอบครัว/ญาติพ่ีน4อง มีแต4มคะแนนเท/ากับ 105 
ลําดับท่ี 3 
          3.ป-จจัยด4านแหล/งวัตถุดิบ  
            จากการวิเคราะห%ป-จจัยด4านแหล/งวัตถุดิบ 
พบว/า ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4
ความสําคัญกับป-จจัยการมีวัตถุดิบในท4องถ่ิน และ
พ้ืนท่ีใกล4เคียงมากท่ีสุด รองลงมา คือ วัตถุดิบ มี
ราคาท่ีเหมาะสม และผู4ประกอบการให4ความ  
สําคัญน4อย คือ วัตถุดิบมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และมี
ปริมาณวัตถุดิบท่ีเพียงพอ 
            เม่ือพิจารณาแต4มคะแนนในแต/ละระดับ
ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะเห็นได4ว/ า
ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4
ความสําคัญกับป-จจัยท่ีมีวัตถุดิบในท4องถ่ิน และ
พ้ืนท่ีใกล4เคียงมากท่ีสุด มีแต4มคะแนนเท/ากับ 96 
เปGนลําดับท่ี 1 รองลงมา คือ การให4ความสําคัญกับ
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ป-จจัยท่ีมีวัตถุดิบมีราคาท่ีเหมาะสม มีแต4มคะแนน
เท/ากับ 87 เปGนลําดับท่ี 2 และผู4ประกอบการให4
ความสําคัญน4อย คือ วัตถุดิบมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
มีแต4มคะแนนเท/ากับ 81 เปGนลําดับท่ี 3 
          4.ป-จจัยด4านการคมนาคมขนส/ง 
            จากการวิเคราะห%ป-จจัยด4านการคมนาคม
ขนส/ง พบว/า ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปให4ความสําคัญกับป-จจัยการมีค/าใช4จ/ายใน
การคมนาคมเหมาะสม และการมีรถยนต%โดยสาร
ประจําทางผ/าน รองลงมา คือ การมีเส4นทางเข4าถึง
ได4อย/างสะดวก 
            เม่ือพิจารณาแต4มคะแนนในแต/ละระดับ
ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ผู4ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให4ความสําคัญกับป-จจัย
ท่ีมีค/าใช4จ/ายในการคมนาคมเหมาะสมมากท่ีสุด มี
แต4มคะแนนเท/ากับ 117 เปGนลําดับท่ี 1 มีรถยนต%
โดยสารประจําทางผ/าน มีแต4มคะแนนเท/ากับ 111
เปGนลําดับท่ี 2ส/วนป-จจัยการมีเส4นทางเข4าถึงได4อย/าง
สะดวกมาก มีแต4มคะแนนเท/ากับ 96 เปGนลําดับท่ี 3 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบว/า อุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพิจารณาจากจํานวน
แรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูประดับอําเภอใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว/า มีแรงงานอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปท้ังส้ิน จํานวน 1,830 คน อําเภอ
สามชุกเปGนอําเภอท่ีมีจํานวนแรงงานมากท่ีสุด 700 
คน คิดเปGนร4อยละ 38.25 รองลงมา คือ อําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี มีจํานวนแรงงาน 349 คน คิดเปGนร4อย
ละ 19.07 และอําเภออู/ทอง มีจํานวนแรงงาน 308 คน 
คิดเปGนร4อยละ 16.83  

โดยภาพรวมของรูปแบบทางพ้ืนท่ีของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี มี
การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกป-จจัยท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเปGน 2 กลุ/ม คือ ป-จจัย

ทุติยภูมิ ได4แก/ ลักษณะทางภูมิประเทศ และป-จจัย
ปฐมภูมิ ได4แก/ เส4นทางคมนาคมขนส/ง  

ด4 า น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร แ บ/ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จําแนกตามประเภท 
(ชนิดของโรงงาน) พบว/า การต้ังอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ประเภทโรงงานหลัก รหัส 008 มีมากท่ีสุดท่ี
อําเภออู/ทอง รองลงมา คือ อําเภอสองพ่ีน4อง อําเภอ
เดิมบางนาบวช และอําเภอสามชุก และอําเภอท่ีมี
น4อยท่ีสุด คือ อําเภอศรีประจันต% อําเภอดอนเจดีย% 
และอําเภอด/านช4าง ประเภทโรงงานหลัก รหัส009 
มีท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี และอําเภออู/ทอง และ
อําเภอศรีประจันต% ประเภทโรงงานหลัก รหัส010 มี
มากท่ีสุดท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี รองลงมาคือ 
อําเภอ   ศรีประจันต% อําเภอดอนเจดีย% อําเภออู/ทอง 
อําเภอสองพ่ีน4อง อําเภอเดิมบางนางบวช และ
อําเภอบางปลาม4า ประเภทโรงงานหลัก รหัส012 มี
อยู/ในพ้ืนท่ีอําเภออู/ทอง และประเภทโรงงานหลัก
รหัส 013 มีอยู/ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จ ากการวิ เ ค ร าะห% ข4 อ มู ล โ ดยการจั ด
เรียงลําดับตามค/าสัดส/วนความหนาแน/นต/อพ้ืนท่ี 
พบว/า สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป มีการต้ังโรงงานกระจายตัวแบบเส4นตรงขนานไป
กับเส4นทางคมนาคมขนส/ง โดยการนําตําแหน/งท่ีต้ัง
ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีได4จากการ
สํ า ร วจภาคสนามและข4 อ มู ลจ ากสํ านั ก ง าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มาซ4อนทับกับข4อมูล
การใช4ประโยชน%ท่ีดิน ด4วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร% พบว/า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการ
ต้ังโรงงานบริเวณด4านทิศตะวันออก ซ่ึงเปGนพ้ืนท่ี
ราบลุ/มแม/น้ําท/าจีน หรือแม/น้ําสุพรรณบุรี ด4านทิศ
ใต 4ขอ งจ ังหว ัดส ุพ รรณบ ุร ีได4แก/  อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต% และอําเภออู/ทอง 
ส/วนทางด4านทิศตะวันตกของจังหวัดทอดตัวข้ึนไป
ทางเหนือขนานกับเส4นแบ/งเขตระหว/างจังหวัด
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สุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี ส/วนทางด4านทิศ
ตะวันตกของอําเภอด/านช4าง 

การกระจายตัวแบบเส4นตรงตามเส4นทาง
คมนาคมหลักเชื่อมระหว/างจังหวัด ไปทิศทางเหนือ 
ซ่ึงติดกับอําเภอหันคา และอําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ทางทิศใต4ของจังหวัดสุพรรณบุรีติดต/อกับ
อําเภอบางเลน และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
และทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุพรรณบุรีติดต/อ
กับอําเภอแสวงหา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ/างทอง และอําเภอผักไห/ และอําเภอบางซ4าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู4ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา ป-จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อ
ท่ีต้ังโรงงาน โดย ให4ความสําคัญป-จจัยทางสังคม
มากกว/าป-จจัยทางการเมือง โดยผู4ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุกขนาดให4

ความสําคัญกับป-จจัยหลักเหมือนกัน ได4แก/ การมี
สาธารณูปโภครองรับ ท้ั งด4 านไฟฟEา  ประปา 
โทรศัพท% โทรสาร เพ่ือช/วยในการดําเนินงานและ
อํานวยความสะดวกในการติดต/อทางการค4าและ
บริการลูกค4า รองลงมา คือ ผู4ประกอบการ มีความรู4
ความชํานาญและประสบการณ%ในกิจการนั้นๆ 
ลําดับท่ีสาม คือ การอยู/ใกล4แหล/งวัตถุดิบ เนื่องจาก
มีวัตถุดิบในท4องถ่ิน และพ้ืนท่ีใกล4เคียง มากเพียงพอ
ต/อกระบวนการผลิต ทําให4ลดต4นทุนการผลิตได4เปGน
อย/างดี และลําดับสุดท4าย คือ อยู/ ใกล4 เส4นทาง
คมนาคมขนส/ง ระบบการคมนาคมขนส/งสะดวก มี
การเพ่ิมช/องทางการจราจร สําหรับท่ีต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในป-จจุบัน ท่ีต้ังของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุกขนาดต้ังอยู/ใน
บริเวณท่ีเหมาะสมมาก 

 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2552). แผนแม/บทอุตสาหกรรมอาหาร 2553-2557. 
ดวงพร อันสุวรรณ. (2534). “การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก�อสรOางใน

จังหวัดสระบุรี.” วิทยานิพนธ%ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. ถ/ายเอกสาร. 

วัลลภ ทองอ/อน (2535). รูปแบบทางพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความสัมพันธ�กับพัฒนาการดOาน
การผลิต. 

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. (2546). แผนการลงทุนจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี. สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. 
ถ/ายเอกสาร. 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี. 2553.  รายงานวิเคราะห�สภาวะอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี.  
อุศนา จันทร%หอม. (2526). “การศึกษาและวิเคราะห�รูปแบบอุตสาหกรรมบริเวณลุ�มน้ําแม�กลอง” วิทยานิพนธ%

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. ถ/ายเอกสาร. 
 

 



15 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ป�ท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

Ran Roeun1 

 
บทคัดย�อ 
  
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค%ท่ีจะอธิบายปรากฏการณ%ทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับองค%กร ด,านความพึง
พอใจในการทํางานและความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร ACLEDA Bank Plc ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา งานวิจัยนี้ได,ใช,เครื่องมือในการสํารวจเก็บข,อมูลสองแบบคือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
ตัวอยHางจํานวน 180 คนจากจํานวนพนักงานท้ังหมด 7,070 คนใน ป� ค.ศ.2011  ผลการศึกษาวิจัยพบวHา
พนักงานสHวนมากพึงพอใจกับหน,าท่ีการงาน ปPจจัยผลการวิจัยไมHได,แสดงให,เห็นถึงความแตกตHางอยHางเห็นได,
ชัดเจน ในระดับความพึงพอในการทํางานระหวHางปPจจัยจํานวน 8 ปPจจัยได,แกH “ความรับผิดชอบ” “ตัวงาน” 
“คHาตอบแทน” “สภาพแวดล,อมในการทํางาน” “ความก,าวหน,า” “การเติบโตในหน,าท่ีการงาน” 
“ผลสัมฤทธิ์” “และ “การยอมรับนับถือ” ผลการวิจัยแสดงให,เห็นวHาไมHมีความแตกตHางอยHางชัดเจนด,านความ
พึงพอใจในการทํางานระหวHางกลุHมพนักงานผู,ชายและกลุHมพนักงานผู,หญิง ยังตัวอยHางของการวิจัยสHวนมาก  
ไมHมีความคิดท่ีจะลาออกจากธนาคาร ACLEDA Bank Plc และจะทํางานไปจนเกษียณ ซ่ึงสHวนหนึ่งมาจาก
ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการศึกษาวิจัยโดยรวมสามารถนํามาใช,เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร%และนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย%ของธนาคาร ACLEDA Bank Plc เพ่ือท่ีจะพัฒนาได,ทันเทHาเทียมกับ 
มาตรฐานสากลได, 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการทํางาน, ความจงรักภักดีของพนักงาน  ธนาคาร ACLEDA Bank Plc  
ประเทศกัมพูชา 
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Abstract 
  

 This study aimed to explain organizational-behavior-related phenomena of job 
satisfaction and loyalty among employees of ACLEDA Bank Plc in Phnom Penh, Cambodia. 
The study employed two main approaches, qualitative and quantitative, with 180 samples 
out of 7070 employees as of 2011. The findings indicated that the vast majority of 
employees were satisfied with their job. The findings did not show any significant difference 
in degrees of employees’ job satisfaction on the eight factors namely “working 
environment”, “compensation”, “work itself”, “responsibility”, “achievement”, “growth 
and possibility of growth”, recognition, and “advancement”. The result also showed that 
there was no significant difference in job satisfaction among males and females. 
Furthermore, the findings indicated that the majority of the respondents did not intend to 
leave ACLEDA Bank and were willing to work until retirement, partly as a result of job 
satisfaction.  

The overall results of this study can be used to enhance the existing human 
resource management strategies and policies in ACLEDA Bank Plc to keep up with 
international standards of practice.   

 

 Key words : Job satisfaction, Employee loyalty, ACLEDA Bank Plc, Cambodia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ป�ท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

Introduction 
Human capital is recognized as the 

fundamental source of productivity and 
quality in a workplace. An effective 
organization needs to understand its 
employees’ attitudes and behaviors and 
keep investing in its human resource 
development. To retain its high performing 
team of employees, the organization has to 
make sure there is job satisfaction and a 
sense of loyalty. Therefore, job satisfaction 
and loyalty have always been a major 
interest in the field of organizational 
behavior and human resource management. 
Although there have been a great deal of 
studies in this field, this study attempted  
to discover more new information and 
perspectives explaining job satisfaction and 
loyalty of Cambodian employees in 
ACLEDA bank in the context of Phnom 
Penh, Cambodia. 

This study attempted to investigate 
employees’ job satisfaction and loyalty in a 
local bank known as ACLEDA Bank Plc in 
Phnom Penh, Cambodia. Specifically, the 
research intended to look for answers      
to five questions concerning overall            
job satisfaction, degree of job satisfaction,    
key factors affecting job satisfaction, 
relationship of job satisfaction and gender, 
and relationship of job satisfaction and 
loyalty or organizational commitment 
among the bank employees. The findings of 
this research will publicly serve as best 
practices or lessons learned for other 

organizations in Cambodia and will be used 
to make potential recommendations for 
ACLEDA Bank so that the bank can keep 
doing the good job it has done as well as 
to improve the not-so-good practices at its 
discretion.  

 
Significance of the Study  

Despite the global economic crisis, it 
was observed that local business 
establishments in Cambodia were on the 
rise. However, not all of the local 
businesses could manage to survive and 
grow in such a changing and competitive 
world. Yet, ACLEDA was able to keep 
growing and even to go international when 
this bank opened its branches in Loa PDR in 
2006. In addition, the number of staff risen  
even during the recent financial crisis from 
3,028 staff 2006 to 6,999 staff in 2010 
(ACLEDA’s annual report, 2010). Therefore, 
the case study of its employees’ 
satisfaction and loyalty was worth learning 
as one of the best practices and lessons 
learned for other locally-established 
businesses in Cambodia, although the 
findings of the study would not represent 
employees’ behavior in all of the firms and 
businesses. 

Funded by International Labor 
Organization (ILO) and United Nations 
Development Project (UNDP), ACLEDA Bank 
was started as a local Microfinance NGO in 
1993, merely providing loans to small    
and medium enterprises in Cambodia.           



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 1 January - June  2013  

To operate with financial sustainability, 
ACLEDA with assistance from USAID, 
MPDF/IFC and UNDP ran a three - year 
program for organizational transformation 
from 1998 to 2000. ACLEDA was transformed to 
an official bank namely ACLEDA Bank in 
2000. And in 2003, it was licensed to be a 
commercial bank covering the whole of 
Cambodia. Today, the bank runs with the 
official status as ACLEDA Bank Plc. 

Unlike other foreign investment banks 
in Cambodia, ACLEDA as mentioned earlier, 
started as a local NGO purposefully 
founded for micro and small enterprise 
development in 1993 when Cambodia 
organized its first general election, officially 
turning the political system from 
communism to democracy. Before it 
became a commercial bank, ACLEDA went 
through many organizational changes and 
difficulties such as 1997’s south-east Asia 
financial crisis and the recent global 
financial crisis. Under such circumstances, 
there must be a certain level of uncertainty 
among the employees. Some must have 
decided to quit while some remained 
motivated and loyal to the organization 
despite the challenges it faced. However, 
within 13 years ACLEDA increased its 
coverage areas from 6 provinces/towns in 
1993 to all of Cambodia’s provinces and 
towns in 2006; the number of employees 
rose to 7,104 persons. Therefore, for good 
practices, it was important to study the 
employee’s behavior in this organization, 

and the factors which affected satisfaction, 
motivation and loyalty of is employees. 
Hence, the questions to be addressed were 
how much the employees of the bank 
were satisfied with their job and how they 
were kept motivated and loyal to their 
employer and job. 
 
Problem Statement 

As the labor market in commercial 
bank sector became larger and more 
competitive, movement of skilled and 
experienced workers was getting more 
vibrant. Like other banks in Cambodia, 
ACLEDA Bank needed to maintain its high 
performing workforce in order to guarantee 
productivity and growth. Therefore, this 
study addressed the question of how the 
bank could maintain and improve its 
employees’ job satisfaction and loyalty to 
minimize turnover rate in the future. 
 
Research Objectives 

This study primarily attempted to 
identify employees’ behavior regarding 
their job satisfaction, loyalty factors, and 
motivation factors in ACLEDA Bank Plc in 
Phnom Penh, Cambodia. The research 
served five purposes: (1) to assess the 
overall job satisfaction of the employees in 
ACLEDA Bank, (2) to evaluate the degree of 
employees’ job satisfaction on the eight 
factors (Working environment, compensation, 
work itself, responsibility, achievement, 
growth, advancement, and recognition), (3) 
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to identify the key factors among the eight 
factors (working environment, Compensation, 
work itself, responsibility, achievement, 
growth, advancement, and recognition), 
mostly affecting the employees’ job 
satisfaction, (4) to find out the relationship 
between job satisfaction and gender, and 
(5) to identify the relationship between job 
satisfaction and loyalty of the employees.   
 
Literature Review 

In this part, two main categories of 
theories, content theories of work 
motivation and process theories, together 
with other theories such as instinct theories 
and drive and reinforcement theories were 
reviewed. Content theories of work 
motivation include Maslow’s hierarchy of 
work motivation (Maslow,1954), Alderfer’s 
Existence - Relatedness - Growth (Alderfer,1972), 
Herzberg’s Motivator-Hygiene Model 
(Herzburg,et.ul.,1959), and McClelland’s 
Learned Needs Theories while Process 
theories embody two main theories: (1) 
Vroom’s Expectancy Theory (Vroom, 1964) 
and (2) Porter-Lawler Model of Work 
Motivation (Porter and Lawler,1968). 
Content  theor ies  o f  mot iva t ion 
conceptualize behavior as the product of 
innate psychological characteristics while 
process theories view behavior as the 
result, at least in part, of human decision 
processes. Besides, a number of past 
studies on the related topics were also 
reviewed. Independent variables like 

gender, and intrinsic and extrinsic factors of 
job satisfaction were also looked into. On 
top of that, theories and past studies in 
relation with loyalty were cousulted as 
well. 
 
Conceptual Framework 

A conceptual framework was 
developed based on the concept of the 
influence of the eight variables including 
working environment, compensation, work 
itself, responsibility, achievement, growth, 
advancement, and recognition on job 
satisfaction which also leads to their loyalty 
to the organization. This framework reflects 
that the eight factors, intrinsic and extrinsic, 
play a part in the employees’ job 
satisfaction. It was assumed that satisfied 
employees tended to stay and were 
committed to the organization but they 
might still intend to look for a better pay or 
a higher position elsewhere or for any 
reason while dissat isf ied employees 
intended to leave for a better job 
elsewhere but might intend to stay in spite 
of dissatisfactions for some reasons.  
 
Research Methodology 

The study employed a mixed-method 
research design in which a quantitative mini-study 
and a qualitative mini-study were conducted in a 
combination and the findings of both techniques 
were integrated in the interpretation. Mixed 
methods research is defined as the class of 
research where the researcher mixes or combines 
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quantitative and qualitative research techniques, 
methods, approaches, concepts or language into a 
single study (Johnson & Turner, 2003). The 
purpose of this design, according to Johnson and 
Turner, is to use multiple approaches in answering 
research questions, rather than restricting or 
constraining researchers’ choices, which offers the 
best chance to obtain inclusive, pluralistic and 
complementary answers. However, this research 
placed more emphasis on qualitative approach 
while quantitative was used to capture the overall 
picture of employees’ job satisfaction to make 
more sense of the qualitative data interpretation.    

Quantitative approach was partly 
applied in parallel with the qualitative 
approach in this research study. This 
approach allowed the researcher to collect 
some statistics involving demographic 
information, degree of job satisfaction, and 
key factors mostly affecting overall job 
satisfaction by using a modified Minnesota 
Satisfaction Questionnaire with subscales 
under eight factors: (1) working environment, (2) 
compensation, (3) work itself, (4) responsibility, (5) 
achievement, (6) growth, (7) advancement, 
and (8) recognition. For such a purpose, a 
sample survey of 180 out of 7,070 
employees was conducted.  

This study also employed a 
phenomenological approach which is one 
of the qualitative research designs to 
collect primary data from fieldwork in 
ACLEDA Bank Plc. in Phnom Penh, 
Cambodia. This research design allowed 
the researcher to discover and to 

understand phenomena concerned with 
events, situations, opinions, experiences, 
feelings, and attitudes of individuals 
producing subjective data.  
 
Findings and Discussion 
Overall  Job Sat isfact ion of the  

Employees 
The findings of this study revealed 

that there was difference in overall job 
satisfaction among employees who were 
satisfied with their job and those who were 
not. About 91 percent of the respondents 
said they were satisfied, very satisfied or 
extremely satisfied while about 9 percent 
of the respondents said they were slightly 
satisfied or not satisfied. Half of the total 
respondents (about 53 percent) said they 
were satisfied, followed by almost 23 
percent of those who were very satisfied. 
At the far end, about 15 percent said they 
were extremely satisfied (Figure1).    

 
Degree of Employees’ Job Satisfaction 
on the Eight Factors 

There was no difference in degree of 
job satisfaction as measused in eight factors 
(Figure2) namely working environment, growth 
and possibility of growth, work itself, 
achievement, recognition, responsibility, 
advancement ,  and compensat ion . 
Generally, the graph above indicated that 
the degrees given to each factor were not 
quite varied. On average, 40.90 percent of 
the respondetns were satisfied with the 
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eight factors.  However, it was noted that 
almost 10 percent of the respondents said 
they were particularly  not satisfied 
with compensation, which was the highest 

compared to the rest of the factors. The 
degree of only-slightly-satisfied also stood 
up higher than that in other factors.

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 1: Overall Job Satisfaction  
                    
 
 

         
Figure 2: Degree of Job Satisfaction on eight factors 
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Key factors Mostly Affecting Employees’ 
Job Satisfaction   
 
(1)Working Environment 

Forty-one (41) percent of the respondents said 
working environment was their most 
satisfactory factor. Most of the respondents 
in the in-depth interview also confirmed 
that they were satisfied with their working 
environment. Specifically, most of the 
respondents said they were satisfied     
with such features as culture of mutual 
respect, culture of family-like management, 
culture of reciprocal relationship, and value of 
professional ethics. 

ACLEDA Bank instilled a culture of 
mutual respect into its employees and 
managers of all levels. Regardless of their 
positions ranging from a janitor to a CEO, 
they addressed one another as “Lok Kru” 
or “Neak Kru” which meant “Teacher”. 
The former was used for males and the 
latter for females. Culturally, if you call 
someone “Luk Kru” or “Neak Kru” in 
Cambodia, it shows that you respect them. 
In this sense, the majority of the 
employees interviewed say they felt 
respected in their workplace and this drove 
their satisfaction.  

In addition, another culture of 
family-like management was seen as a 
driving force in employees’ motivation and 
satisfaction as well. ACLEDA managers 
treated their employees as children and in 
return they treated their managers as 

parents. In this sense, the parents had a 
duty to help their children grow by 
teaching them right from wrong. Mistakes 
were always corrected in a respectful 
manner, which did not embarrass or 
discourage the wrong doers while credits 
were given to the right doers before other 
co-workers. In return, the employees put 
their utmost efforts to solving as most 
problems as possible before bringing them 
to the managers’ attention. However, most of 
the respondents said they were not reluctant 
to go to their manager or supervisor for 
help when they had any question and they 
always received prompt assistance from 
their managers. Simply put, they were 
satisfied with that fact that their mangers or 
supervisors were always approachable and 
helpful. However, it does not necessarily 
mean that this family-like culture downplays its 
effectiveness of the management. According 
to a key informant (Assistant to Human 
Resources Director), ACLEDA had a clear 
chain of command. The management was 
operated in a top-down channel of 
communication, which meant that 
instructions and orders were passed down 
to appropriate lines of managers or 
supervisors without jumping over any layer 
of management. However, planning and 
strategies were developed in a bottom-up 
mode, meaning employees and managers 
at lower levels were actively engaged in 
the process and they were the ones who 
proposed to the top management for 
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rev iew and endorsement .  Engag ing 
employees and lower-level managers in 
the process of planning and strategy 
development creates a sense of ownership 
among employees.  

Another feature of organizational culture 
in ACLEDA Bank was reciprocal relationship among 
coworkers and managers. Forty-eight (48) per 
cent of the respondents said they were 
satisfied with coworker relationship and 27 
percent said they were very satisfied and 
10 percent said extremely satisfied. In 
overall, 82 percent of the respondents said 
they were satisfied, very satisfied, and 
extremely satisfied with the cooperation 
among coworkers. Forty-five (45) percent 
said they were satisfied with the personal 
relationship with their boss and 34 percent 
said very satisfied. Most of the respondents 
said they felt a family bond with their 
coworkers, which was reflected in their 
active social participation in events like 
wedding, funeral, and other emergency 
cases where their coworkers were always 
there to provide all forms of supports, 
physical, spiritual or financial.  

According to the key informant, 
ACLEDA stressed its emphasis on what was 
called “Being Moral or Ethical”, which 
covered “good thinking” “good speech” 
and “good act”. It was a required quality a 
person had to must have in order to work 
in ACLEDA. In the recruitment process, 
there were two aspects taken into account: 
(1) Ability and (2) Ethics. The former 

counted for 49 percent while the latter for 
51 percent. 
 
(2) Advancement 

As mentioned earlier, 24 percent of 
the respondents said they were satisfied 
with advancement, the chance to be 
promoted. Thirty-five (35) percent said they 
were satisfied with the priority given to 
internal employees to fill in higher vacant 
positions and 22 percent said they were 
very satisfied and 15 percent said they 
were extremely satisfied. Most of the time, 
recruitment was announced and performed 
internally, giving the most chances to 
internal staff. To be promoted, the 
interested staff had to pass a test 
conducted at headquarter and an ethic 
evaluation. Most of the respondents in the 
interview said they had to work hard so 
that their boss could recognize their credits 
while some said they needed to gain a 
great deal of experiences in order to go 
farthest possible in their career path. The 
most interesting thing was that each and 
every employee including a cleaner was 
given a chance to make use of his or her 
potentials and hard work to go as far as 
possible in the career ladder. For instance, 
the assistant director of Human Resources 
Department made his way up from a 
security guard. Most of the respondents 
stated that they did everything it took to 
be recruited by ACLEDA Bank regardless of 
any starting position and then they had to 
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work hard to improve themselves to be 
promoted continuously. This model 
encouraged the employees to work hard 
and to behave well. 
 
(3) Compensation 

Twenty-two (22%) percent of the 
respondents chose compensation as their 
third satisfactory factor of their job 
satisfaction. Nine out of fifteen respondents 
in the in-depth interview said they were 
satisfied with their basic salary compared to 
their work while the rest of them said were 
not very satisfied. However, all of them 
said they were satisfied with other benefits 
provided such as inflation adjustment pay, 
position allowances, overtime pay, uniform 
allowances, maternity leave, family 
allowances, health insurance, pension fund, 
profit sharing, incentives, and double 
annual bonuses.  In this sense, it was noted 
that compensation, at least in the context 
of Cambodia, had quite significant impact 
on their job satisfaction. 
 
Relationship of Job Satisfaction and 
Gender 

The findings revealed that there was 
no difference in job satisfaction among 
males and females. About 48 percent of 
the respondents stated that they were 
satisfied with their jobs while 58 percent 
said the same thing. Out of the total 
sample, 24 percent of males and 21 
percent of females said they were very 

satisfied whereas 18 percent of males and 
about 13 of females said they were 
extremely satisfied. Statistically, there is a 
slight difference in the mean of overall job 
satisfaction among male and female, i.e. 
3.51 and 3.39 respectively. There was also 
a slight difference in standard deviation of 
.926 for male compared to .834 for female. 
The interesting part was that men seemed 
to slightly outnumber women at the last 
highest degree of satisfaction (very satisfied 
and extremely satisfied) while female 
slightly outnumbered men in the middle 
range of satisfaction degree (58% of women 
vs. 48% of men) 
 
Relationship of Job Satisfaction and 
Loyalty of the Employees 

The findings obtained from the in-
depth interviews showed that there was a 
relationship between job satisfaction and 
loyalty of the employees in ACLEDA Bank. 
When asked if they had ever thought about 
leaving ACLEDA Bank, 12 out of 15 
respondents said they had never thought 
of leaving. Two of them said they would 
resign from their present job if they were 
offered higher salary and more benefits. 
One respondent said she was not certain. 
Asked if they wished to work for ACLEDA 
Bank until they retired, 10 out of 15 
respondents said they were committed to 
working for ACLEDA Bank until they retired 
and 4 respondents said they were not sure 
about that. One person said she would not 
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work until she retired for she wanted to run 
her own business in the future. Asked what 
made them stay, the respondents stated 
that they were satisfied with various 
aspects of their job including corporate 
culture of management, good management, 
mu tua l  unde r s t and i n g  be tween  
manage r s  and employees ,  f r i end l y  
relationship with coworkers, chances to 
grow and to become managers, a sense of 
mutual respect, ethical coworkers, fair 
benefit allocation, and stability of the Bank. 
Some of them were concerned about 
management and treatment in another 
workplace if they had to leave ACLEDA 
Bank. Some said they did not wish to leave 
their present job because they were 
worried that they would have to start 
everything over and they were not sure 
about how they would be treated there. 
Some of them said their age and ability did 
not allow them to move anywhere else; 
therefore, it was the best to stick to one 
place and to try to improve oneself to be 
promoted rather than moving around. So, 
they were committed to working for 
ACLEDA Bank in a hope that they were 
then safe and there were more possibilities 
of growth and advancement. In a nutshell, 
the fact that they were satisfied led to their 
loyalty to their organization and at the 
same time they did not want to jeopardize 
their job by moving to a new place where 
they were not certain about. 
 

Conclusion 
Five main findings were discovered. 

Firstly, the findings confirmed that overall 
the vast majority of respondents stated 
that they were satisfied with their job while 
only a small number of them said they 
were slightly satisfied and dissatisfied with 
their job. Secondly, there was no significant 
difference in degree of job satisfaction on 
the eight factors namely working 
environment, growth and possibility of 
g rowth ,  wo rk  i t s e l f ,  a ch ievement , 
recognition, responsibility, advancement, 
and compensation. Thirdly, the main three 
factors mostly affecting job satisfaction 
i n c l uded  “wo r k i n g  env i r onmen t”, 
“advancement”, and “compensation”.  
Fourthly, there was no significant difference 
in job satisfaction among males and 
females. Finally, the findings also clarified 
that employees’ loyalty was mostly 
affected by their job satisfaction. In this 
sense, there was a relationship between 
job satisfaction and loyalty. 

From a broader perspective, it is 
possible to conclude that compensation is 
one of the most affecting factors driving 
employees’ job satisfaction in the 
contemporary context of Cambodia. 
Moreover, it is also noted that Cambodian 
employees’ satisfaction and loyalty are 
mainly driven by an enabling environment 
where they are treated respectfully and 
fairly and chances for promotion are fairly 
given to hard working people. 
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Recommendations 
Although the turnover rate in ACLEDA is 

still low and the vast majority of 
employees are satisfied with their job, it 
does not necessarily suggest that the 
competent employees are totally loyal to 
the organization. As discussed earlier, some 
of them are willing to leave if better wages 
and benefits are offered or if they are 
convinced that they will be treated better 
in a new workplace. Therefore, it is 
necessary for ACLEDA Bank to keep 
maintaining and improving job satisfaction 
and loyalty among its employees to retain 
high performing workforce and to minimize 
turnover rate in the future. To do so, 
ACLEDA Bank Plc. may take the following 
recommendations into account:    

1. ACLEDA bank should continue improving 
the most satisfactory features of the job such as 
working environment, advancement, compensation, 
and the work itself. Although working 
environment was rated high, the Bank 
should continue to provide trainings to 
supervisors and managers so that they 
are able to handle employees’ problems in 
a more effective and efficient manner. 
Moreover, the physical working conditions 
should be improved constantly especially 
in some rural areas employees’ health and 
safety may be where at risk. With regard to 
advancement, internal recruitment and 
equal chances for promotion are the best 
practices in the Bank for now. However, the 
bank should also factor in a greater 

proportion of external recruitments to bring 
in more diverse experiences and innovations as the 
market is getting more competitive and the 
internal employees may not be able to 
identify the issues from inside. Besides, 
although the bank has provided its 
employees with satisfactory benefits, it is 
still required the bank not to take the 
compensation for granted. It means that 
the bank has to keep adjusting salary and 
compensations according to the fair market 
price of labor in the banking sector; 
otherwise, the bank may lose its 
experienced and able workforce. Another 
issue the bank should take into account is 
the cross-department jobs offered to its 
internal employees. The bank has allowed 
its internal staff to move from one job to 
another, crossing departments in their 
promotion. On the bright side, it is a great 
opportunity given to its staff to experience 
different aspects of jobs in the bank and 
hopefully they will become a better 
supervisor or manager in the future as they 
are exposed to a wide range of fields. For 
instance, an accountant with an accounting 
degree has moved to Human Resource 
Management Department, working as a staff 
in the recruitment unit. This has given 
him/her an opportunity to learn another 
skill. On the dark side, the employees who 
move from one job to another in different 
fields, however, may not be able to 
specialize in any skill or expertise. In all, 
the bank should keep up its good practices 
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and at the same time put more efforts in 
fixing both existing and emerging problems.       

2. ACLEDA bank should focus more 
attention on other intrinsic factors like 
growth and possibil ity of growth, 
a c h i e v e m e n t ,  r e c o g n i t i o n ,  a n d  
responsibilities to lift up employees’ job 
satisfaction and loyalty to the next level to 
retain high performing teams of workers 
and to motivate those with less experience 
to keep up with the standard of practice.  

3. ACLEDA bank should provide its 
employees with more opportunities for 
capacity building to get themselves ready 
for the upcoming ASEAN economic 
community where regional markets will be 
even more competitive. Specifically, the 
bank should focus its trainings on three 
i s sues :  (1 )  bank ing  sys tem in  the          
South-East Asia Region, (2) Cross-cultural 
communication, and (3)Business language 
communication. The bank’s employees 
should have broader understanding of how 
different banking systems work in the 
region so that they can deal with the 
problems effectively. Moreover, when 
ASEAN countries are fully integrated, the 

bank will have to deal with a wider range 
of customers or investors from other 
countries in the region. Therefore, it is very 
important that the bank’s employees 
should be provided with trainings on cross-
cultural communication so that they can 
better deal with diverse customers or 
investors. In addition, the bank should 
encourage and provide its employees with 
more chances to improve their foreign 
languages that are widely used in the 
business sector to ensure effective 
communications in transactions.  
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บทคัดย�อ 
  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินคุณภาพการให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลํา
ตาเสา อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด านการให บริการอย+างเสมอภาค ด านการให บริการอย+าง
ทันเวลา ด านการให บริการอย+างเพียงพอ ด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง และด านการให บริการอย+างก าวหน า
จากการประเมินของผู ใช บริการ จําแนกตามลักษณะผู มาใช บริการจํานวน  400 คน แบบสอบถามมี 2 ส+วน 
คือ ลักษณะผู ใช บริการและด านการให บริการ สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห�ข อมูล คือ ค+าร อยละ ค+าเฉลี่ย ค+า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�การแปรปรวนทางเดียว F – test เม่ือพบความแตกต+างทําการเปรียบเทียบ
รายคู+ โดยวิธีของ เชฟเฟ<  (Scheffe test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ผลการวิจัยพบว+าโดยภาพรวมกลุ+มตัวอย+างของผู ใช บริการประเมินคุณภาพการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู+ในระดับดีโดยไม+แตกต+างกันตามปGจจัย
ทางลักษณะส+วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายได  ในภาพรวมและแต+ละด าน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกต+างกันประเมินคุณภาพการให บริการแตกต+างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใน
ด านการให บริการอย+างเพียงพอ เม่ือพิจารณาผลการประเมินแต+ละด านพบว+า กลุ+มตัวอย+างประเมินคุณภาพ
ในด านการให บริการอย+างเพียงพอสูงท่ีสุด รองลงมาได แก+ ด านการให บริการอย+างทันเวลา ด านการให บริการ
อย+างก าวหน า ด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง และด านการให บริการอย+างเสมอภาค ตามลําดับ 
 

 
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 1 นักศึกษาปรญิญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 

คุณภาพการให�บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา  อําเภอวังน�อย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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Service Quality of Office of Municipality at Tumbol Lamtasao,               
Amphoe Wang Noi, Changwat Phra Nakhon Sri Ayutthaya. 
 

Todsarat  Janyang 
 

 
Abstract 
  
 This research aimed to study customer’s evaluation of services delivered by the 
municipality at Tambol Lamtasao, Amphoe Wang Noi, Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 
in terms of equal service, in-time service, sufficient service, continuous service, and 
progressive service. A sample of 400 custonmers answered the questionnaire. Statistics used 
in data analysis were percentage, average, standard deviation, F-test, and Scheffe’s t - test 
at the statistically significant level of 0.05. 
 It was revealed that total service quality of the Office of the Municipality at Tombol 
Lamtasao, Amphoe Wang Noi, Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya was at a good level. 
Considering demographic characteristic of the sample, it was demonstrated that difference 
in gender, age, occupation and income did not lead to the difference in evaluation of 
service quality at 0.05 significance level. However, customers with different level of 
education evaluated differently in terms of sufficient service at 0.05 level of significance.     
It was also revealed that service quality in terms of sufficient service was the best aspect of 
service, followed by in – time service, progressive service, continuous service and equal 
service respectively. 
 
Key words: Service quality, Municipality 
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บทนํา 

เทศบาลเปlนหน+วยปกครองท องถ่ินท่ีกรม
ส+งเสริมการปกครองท องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
กํากับดูแล ท่ี มีความใกล ชิดกับประชาชนและ
เก่ียวเนื่องกับทุกข�สุขของประชาชนท่ีสุด ภารกิจ
ของเทศบาลม ีขอบเขตที ่กว  า งขวางเ กี ่ยวก ับ    
ความกินดีของประชาชนในแทบทุกด าน และมี   
ผลกระทบโดยตรงต+อประชาชน ไม+ว+าจะในเรื ่อง
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ความปลอดภัย ฯลฯ  
เปlนต น โดยหน าท่ีหลักประการหนึ่งของเทศบาล  
คือ การบริการประชาชน และการให บริการแก+
ประชาชนในท องถ่ินเปlนความรับผิดชอบของเทศบาล
ในการจัดการงานด านบริการท่ีเปlนประโยชน�ต+อ
ประชาชนในเขตเทศบาล การให บริการของเทศบาล
สามารถแยกกิจกรรมการให บริการเปlน 2 ส+วน  คือ  

1.  การให บริการท่ีผู รับบริการไม+จําเปlนต อง
มารับบริการโดยตรงท่ีเทศบาลก็สามารถรับบริการ
ได   ซ่ึงเปlนการบริการแก+ประชาชนท่ัวไป อันเปlน
การให บริการท่ีกระจายกันไปท้ังพ้ืนท่ี เช+น การ
บริการเก่ียวกับสาธารณูปโภค ได แก+ การปpองกัน  
น้ําท+วม การระบายน้ํา การซ+อมแซมถนนทางเท า  
การบริการจัดเก็บขยะ งานปpองกันบรรเทาสาธารณภัย  
เปlนต น 

2.  การให บริการ ณ ท่ีเทศบาล เปlนการ
ให บริการแก+ประชาชนแต+ละบุคคลหรือกลุ+มบุคคลท่ี
มีธุรกิจเฉพาะ มีข าราชการของหน+วยงานต+างๆ  
เปlนผู คอยให บริการ ณ เทศบาล ซ่ึงเปlนงานการ
ให บริการประชาชนและเก่ียวกับชีวิตประจําวันของ
ประชาชน เช+น งานจัดเก็บรายได  งานสวัสดิการ
สังคม งานบริหารงานท่ัวไป งานขออนุญาตต+างๆ  
งานทะเบียนราษฎร และงานอ่ืนๆ เปlนต น 
  

ขณะเดียวกันความสําคัญของการปกครอง
ท องถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล มีดังนี้ หนึ่ง ช+วยใน

การแก ปGญหาของท องถิ่น เพราะประชาชนใน
ท อ ง ถ่ิ นย+ อมรู ปG ญหา ดีกว+ า คนภายนอกสอ ง 
ประชาชนมีส+วนร+วมในการปกครองตนเองเท+ากับ
เปlนการฝtกฝนประชาชนให รู ถึ งการปกครอง
ระดับชาติ สามหากท องถ่ินมีความม่ันคง แข็งแรง 
และมีเสถียรภาพ ประชาชนย+อมมีความเชื่อม่ันต+อ
การบริหาร และสี่นอกจากเปlนการช+วยแบ+งเบา
ภาระของรัฐบาลแล วยังฝtกฝนให ประชาชนรู จักการ
ปกครองตนเองอีกท้ังในการบริหารงาน ซ่ึงเทศบาล
เปlนหน+วยงานท่ีเน นการบริการประชาชนเปlนสําคัญ
อยู+แล ว เม่ือมีการปฏิรูประบบราชการ เทศบาล
จะต องปรับตัวให เข ากับการปฏิรูประบบราชการ 
เนื่องจากการบริการท่ีผ+านมา มักถูกมองว+าให  
บริการล+าช ามีข้ันตอนมากมีกฎระเบียบแบบฟอร�ม
มากมาย งานท่ีติดต+อไม+ถูกต อง ขาดคุณภาพ และไม+
มีการนําเทคโนโลยีมาใช  ปGญหาและอุปสรรคของ
การบริการ คือ ประชาชนไม+ศรัทธาในการทํางาน
ของเทศบาล เพราะรู สึกด อยเกียรติและศักด์ิศรีกว+า
ข าราชการส+วนกลาง การทํางานของเทศบาลไม+
ตอบสนองความต องการของประชาชนได เพียงพอ 
การมีส+วนร+วมของประชาชนต+อเทศบาลมีน อยทําให 
ขาดแรงหนุนในการทํางาน เทศบาลตําบลลําตาเสา
ซ่ึงยกฐานะมาจากสุขาภิบาล จึงต องมีการปรับตัวให 
ทันต+อสภาพแวดล อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป และยัง
รวมถึงระบบการปฏิรูปราชการซ่ึงเน นการให บริการ
ท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ และสร างความพึงพอใจให กับ
ประชาชน 

อย+างไรก็ตาม สาเหตุสําคัญท่ีทําให การบริการ
ประชาชนของเทศบาลไม+ประสบความสํ าเร็ จ
เท+าท่ีควรมาจากปGจจัยหลายด าน เช+น กระบวน
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ียุ+งยากเกินความจําเปlน การ
ให บริการของพนักงานผู ให บริการในบางครั้งการเอา
ใจใส+และมีความรู ความสามารถในหน าท่ีการ
ให บริการยังไม+เพียงพอ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ให บริการประชาชนไม+มีความเพียงพอต+อความ
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ต องการ สิ่งเหล+านี้ล วนเปlนปGจจัยท่ีมีผลต+อการ
ให บริการประชาชนของเทศบาลท้ังสิ้น 

ดังนั้น ผู วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ระดับความคิดเห็นของผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพ
การให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา 
อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะ
นอกจากจะเปlนประโยชน�ต+อเทศบาลในการนําไป
ปรับปรุง แก ไขการดําเนินงานในส+วนท่ีมีปGญหาและ
สร างความพึงพอใจให แก+ประชาชนในการบริการ
ของเทศบาลตําบลลําตาเสาเปlนเบ้ืองต นแล ว อีกท้ัง
ต องการให สอดคล องกับนโยบายการปฏิรูปราชการ   

 ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผู วิจัยคาดว+าผลท่ีได จาก
การศึกษาจะสามารถนํามาใช ประโยชน�ต+อการ

ให บริการประชาชนและใช เปlนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให บริการของ
สํานักงานเทศบาลตําบล ลําตาเสา เพ่ือสนองต+อ
ความต องการของประชาชนท่ีมาใช บริการได อย+าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต+อไป 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 
  ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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อุปกรณQและวิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ+มตัวอย+าง 
 ประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ+ม
ประชาชนผู มาใช บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล
ลําตาเสา และผู พักอาศัยอยู+ในเขตเทศบาลตําบล  
ลําตาเสา อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยการเก็บข อมูล ประจําเดือน กุมภาพันธ� – 
มีนาคม 2554 จํานวน 19,334 คน (ข อมูลจาก
วารสารกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลลําตา
เสา ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2553) 
 ผู ศึกษาได ใช วิธีเลือกกลุ+มตัวอย+างอุบัติการณ�
(Accidental sampling) จ า ก ผู ใ ช บ ริ ก า ร ข อ ง
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา โดยกําหนดกลุ+ม
ตัวอย+าง จํานวน 400 คน และขนาดตัวอย+างใช สูตร
การคํานวณของ ทาโร ยามาเน+ (Taro Yamane) 
(อ างใน ธานินทร� ศิลปzจารุ, 2550 ) 

2. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้   
 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น กา ร ศึกษาครั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปlนเครื่องมือใน
การจัดเก็บข อมูลจากประชาชนผู มาติดต+อขอรับ
บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา และผู    
พักอาศัยอยู+ในเขตเทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอวัง
น อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ+งโครงสร าง
ของแบบสอบถามออกเปlน 2 ส+วน ดังนี้ 
 ส+วนท่ี1 เปlนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติ
ส+วนบุคคล เปlนข อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติโดยท่ัวไป
ของผู ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปlนคําถามปลายป|ด 
(Close – ended Questions) 
 ส+วนท่ี 2 เปlนแบบสอบถามท่ีวัดความคิดเห็น
ของผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพการให บริการของ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอวังน อย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปlนคําถามปลายป|ด 
(Close – ended Questions) แบ+งออกเปlน 5 ด าน 
 ผู ศึกษาวิจัยได สร างแบบสอบถาม โดยใช 
มาตรวัดแบบ Likert Scale ซ่ึงจะมีข อคําถามท่ี   
ใช วัด 5 ระดับ (Rating Scale) มีคําตอบแบบ 5
ตัวเลือก 
 3.ข้ันตอนในการสร างเครื่องมือ 
 ผู วิจัยใช แบบสอบถามเปlนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข อมูลเ พ่ือนํ ามาวิ เคราะห�  โดยมี
รายละเอียดของข้ันตอนในการสร างเครื่องมือ 
ดังต+อไปนี้ 
 3.1 ศึกษารายละเ อียด ท่ี เ ก่ียวข อ ง โดย
รวบรวมข อมูลท้ังแนวความคิดหลักการ วิธีการ
เก่ียวกับความคิดเห็นของผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพ
การให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา 
จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท้ังในประเทศและ
ต+างประเทศ 
 3.2 นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนไปปรึกษา
อาจารย� ท่ีปรึกษา แล วปรับปรุ งแก ไขตามคํา  
แ น ะ นํ า โ ด ย ห า ค+ า (Index of item objective 
congruence หรือ IOC) ซ่ึงผลการหาค+า IOC ได 
เท+ากับ 0.83 
 3.3 การหาค+าความเชื่อ ม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผ+านมา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แล ว
ไปทดลอง (Try - Out) กับผู ใช บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ านสร าง และองค�การบริหารส+วน
ตําบลลําไทร จํานวน 30 คนท่ีไม+ใช+ตัวอย+าง แล วนํา
ข อมูลมาหาค+าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค  
( ยุทธพงษ� กัยวรรณ�, 2543 ) ได ค+าความเชื่อม่ันของ 
แบบสอบถามเท+ากับ 0.73
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4.การวิเคราะห�ข อมูล 
เม่ือรวบรวมข อมูลท่ีได จากแบบสอบถามแล ว  

ผู ศึกษานํามาจัดระบบความถูกต องแล ว นําข อมูลมา
วิเคราะห�ด วยเครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป และตรวจสอบความสมบูรณ�ของข อมูล
เพ่ือพร อมท่ีจะนํามาใช ในการวิเคราะห�ข อมูล 

5. สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห�ข อมูล 
5.1 ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  (Descriptive 

Statistics) โดยใช ค+าสถิติพ้ืนฐาน ได แก+สถิติค+าเฉลี่ย 
( x ) ส ถิ ติ ร อ ยล ะ  (Percentage) ค+ า เ บ่ี ย ง เ บน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 สถิติท่ีใช ในทดสอบสมมติฐานใช ค+าสถิติ 
F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA Analysis of Variance) เ ม่ื อพ บ คว า ม
แตกต+างจะทําการเปรียบเทียบรายคู+ (t – test) โดย
ใช วิธีของเชฟเฟ<  (Scheffe Test) 
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห�ข อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได 
ดังต+อไปนี้ 

ลักษณะส+วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม
พบว+า ส+วนใหญ+เปlนเพศหญิง จํานวน  227 คน คิด
เปlนร อยละ 56.7 มีอายุต้ังแต+ 26 – 35 ปK จํานวน 
132 คน คิดเปlนร อยละ 33.0 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จํานวน 157 คน คิดเปlน
ร อยละ 39.3 ประกอบอาชีพรับจ าง จํานวน 153 
คน คิดเปlนร อยละ 38.3รายได ต้ังแต+ 5,000-10,000 
บาท จํานวน 154 คน คิดเปlนร อยละ 38.0 

โดยภาพรวมกลุ+มตัวอย+างประเมินคุณภาพใน
การให บริการ อยู+ในระดับดี ( x = 3.72) โดยท้ัง
เพศชาย และเพศหญิงประเมินคุณภาพการ
ให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา 
อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู+ใน
ระดับดี ไม+แตกต+างกัน 

ตารางท่ี 1 แสดงค+าเฉลี่ยและค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการให บริการประชาชนทางด าน
การให บริการอย+างเสมอภาค 

การให�บริการอย�างเสมอภาค    x  S.D. ระดับ 
1. การให บริการกับผู มาใช บริการตามลําดับก+อนหลัง(มีบัตรคิว) 3.70 .75 ดี 
2. การให บริการอย+างเปlนธรรมไม+เลือกปฏิบัติ 3.65 .88 ดี 
3. การให คําแนะนําและตอบข อซักถาม อย+างเสมอภาค 3.63 .88 ดี 
รวม 3.66 .58 ดี 
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ตารางท่ี  2 แสดงค+าเฉลี่ยและค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินต+อคุณภาพในการให บริการประชาชน
ทางด านการให บริการอย+างทันเวลา 
 

การให�บริการอย�างทันเวลา x  S.D. ระดับ 
1. ข้ันตอนการติดต+อขอรับบริการสะดวกรวดเร็ว 3.81 .87 ดี 
2. การให บริการทันทีท่ีท+านมาขอรับบริการ 3.77 .97 ดี 
3. ระยะเวลาในการให บริการจนแล วเสร็จมีความเหมาะสม 3.66 .91 ดี 

รวม 3.74 .67 ดี 
 
 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค+าเฉลี่ยและค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการให บริการประชาชน
ทางด านการให บริการอย+างเพียงพอ 

 
การให�บริการอย�างเพียงพอ x  S.D. ระดับ 

1. เจ าหน าท่ีมีจํานวนเพียงพอในการให บริการ 3.81 .81 ดี 
2. การจัดสถานท่ีในการติดต+อขอรับบริการ  เช+น  โต�ะ,เก าอ้ี  
สําหรับผู เข ามาใช บริการ มีอย+างเพียงพอ 

3.76 .92 ดี 

3. ช+องทางการให ข อมูลข+าวสารท่ีได รับ เช+น  มีเว็บไซต� , 
เอกสารท่ีเพียงพอ 

3.70 .97 ดี 

รวม 3.75 .64 ดี 
 
 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค+าเฉลี่ยและค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการให บริการประชาชน
ทางด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง 
 

การให�บริการอย�างต�อเนื่อง x  S.D. ระดับ 
1. เจ าหน าท่ีให บริการอย+างต+อเนื่องโดยไม+มีหยุดพักเท่ียง 3.82 .96 ดี 
2. การให บริการของเจ าหน าท่ีเปlนไปตามลําดับ ข้ันตอนท่ีกําหนดไว  3.67 .91 ดี 
3. มีการให คําปรึกษาแนะนําผู มาใช บริการอย+างสมํ่าเสมอ 3.69 .96 ดี 

รวม 3.72 .69 ดี 
 
 

 
 



39 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปKท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค+าเฉลี่ยและค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการให บริการประชาชน
ทางด านการให บริการอย+างก าวหน า 
 

การให�บริการอย�างก�าวหน�า x  S.D. ระดับ 
1. มีพัฒนาการด านความสุภาพอ+อนโยนของเจ าหน าท่ีให บริการ 3.90 .86 ดี 
2. ความทันสมัยในการให ข อมูลข+าวสารเก่ียวกับการให บริการ 3.63 .89 ดี 
3. การปรับปรุงสถานท่ีให สะดวกในการให บริการ 3.69 .95 ดี 

รวม 3.74 .62 ดี 
 
 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินในแต+ละด าน
แล ว (ตารางท่ี1-5) พบว+า ระดับการประเมินของ
ผู ใช บริการสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสาท้ัง 5 
ด าน อยู+ในระดับดี โดยเรียงตามลําดับ ค+าเฉลี่ย 
( x  ) ดังนี้ 

ด านการให บริการอย+างเพียงพอ( x  = 3.75) 
ด านการให บริการอย+างทันเวลา( x  = 3.74)   
ด านการให บริการอย+างก าวหน า( x  = 3.74) 
ด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง ( x  = 3.72)   
ด านการให บริการอย+างเสมอภาค( x  =3.65) 
จากการวิจัย การประเมิน คุณภาพการ

ให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา  
อําเภอวังน อย จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ประเด็นท่ีน+าสนใจและนํามาสรุป ดังนี้ 

ระดับการประเมินคุณภาพการให บริการของ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ผลการศึกษา  
พบว+า ในภาพรวมกลุ+มตัวอย+างประเมินอยู+ใน
ระดับดี 

การให บริการอย+างเพียงพอ เปlนด านท่ีมี
ผู ตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพสูงสุดเปlน
เพราะเจ าหน าท่ีท่ีให บริการมีมากเพียงพออีกท้ังมี
การทําวารสารสื่อประชาสัมพันธ�และเว็บไซต�ให  

 
 
ประชาชนรับรู  ท่ีสําคัญโต�ะและเก า อ้ีสําหรับ
ผู ใช บริการมีมากเพียงพอทําให ความคิดเห็นข อง
ผู ใช บริการสํานักงานเทศบาลตําบล ลําตาเสาอยู+
ในระดับดีเปlนลําดับแรก 

การให บริการอย+างทันเวลา เปlนด านท่ีผู ตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพอยู+ในลําดับท่ีสอง
ซ่ึง มาจากการให บริการท่ีรวดเร็ว และการเข ามา
ให บริการทันทีท่ีมีประชาชนเข ามาใช บริการ ซ่ึงจุด
ประชาสัมพันธ�ของเทศบาลนั้นต้ังอยู+ตรงกลางและ
ด านหน าอาคาร ทําให เปlนจุดเด+นในการมาติดต+อ
ขอใช บริการซ่ึงสะดวกต+อการให บริการเปlนอย+างดี 

การให บริการอย+างก าวหน า เปlนด านท่ีผู ตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพอยู+ในระดับดีเปlน
ลําดับท่ีสาม เปlนเพราะสํานักงานเทศบาลตําบลลํา
ตาเสามีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีอยู+
อย+างต+อเนื่องและยังมีการให บริการท่ีทันสมัยใน
ด านการให ข อมูลข+าวสารต+างๆ อีกท้ังความสุภาพ
อ+อนโยนในการให คําแนะนําของเจ าหน าท่ีก็เปlน
ส+วนสําคัญท่ีทําให ผลระดับความคิดเห็นของ
ผู ใช บริการสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา อยู+
ในระดับท่ีดี 

การให บริการอย+างต+อเนื่อง เปlนด านท่ีมี
ผู ตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพอยู+ในระดับดี 
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เปlนลําดับท่ีสี่เปlนเพราะเจ าหน าท่ีท่ีให บริการนั้น
ทํางานอย+างต+อเนื่องไม+ว+าจะเปlนช+วงพักกลางวันก็
จะมีเจ าหน าท่ีผลัดเปลี่ยนกันทํางาน และการ
ให บริการทําถูกต องตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว  
ทําให การให บริการ เปlนไปอย+ างต+อเนื่ องไม+
หยุดชะงัก และตัวเจ าหน าท่ีเองก็มีประสบการณ�
ในการให คําแนะนํากับผู ใช บริการสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสาเปlนอย+างดี 

การให บริการอย+างเสมอภาค พบว+าผู ตอบ
แบบสอบถามมีประเมินอยู+ในระดับดีเปlนลําดับ   
ท่ีห า น+าจะเปlนเพราะว+า พนักงานท่ีให บริการ

ประชาชนได ให ความสําคัญกับประชาชนท่ีมาใช 
บริการอย+างเท+าเทียมกัน ไม+เลือกปฏิบัติ อีกท้ัง
พนักงานยังมีการให คําแนะนําและตอบข อสงสัย
ของผู ขอให บริการได ดีท้ังนี้น+าจะมาจากการท่ี
พนักงานประชาสัมพันธ� ทํางานมานานและมี
ประสบการณ�มากทําให ตอบข อซักถามและให 
คําแนะนําได ดีต+อผู ขอใช บริการสํานักงานเทศบาล
ตําบลลําตาเสา 

 
 

 
การทดสอบสมมุติฐาน 
ตารางท่ี 6 คุณภาพการให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสาจําแนกตามปGจจัยส+วนบุคคล (t – test)  

ป]จจัยส�วนประสม 
ทางการบริการ 

เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ รายได� เฉล่ีย
ต�อเดือน 

การให บริการอย+างเสมอภาค .79 1.19 .60 .96 .56 
การให บริการอย+างทันเวลา .12 .77 1.10 .74 .08 
การให บริการอย+างเพียงพอ -.23 2.36 3.11* .26 .33 
การให บริการอย+างต+อเนื่อง 1.43 .20 .52 .44 .81 
การให บริการอย+างก าวหน า .05 .61 1.57 .67 .39 

รวม .681 .24 .34 .57 .17 
*�������	
���	������������� .05 

จากตารางท่ี6ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว+าผู ใช บริการสํานักงานเทศบาล ตําบลลําตาเสา 
ท่ี มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได เฉลี่ยต+อเดือนท่ี
แตกต+างกันมีความคิดเห็นต+อคุณภาพการให บริการ
ในภาพรวมและในแต+ละปGจจัยส+วนผสมทางการ
บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอ
วังน อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม+แตกต+างกัน  
อย+างมีนัยสําคัญ 

อย+างไรก็ดีผู ใช บริการสํานักงานเทศบาล
ตํ า บ ล ลํ า ต า เ ส า อํ า เ ภ อ วั ง น อ ย จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต+างกัน
ประเมินคุณภาพการให บริการ ในด านการให บริการ
อย+างเพียงพอแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 ระหว+างผู ใช บริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือสูงกว+า กับผู ท่ีมีการศึกษาระดับ อนุปริญญา 
หรือ ปวส. เม่ือทําการทดสอบความแตกต+างเปlน
รายคู+ด วยวิธีของ เชฟเฟ< พบว+า ผู ใช บริการท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว+ามีการประเมิน การ
ให บริการด านการให บริการอย+างเพียงพอ สูงกว+าผู ท่ี
มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. 
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อภิปรายผล 
 จากประเมินของผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพ
การให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา 
ในครั้งมีประเด็นท่ีน+าสนใจ และนํามาอภิปรายผลได 
ดังนี้ 
 การประเมินของผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพ
การให บริการของสํานักงานเทศบาลตําบล  ลําตา
เสาพบว+าคุณภาพการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา โดยรวมอยู+ในระดับดีและ
เม่ือพิจารณาเปlนรายด านแล วพบว+า ด านการ
ให บริการอย+างเพียงพออยู+ในระดับดี รองลงมาได แก+ 
ด านการให บริการอย+างทันเวลา ด านการให บริการ
อย+างก าวหน า ด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง การ
ให บริการอย+างเสมอภาค ตามลําดับ ผลการศึกษา
พบว+า ด านการให บริการอย+างเพียงพอ มีค+าเฉลี่ย
มากท่ีสุด อาจเนื่องจากประชาชนท่ีมารับบริการ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสาเห็นว+าจํานวน
เจ าหน าท่ีท่ีให บริการมีมากพอต+อการให บริการ อีก
ท้ังจํานวนโต�ะและเก าอ้ีก็มีไว บริการอย+างเพียงพอ 
ทําให ผลความคิดเห็นในด านการให บริการอย+าง
เพียงพออยู+ในระดับดี เปlนลําดับแรก ซ่ึงมีความ
สอดคล องกับงานวิจัยของ โสฬส เอ่ียมสะอาด 
(2545) ได ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต+อการ
ให บริการงานสาธารณะของตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดชลบุรี พบว+าประชาชนส+วนใหญ+มีความพึง
พอใจต+อการให บริการของตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดชลบุรีมีความพึงพอใจในการให บริการในด าน
การให บริการอย+างเพียงพออยู+ในระดับมาก และยัง
สอดคล องผลงานวิจัยของ อัจฉริยา จิรเศรษฐศักด์ิ 
(2551) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผู รับบริการต+อ

งานบริการผู ป<วยนอกของโรงพยาบาลสระบุรี 
จั งหวัดสระบุรี  พบว+ าระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู+ในระดับมากเช+นกัน 

เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ พบว+า ผู ใช บริการ
ของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ท่ีมีเพศ
แตกต+างกัน มีการประเมิน การให บริการของ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสาในภาพรวม ไม+
แตกต+างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุก
ด าน ผลการศึกษาพบว+าโดยท้ังเพศชาย และเพศ
หญิงประเมินคุณภาพการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอวังน อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู+ในระดับดี เท+ากันซ่ึงมีความ
สอดคล องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา จิรเศรษฐศักด์ิ 
(2551) ได ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู รั บ บ ริ ก า ร ต+ อ ง า น บ ริ ก า ร ผู ป< ว ย น อ ก ข อ ง
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี”พบว+า ผู บริการ
ท่ีมีเพศต+างกัน มีความพึงพอใจต+องานบริการผู ป<วย
นอกในภาพรวมไม+แตกต+างกัน 

เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ พบว+า ผู ใช บริการ
ของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ท่ีมีอายุ
แตกต+างกัน ประเมินการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสาในภาพรวม ไม+แตกต+างกันท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุกด าน ซ่ึงมีความ
สอดคล องกับงานวิจัยของปรางทิพย� คงสมปราชญ� 
(2552) ได ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช บริการของ
เทศบาลเมืองสระบุรี พบว+า กลุ+มตัวอย+างท่ีมีอายุ
แตกต+างกันมีความพึงพอใจไม+แตกต+างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุกด าน 
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 เ ม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบว+า 
ผู ใช บริการของสํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ท่ี
มีระดับการศึกษา แตกต+างกัน มีการประเมินใน
ภาพรวม แตกต+างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 เม่ือพิจารณารายด านพบว+า กลุ+มตัวอย+างท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต+างกัน ประเมินการให บริการ 
แตกต+างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในด าน
การให บริการอย+างเพียงพอโดยพบว+า ผู ใช บริการท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว+า มีการ
ประเมินด านการให บริการอย+างเพียงพอสูงกว+าผู ท่ีมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ซ่ึงมีความ
สอดคล องกับงานวิจัยของสมชาย ดาราราย (2549) 
ได ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพการให บริการของ
สํ านั ก งานประปา พบว+ า  ผู ใ ช น้ํ าประปา ท่ี มี
การศึกษาแตกต+างกันมีการประเมินคุณภาพการ
ให บริการแตกต+างกัน อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05สําหรับผู ใช น้ําท่ีมีเพศ อาชีพ รายได  และ
เขตจําหน+ายน้ําท่ีแตกต+างกันมีการประเมินคุณภาพ
การให บริการไม+แตกต+าง   
 เม่ือเปรียบเทียบอาชีพ พบว+า ผู ใช บริการของ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ท่ีมีอาชีพแตกต+าง
กัน ประเมินการให บริการของสํานักงานเทศบาล
ตําบลลําตาเสาในภาพรวม ไม+แตกต+างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05ในทุกด าน ซ่ึงไม+สอดคล องกับ
งานวิจัยของปรางทิพย� คงสมปราชญ� (2552) ได ศึกษา
ความพึงพอใจของผู ใช บริการของเทศบาลเมือง
สระบุรี พบว+า กลุ+มตัวอย+างท่ีมีอาชีพแตกต+างกันมี
ความพึงพอใจแตกต+างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05ในด านการให บริการอย+างก าวหน า 

 เม่ือเปรียบเทียบรายได  พบว+าผู ใช บริการของ
สํานักงาน เทศบาลตําบลลําตาเสา ท่ีมีรายได 
แตกต+างกัน ประเมินการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสาในภาพรวม ไม+แตกต+างกันท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุกด าน ซ่ึงมีความ
สอดคล องกับงานวิจัยของปรางทิพย� คงสมปราชญ� 
(2552) ได ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช บริการของ
เทศบาลเมืองสระบุรี พบว+า กลุ+มตัวอย+างท่ีมีรายได 
แตกต+างกันมีความพึงพอใจไม+แตกต+างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุกด าน 
 

ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยมีข อเสนอแนะ

แก+ผู ท่ี เ ก่ียวข องกับการให บริการของสํานักงาน
เทศบาลตําบล ลําตาเสา อําเภอวังน อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. ด านการ ให บ ริ ก า รอย+ า ง เ สมอภาค 
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ควรให เจ าหน าท่ีผู 
ให บริการของ สํานักงานเทศบาลฯ ให ความสําคัญให 
มากกว+าเดิมในเรื่องการดูแลของเจ าหน าท่ีในการ
ให บริการ และเจ าหน าท่ีมีการต อนรับท่ีดีโดยเน นการ
ให บริการอย+างเสมอภาคไม+เห็นแก+บุคคลอ่ืนคนใดและ
ไม+เลือกปฏิบัติ 

2. ด านการให บริการอย+างทันเวลา สํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา ควรให เจ าหน าท่ีผู ให บริการ
ของ สํานักงานเทศบาลฯ ให ความสําคัญให มากกว+า
เดิมในเรื่องความรวดเร็วของอุปกรณ�ท่ีให บริการ และ
ความสะดวกในการติดต+อเจ าหน าท่ีให บริการและควร
ติดปpายบอกลําดับข้ันตอนในการให บริการเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว 

3. ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร อ ย+ า ง เ พี ย ง พ อ 
สํานักงานเทศบาลตําบลลําตาเสา ควรให ความสําคัญ



43 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปKท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

ในเรื่อง ช+องทางการให ข อมูลข+าวสารท่ีเพียงพอ
สําหรับผู มาใช บริการ   

4. ด านการให บริการอย+างต+อเนื่อง สํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา ควรให เจ าหน าท่ีผู ให บริการ
ของ สํานักงานเทศบาลฯ ให ความสําคัญในเรื่องการ
ให บริการผู มาใช บริการจนแล วเสร็จทุกข้ันตอนและ
ควรมีการแนะนําหรือปลูกฝGงให เจ าหน าท่ีผู ให บริการ
ทําหน าท่ีให แล วเสร็จเพ่ือให ผู ใช บริการได รับความพึง
พอใจสูงสุด 

5. ด านการให บริการอย+างก าวหน าสํานักงาน
เทศบาลตําบลลําตาเสา ควรให เจ าหน าท่ีผู ให บริการ
ของ สํานักงานเทศบาลฯ ได รับการอบรมในเรื่องการ 
ใช อุปกรณ� และเรื่องการใช คําพูดกับผู มาใช บริการ
ของสํานักงานเทศบาล ตําบลลําตาเสา 
 
 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องกรอบแนวความคิดให เพ่ิม

มากกว+านี้  เ พ่ือจะได ทราบถึงความคิดเห็นของ
ผู ใช บริการท่ีมีต+อคุณภาพการให บริการต+อหน+วยงาน
เทศบาลให มากข้ึน 

2.ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู ใช บริการ
ท่ีมีต+อคุณภาพการให บริการของเทศบาลท้ังจังหวัด 
เพ่ือจะได ทราบถึงความต องการของผู ใช บริการให 
มากกว+านี้ จะได นําไปใช ในการปรับปรุงการให บริการ
ให มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

3. ผลการศึกษาครั้งนี้เปlนเพียงข อมูลเบ้ืองต น 
เพ่ือจะนําไปใช เปlนแนวทางในการวิจัยต+อไปโดย
อาจจะวิจัยในเรื่องคิดเห็นของผู ใช บริการท่ีมีต+อ
คุณภาพการให บริการของเทศบาลท่ัวประเทศ เพ่ือให 
ทราบถึงความต องการของผู ใช บริการได อย+างท่ัวถึง 
เพ่ือใช เปlนแนวทางในการพัฒนาการให บริการต+อไป
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ภาวิณี ทองแยม1 

 
บทคัดย�อ 
  

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค'ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของความสัมพันธ'ระหว1างลูกค3ากับ
ห3างสรรพสินค3า ประกอบด3วย การตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3า ภาพลักษณ'ของห3างสรรพสินค3า ความ
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค3า ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3า และวัฒนธรรมของห3างสรรพสินค3า ใน
กรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือระบุป9จจัยสําคัญท่ีมีผลต1อความภักดีของลูกค3าท่ีใช3บริการห3างสรรพสินค3าใน
กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยนี้เป=นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุ1มตัวอย1างคือ ลูกค3า
ผู3ใช3บริการห3างสรรพสินค3าในกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 1,410 คน การวิเคราะห'ข3อมูล โดยคํานวณ ค1า
ร3อยละ ค1าเฉลี่ยเลขคณิต ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห'ความสัมพันธ'เชิงเหตุ-ผลด3วยสถิติวิเคราะห'
โมเดลสมการโครงสร3าง 

ผลการวิเคราะห'สมการโครงสร3างพบว1าการตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3า ภาพลักษณ'ของ
ห3างสรรพสินค3า ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค3า ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3าและวัฒนธรรมของ
ห3างสรรพสินค3ามีความสัมพันธ' เชิ งสาเหตุต1อความภักดีของลูกค3า ท่ี ใช3บริการห3างสรรพสินค3าใน
กรุงเทพมหานครและมีสัมประสิทธิ์ความสามารถในการกําหนด(R2)เท1ากับ0.823ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 

 
คําสําคัญ: การตระหนักรู3 วัฒนธรรม ความภักดีของลูกค3า, ห3างสรรพสินค3า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 
 

อิทธิพลสําคัญที่มีผลกระทบต�อความภักดีของลกูคาหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร 
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Important Antecedents Influencing Customer Loyalty to Department Stores 
in Bangkok. 
 

Pawinee Thongyam 
 

 
Abstract 
  
 The research objectives were as follows: (1) To investigate various aspects of 
relationship between customers and department stores, i.e. awareness, image, self-
congruity, commitment and culture of department stores in Bangkok, and (2) To identify 
important antecedents influencing the customer loyalty to the department stores in 
Bangkok. 

This study was a survey research that collected primary data by means of 
questionnaires from a randomly stratified sample of 1410 department store customers in 
Bangkok. The data analysis was conducted by means of frequency distribution, percentage, 
arithmetic mean and standard deviation as well as structural equation modeling for testing 
a causal relationship between independent and dependent variables.   

  The structural equation analysis revealed that awareness, image, self-congruity, 
commitment and culture of department stores were important antecedents influencing 
customer loyalty to department stores with the coefficient of determination (R2) of 0.23 and 
statistically significant at < 0.05.  
 

Key words: Awareness, Culture, Customer loyalty, Department store. 
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บทนํา 
 ป9จจุบันเปiาหมายสําคัญประการหนึ่งของ
การตลาดการแข1งขัน คือการรักษาจํานวนลูกค3า 
(Babin and Attaway,  2000) และโดยท่ีตลาดมี
การแข1งขันสูง ความภักดีเป=นสิ่งท่ีมีอิทธิพลสําคัญ
ของการทํากําไรเพ่ิมข้ึน โดยสามารถทําให3อัตรา
กําไรเพ่ิมข้ึนร3อยละ 25 ถึง 95 ความภักดีของลูกค3า
เป=นป9จจัยสําคัญในการเพ่ิมส1วนแบ1งการตลาดและ
การพัฒนาการแข1งขันอย1างยั่งยืน (Jacoby and 
Chestnut, 1978) ดังนั้นการทําความเข3าใจความ
ภักดีของลูกค3าต1อห3างสรรพสินค3าจึงมีความสําคัญ
ช1วยให3เข3าใจการดําเนินธุรกิจของห3างสรรพสินค3า 
ทําให3สามารถจัดการในเรื่องการกําหนดของ
โปรแกรมการตลาดท่ีดีข้ึน 
  ห3างสรรพสินค3 า เป=น ศูนย'กลางของการ
ปฏิสัมพันธ'ทางสังคม (Robert and Patrick, 2005) 
ดังนั้นห3างสรรพสินค3าจึงมีรูปแบบเป=นการให3บริการ
ของการค3าปลีกรูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวข3องกับวิถีชีวิต
ของลูกค3า เนื่องจากรูปแบบของห3างสรรพสินค3าใน
ป9จจุบันมีลักษณะการให3บริการแบบครบวงจร โดย
สามารถซ้ือสินค3าและได3รับบริการครอบคลุมทุก
ด3าน มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย1างครบถ3วน รวมท้ัง
มี ก า ร ต ก แ ต1 ง ส ถ า น ท่ี อ ย1 า ง ส ว ย ง า ม  มี
เครื่องปรับอากาศ การจัดเรียงสินค3าหลากหลาย
ชนิดอย1างเป=นระเบียบเพ่ือให3ลูกค3าเลือกซ้ือสินค3า
ตามความพึงพอใจ (สลิลญา  นิยมศิลปqชัย, 2552) 

แนวความคิดคุณสมบัติของห3างสรรพสินค3าท่ี
มีอิทธิพลต1อลูกค3า โดยจุดมุ1งหมายของแนวความคิด
นี้แสดงให3เห็นว1าคุณค1าของห3างสรรพสินค3าซ่ึง
ประกอบด3วยการตระหนักรู3และภาพลักษณ'เกิดจาก
ความรู3ความเข3าใจท่ีลูกค3ามีเก่ียวกับห3างสรรพสินค3า 
Hedhli and Chebat (2008) ได3เสนอว1าบทบาท
และศักยภาพของแนวคิดดังกล1าวสามารถสร3าง
ความภักดีของผู3 ซ้ือสินค3าท่ีมีต1อห3างสรรพสินค3า 
การศึกษาในเรื่องดังกล1าวจะมีประโยชน'ต1อการ

พั ฒ น า ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ข อ ง ลู ก ค3 า มี ต1 อ
ห3างสรรพสินค3า  

ในส1 วน ท่ี เ ก่ี ยว กับความเหมาะสมด3 าน
บุคลิกภาพของลูกค3า พบว1าลูกค3ามีแนวโน3มท่ีจะซ้ือ
สินค3 า ท่ีห3 างสรรพสินค3 า ท่ี มีลักษณะคล3าย กับ
บุคลิกภาพของตนเอง (Adams and Jones, 1997) 

แนวคิดของความผูกพันกับห3างสรรพสินค3ามี
การศึกษาโดยนักวิจัยจากสาขาวิชาต1างๆ เช1น 
จิตวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมองค'กร การตลาด
เชิงสัมพันธ'และพฤติกรรมของผู3บริโภคเป=นต3น 
ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3ามีผลผูกพันกับบุคคล
โดยกําหนดลักษณะพฤติกรรมต1อห3างสรรพสินค3า 
(Kiesler and Sakumura, 1966) 

มิติวัฒนธรรมเป=นองค'ประกอบท่ีมีประโยชน'
ใ น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ค ว า ม ภั ก ดี ข อ ง ลู ก ค3 า ต1 อ
ห3างสรรพสินค3า งานวิจัยด3านวัฒนธรรมท่ีสะท3อน
มุมมองทางวัฒนธรรมในหลายมิติ คือ การศึกษามิติ
ทางวัฒนธรรมของ  Hofstede และHofstede 
(2005) โดยเป=นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรม
และการสื่อสารของผู3คนในวัฒนธรรมท่ีแตกต1างกัน 
ต1อมามีผู3นําแนวคิดทางวัฒนธรรมของ Hofstede 
และHofstede ดังกล1าวแล3วมาศึกษาวิจัยอย1าง
แพร1หลาย (Reisinger, 2009) นอกจากนั้ น ใน
ทศวรรษท่ีผ1านมาได3มีการศึกษาวิจัยความจงรักภักดี
ของห3างสรรพสินค3าอย1างกว3างขวาง (Pan and 
Zinkhan, 2006) 
 
2.วัตถุประสงคLของการวิจัย 

1) ศึกษาองค'ประกอบของห3างสรรพสินค3า 
ได3แก1 การตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3า ภาพลักษณ'
ของห3างสรรพสินค3า ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของลูกค3า ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3าและ 
วัฒนธรรมของห3างสรรพสินค3า เพ่ือสร3างความภักดี
ข อ ง ลู ก ค3 า ท่ี ใ ช3 บ ริ ก า ร ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า ใ น
กรุงเทพมหานคร  
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2) ระบุป9จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต1อความภักดี
ข อ ง ลู ก ค3 า ท่ี ใ ช3 บ ริ ก า ร ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า ใ น
กรุงเทพมหานคร 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดในงานวิจัยนี้พัฒนามาจากแนวคิด
คุณสมบัติของห3างสรรพสินค3าท่ีมีอิทธิพลต1อความ
ภัคดีของลูกค3า ประกอบด3วยการตระหนักรู3และ
ภาพลักษณ'(Hedhi and Chebat, 2008) เปiาหมาย
ของแนวคิดนี้ คือ การรับรู3คุณค1าของลูกค3าท่ีมีต1อ
ห3างสรรพสินค3า ซ่ึงกําหนดจากมุมมองของลูกค3าใน
การสร3างความภักดีของลูกค3าท่ีมีต1อห3างสรรพสินค3า 

ทฤษฎีความผูกพัน( Morgan and Hunt, 
1994) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธ'ด3านการตลาดพบว1ามี
ค ว า ม สั ม พั น ธ' ร ะ ห ว1 า ง ค ว า ม ผู ก พั น กั บ

ห3างสรรพสินค3าและความผูกพันท่ีเป=นโครงสร3าง
นําไปสู1ความภักดีต1อห3างสรรพสินค3า 

แนวคิดความเหมาะสมด3านบุคลิกภาพของ
ลูกค3า แสดงถึงการท่ีลูกค3าคิดว1าตนเป=นลูกค3า
ประเภทใดท่ีเหมาะสมกับห3างสรรพสินค3านั้นๆ  
(Samli and Sirgy, 1981) 

วัฒนธรรมเป=นป9จจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญกับตรา
สินค3าเพ่ือสร3างความภักดี จากแนวคิดวัฒนธรรม
ของ Hofstede มีการศึกษามิติทางวัฒนธรรมท่ีมี
อิ ท ธิ พล  ต1 อ ค ว าม ภั ก ดี ต1 อห3 า ง ส ร ร พสิ น ค3 า 
(Reisinger, 2009) 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล1าวแล3ว 
ผู3วิจัยได3กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังระบุใน
ภาพท่ี1 
า
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบความสัมพันธ'ของตัวแปรต1างๆ กับความภักดีของลูกค3าห3างสรรพสินค3า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของ
หางสรรพสินคา 

(Shopper-based mall 
equity) 

 

 

 

 

 

 

การตระหนักรูต�อ
หางสรรพสินคา 
(Awareness) 
-การตะหนักรู
(Awareness) 
-การรับรูการบริการ
(Perception of 
services) 
 

ภาพลักษณLของ 
หางสรรพสินคา 
 (Mall Image) 
-ความสะดวกสบาย
(Convenience) 
-สิ่งแวดลอม
(Environment) 
-คุณภาพสินคา
(Product quality) 
-คุณภาพการบริการ
(Service quality) 
 

ความเหมาะสมดาน
บุคลิกภาพของลูกคา 
(Self-congruity) 

-ความเหมาะสมกับตน 
ตามความจริง 
(Actual self-
congruity) 
-ความเหมาะสมกับตน
ทางความคิด 
(Ideal self-congruity) 
-ความเหามะสมกับตน 
ทางสังคม 
(Social self-
congruity) 
-ความเหมาะสมกับตน 
ดานสังคมอุดมการณL 
(Ideal Social self-
congruity) 
 

ความผูกพันกับหางสรรพสินคา 
(Commitment) 

-ความผูกพันดานความรูสึก             
(Affective commitment) 
-ความผูกพันต�อเนื่อง           
(Continuance commitment) 
 

วัฒนธรรม (Culture) 
-การยอมรับดานความไม�เท�าเทียม  
(Power distance) 
-การหลีกเลี่ยงดานความเสี่ยง (Uncertainty 
avoidance) 
-ความแตกต�างดานความเป]นส�วนตัว 
(Individualism and collectivism) 
-ความเสมอภาคดานเพศ (Masculinity and 
femininity) 
 

ความภักดี
ของลูกคา
(Loyalty) 

-ซ้ือซํ้า 
-บอกต�อ 
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5. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป=นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey 

research) โดยใช3แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป=นเครื่องมือในการรวบรวมข3อมูล ข3อคําถาม
สําหรับตัวแปรหลักของการวิจัย มีลักษณะเป=น 
มาตราส1วนประเมินค1าแบบ ไลเกิร'ท (Likert scale) 
5 ระดับ ทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content 
validity) โดยผู3เชี่ยวชาญด3านเนื้อหา และตรวจสอบ
ความเท่ียง (Reliability) โดยใช3สูตรสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ า ข อ ง Cronbach (Cronbach’s alpha 
coefficient) คํานวณขนาดกลุ1มตัวอย1างโดยใช3สูตร
ของTaro Yamane ได3ขนาดตัวอย1างเท1ากับ 1410 
คน เลือกตามทฤษฎีความน1าจะเป=น (Probability 
sampling) แ บ บ แ บ1 ง เ ป= น  ชั้ น ภู มิ  (Stratified 
random sampling) ทําการสํารวจในเดือน
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2555 เก็บรวบรวมข3อมูล
จ า ก ลู ก ค3 า ผู3 ใ ช3 บ ริ ก า ร ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แห1ง แบ1งตามเขต
กรุงเทพมหานคร 6 เขต ในห3างสรรพสินค3าซ่ึงมี
ท้ังหมด 10 แผนก ได3แก1 (1) เสื้อผ3า  (2) กีฬา (3)  
เครื่องหนัง (4) เครื่องใช3ไฟฟiา (5) เครื่องใช3ใน
ครัวเรือน (6) เครื่องใช3สํานักงาน (7) เครื่องสําอาง 
(8) เครื่องประดับ (9) ซุปเปอร'มาร'เก็ต (10) ฟู�ดเซ็น
เตอร' การวิเคราะห'ข3อมูลครั้งนี้ ได3ใช3โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS Version 16.0 และ AMOS 
Version 6.0 
 
6. ผลการวิจัย 

กลุ1มตัวอย1างลูกค3าผู3ใช3บริการห3างสรรพสินค3า
ในกรุงเทพมหานครส1วนใหญ1เป=นเพศหญิง จํานวน 
836 คน คิดเป=นร3อยละ 59.3 มีอายุ 20 - 29 ป� 
มากท่ีสุด จํานวน 828คน คิดเป=นร3อยละ 58.7 0  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 1,364 
คน คิดเป=นร3อยละ 96.7 มีรายได3ต1อเดือน 10,000-

25,000 บาท จํานวนมากท่ีสุด 639 คน คิดเป=นร3อย
ละ 45.3 ส1วนใหญ1อยู1ในสถานภาพโสด จํานวน 
1,043 คน คิดเป=นร3อยละ 74.0 ประกอบอาชีพเป=น
พนักงานบริษัท จํานวนมากท่ีสุด 541 คน คิดเป=น
ร3อยละ 38.4 ส1วนใหญ1มีค1าใช3จ1ายในการใช3บริการ
ในห3างสรรพสิ้นค3าต1อครั้งน3อยกว1า1,000 บาท 
จํานวน 891 คน คิดเป=นร3อยละ 63.2 ความถ่ีในการ
ใช3บริการต1อสัปดาห' 1 – 3 ครั้งโดยส1วนใหญ1 
จํานวน 1,148 คน คิดเป=นร3อยละ 81.4 แผนก
สินค3าท่ีนิยมใช3บริการคือ แผนกเสื้อผ3า จํานวน 746 
คน คิดเป=นร3อยละ 52.9 

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า ท่ี มี
ผลกระทบต1อลูกค3า พบว1า กลุ1มตัวอย1างลูกค3า
ผู3ใช3บริการห3างสรรพสินค3าในกรุงเทพมหานครเห็น
ว1าคุณสมบัติของห3างสรรพสินค3าท่ีมีผลกระทบต1อ
ลูกค3ามากท่ีสุด  (Χ = 4.24) โดยมีการตระหนักรู3ต1อ
ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า  แ ล ะ ภ า พ ลั ก ษ ณ' ข อ ง
ห3างสรรพสินค3 าอยู1 ในระดับมากท่ีสุด  ซ่ึงการ
ตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3าท่ีมีผลกระทบต1อลูกค3า
มากท่ีสุด ได3แก1 การรับรู3คุณภาพการบริการของ
ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า  สํ า ห รั บ ภ า พ ลั ก ษ ณ' ข อ ง
ห3างสรรพสินค3าท่ีมีผลกระทบต1อลูกค3ามากท่ีสุด 
ได3แก1 ความสะดวกสบายของห3างสรรพสินค3าและ
สภาพแวดล3อม คุณภาพการบริการ และคุณภาพ
สินค3า ตามลําดับ 

ในด3านความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ลูกค3 า  พบว1 ากลุ1 ม ตั วอย1 า งลู กค3 าผู3 ใ ช3 บ ริ ก าร
ห3างสรรพสินค3าในกรุงเทพมหานครเห็นว1าความ
เหมาะสมกับบุคลิกภาพมีผลกระทบต1อลูกค3าระดับ
มาก ( Χ = 4.05) โดยมีความเหมาะสมกับตนเอง
ทางความคิด ความเหมาะสมกับตนเองตามความ
เป=นจริง ความเหมาะสมด3านสังคมอุดมการณ'และ
ความเหมาะสมกับตนเองทางสังคม  
  ใ น ส1 ว น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม ผู ก พั น กั บ
ห3 า งสรรพสินค3 า  พบว1 า  กลุ1 ม ตั วอย1 า งลู กค3 า
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ผู3ใช3บริการห3างสรรพสินค3าในกรุงเทพมหานครมี
ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3าระดับมาก  ( Χ = 
4.00) โดยมีความผูกพันด3านความรู3สึกและความ
ผูกพันด3านความต1อเนื่อง  

ด3านวัฒนธรรมของห3างสรรพสินค3า พบว1า 
กลุ1มตัวอย1างลูกค3าผู3ใช3บริการห3างสรรพสินค3าใน
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ ห็ น ว1 า วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
ห3างสรรพสินค3า มีผลกระทบต1อลูกค3าในระดับมาก 
( Χ = 4.02) ในด3านต1างๆ ได3แก1การยอมรับด3าน
ความไม1เท1าเทียม ความแตกต1างด3านความเป=น
ส1วนตัว ความเสมอภาคด3านเพศ การหลีกเลี่ยงด3าน
ความเสี่ยง 

ด3 านความภักดีของลูกค3 า ท่ี ใช3บริ การ
ห3างสรรพสินค3าในกรุงเทพมหานคร พบว1ากลุ1ม
ตัวอย1 า งลูกค3 าผู3 ใช3บริการห3 างสรรพสินค3 า ใน
กรุงเทพมหานครมีความภักดีต1อห3างสรรพสินค3าใน
ระดับมาก (Χ = 4.18) โดยเป=นการซ้ือซํ้ามากท่ีสุด 
และมีการบอกต1อกันระดับมาก โดยมีการบอกต1อ
เก่ียวกับสิ่งท่ีดีท่ีลูกค3าได3รับจากห3างสรรพสินค3าแห1ง
นี้ ให3ผู3 อ่ืนฟ9งและการแนะนําให3ญาติพ่ีน3องและ
เพ่ือนๆ มาใช3บริการห3างสรรพสินค3าแห1งนี้รวมถึง
การซ้ือซํ้า และมีความเชื่อระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
การเชื่ อ ม่ันว1 าห3 างสรรพสินค3 าแห1งนี้ สามารถ
ตอบสนองต1อความต3องการได3 การซ้ือซํ้าระดับมาก
เป=นตัวชี้แสดงการมีความต้ังใจท่ีจะกลับมาใช3บริการ
ห3างสรรพสินค3าแห1งนี้ซํ้าอีกอย1างแน1นอนในอนาคต  
และการเชื่อม่ันท่ีจะใช3บริการบริการห3างสรรพสินค3า
แห1งนี้ถึงแม3ว1าจะมีบุคคลอ่ืนแนะนําให3ใช3บริการ
ห3างสรรพสินค3าแห1งอ่ืนท่ีไม1ใช1ห3างสรรพสินค3าแห1งนี้  

ผลการวิ เคราะห' รู ปแบบความสัม พันธ'      
เชิงสาเหตุ สามารถเขียนในรูปสมการโครงสร3าง 
(Structural Equation Modeling:SEM) ได3ดังนี้ 

 
 
 

ความเหมาะสมด3านบุคลิกภาพของลูกค3า      
 =0.669* ภาพลักษณ'ห3างสรรพสินค3า 
              R2=0.448  
 
ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3า              
=0.603*การตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3า      
+ 0.280* ความเหมาะสมด3านบุคลิกภาพของลูกค3า        
              R2=0.631 
 
ความภักดีของลูกค3าต1อห3างสรรพสินค3า   
=   0.198* ความผูกพันกับห3างสรรพสินค3า 
+0.979* วัฒนธรรมในห3างสรรพสินค3า 
            R2=0.823 
หมายเหตุ : * P ‹ 0.05 
 
7. อภิปรายผล 

การศึกษานี้วิ เคราะห'อิทธิพลของตัวแปร
สําคัญต1อความภักดีของลูกค3าห3างสรรพสิ้นค3า แสดง
ให3เห็นว1าทุกตัวแปรส1งผลกระทบต1อความภักดีต1อ
ห3างสรรพสินค3า ลูกค3าท่ีใช3บริการห3างสรรพสินค3าใน
กรุงเทพมหานครเห็นว1า แต1ละป9จจัยส1งผลกระทบ
ต1อความภักดีของลูกค3าต1อห3างสรรพสินค3าระดับ
มาก คุณสมบัติของห3างสรรพสินค3าท่ีมีผลกระทบต1อ
ลูกค3าประกอบด3วย สองส1วน คือ การตระหนักรู3ต1อ
ห3างสรรพสินค3าและภาพลักษณ'ของห3างสรรพสินค3า
การตระหนักรู3ต1อห3างสรรพสินค3าหมายความว1า
ลูกค3ารับรู3ในเชิงบวกต1อห3างสรรพสินค3า สามารถ
จดจําลักษณะของห3างสรรพสินค3า และสามารถแยก
ลักษณะภาพลักษณ'ของห3างสรรพสินค3าแต1ละแห1ง
ได3 โ ดย เฉพาะห3 า งสร รพสินค3 าของ คู1 แข1 ง ขั น 
สอดคล3องกับงานวิจัยขอ Hedhli และ Chebat 
(2008) สามารถอธิบายถึงความเหมาะสมของ
ห3างสรรพสินค3ากับบุคลิกภาพของลูกค3าซ่ึงส1งผลต1อ
ความภักดีต1อห3างสรรพสินค3าถ3าลูกค3าพบความ
เหมาะสมระหว1างภาพลักษณ'ของห3างสรรพสินค3า
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และภาพลักษณ'ของลูกค3า ก็จะสร3างความประทับใจ
ต1อห3างสรรพสินค3า ภาพลักษณ'ของห3างสรรพสินค3า 
ประกอบด3วย ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล3อม 
คุณภาพสินค3า และคุณภาพการบริการเป=นภาพใน
ความคิดของลูกค3าเก่ียวกับห3างสรรพสินค3าซ่ึงเป=นสิ่ง
ท่ีสําคัญมากแต1ไม1สามารถอธิบายลักษณะนิสัยลูกค3า
ได3ท้ังหมดตรงกับงานวิจัยของ Hedhli และChebat 
(2008)ไความเหมาะสมด3านบุคลิกภาพของลูกค3า 
ประกอบด3วย ความเหมาะสมกับตนเองตามความ
เป=นจริ ง  ความเหมาะสมกับตนเองทางด3 าน
อุดมการณ' ความเหมาะสมกับตนเองทางสังคม 
ความเหมาะสมกับตนเองด3านสังคมอุดมการณ' 
พบว1า ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค3าสร3าง
ข้ึนเพราะลูกค3ามีความเข3าใจเก่ียวกับภาพลักษณ'
ของลูกค3าบนพ้ืนฐานของแนวความคิดภาพลักษณ'
ห3 า ง ส ร รพ สิ น ค3 า  เ ช1 น  ค ว า มส ะ ดว ก ส บ า ย 
สภาพแวดล3อมของห3างสรรพสินค3า คุณภาพของ
สินค3าและบริการของห3างสรรพสินค3า อธิบายได3ว1า
ลู กค3 า มักจะ ซ้ือสิ นค3 า ในห3 า งส รรพสิ นค3 า ท่ี มี
ภาพลักษณ'คล3ายกับตนเอง สอดคล3องกับงานวิจัย
ของ Sirgy et.al. (2000) ความเหมาะสมด3าน
บุคลิกภาพของลูกค3าจะส1งผลด3านบวกกับความ
ผูกพันกับห3างสรรพสินค3า สอดคล3องกับงานวิจัยของ 
Crosby และTaylor (1983) และPritchard et. al. 
(1999)  
  การเลือกห3างสรรพสินค3าของลูกค3าและความ
ภักดีลูกค3าเป=นผลมาจากความเหมาะสมระหว1าง
ลักษณะของห3างสรรพสินค3ากับบุคลิกของลูกค3า 
เป=นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกห3างสรรพสินค3า
ม า ก ก ว1 า ภ า พ ลั ก ษ ณ' จ ริ ง  ค ว า ม ผู ก พั น ต1 อ
ห3 า ง ส ร ร พ สิ น ค3 า ส1 ง ผ ล ต1 อ ค ว า ม ภั ก ดี ต1 อ
ห3างสรรพสินค3าในทางบวกสอดคล3องกับงานวิจัย
ของ Bandyopadhyay และ Martell (2007)  

ผลการวิจัยแสดงให3เห็นว1าลักษณะทาง
วัฒนธรรมของห3างสรรพสินค3า ประกอบด3วย การ

ยอมรับด3านความไม1เท1าเทียม การหลีกเลี่ยงด3าน
ความเสี่ยง ความแตกต1างด3านความเป=นส1วนตัว 
ความเสมอภาคด3านเพศ เป=นป9จจัยท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกต1อความภัก ดีของลูกค3 า ท่ี ใช3บริ การ
ห3างสรรพสินค3า สอดคล3องกับผลการวิจัยของ
Herbig (1998). 
 
8.ขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานของห3างสรรพสินค3าควรใช3
เครื่องมือสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะกับกลุ1มลูกค3า 
เ พ่ื อ ส ร3 า ง แ ล ะ เ พ่ิ ม ก า ร แ ส ด ง ตั ว ต น ข อ ง
ห3างสรรพสินค3าไปสู1สายตาของลูกค3าหรือเรียกว1า
เ พ่ิมการตะหนักรู3 ต1 อห3 างสรรพสินค3 า  พัฒนา
ห3างสรรพสินค3าให3เหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค3า 
การจัดการห3างสรรพสินค3าควรสร3างและรักษา
ภาพลักษณ'ไว3โดยการจัดสร3างประวัติลูกค3าประจํา
และสร3างการติดต1อสื่อสารทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ความเหมาะสมกับบุคลิกของลูกค3า เพ่ิมเครื่องมือซ่ึง
วัดองค'ประกอบของห3างสรรพสินค3า ทําให3สามารถ
พัฒนาในส1วนท่ีบกพร1องของห3างสรรพสินค3าและ
ผู3 บ ริ ห า รห3 า ง ส ร รพสิ น ค3 า ส าม า รถประ เ มิ น
ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด ผู3บริหาร
ห3างสรรพสินค3าควรมีนโยบายท่ีเหมาะสมแก1
ห3างสรรพสินค3าเพ่ือสร3างความภักดีของลูกค3าท่ีมา
ใช3บริการห3างสรรพสินค3า 

สําหรับงานวิจัยเพ่ิมเติม ควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมตัวแปรอ่ืน ท่ีจะมีผลกระทบต1อความภักดี
ของลูกค3า หลังจากมีการเป�ดเขตการค3า ประชาคม
อาเซียน (AEC) ในป�2558 ควรทําการศึกษา
ห3างสรรพสินค3าประเภทอ่ืน เช1น ห3างสรรพสินค3า
ต1างจังหวัด การศึกษาการบริหารลูกค3าสัมพันธ' และ
ควรวิจัยตัวแปรอ่ืนๆ เช1น ฐานะทางสังคม ซ่ึงจะมี
อิทธิพลต1อลักษณะและพฤติกรรมของการเลือกซ้ือ
สิ นค3 าของลู กค3 า ใช3 บริ การห3 า งสรรพสิ นค3 า
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ติกาหลัง  สุขกุล 1 

 
บทคัดย�อ 
  

 การศึกษากลยุทธ%การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท*องเท่ียวและพฤติกรรมนักท*องเท่ียวต*อ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค%เพ่ือ (1) ศึกษากลยุทธ%การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
การท*องเท่ียวของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี (2) ศึกษาพฤติกรรมของนักท*องเท่ียวท่ีมา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี โดยสัมภาษณ%เชิงลึกกับผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ี และ
นักวิชาการด2านนิเทศศาสตร%และด2านสื่อสารการตลาด ตลอดจนใช2แบบสอบถามกับนักท*องเท่ียวท่ีมาชม
จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช2วิเคราะห%ข2อมูล ประกอบด2วย ร2อยละ ค*าเฉลี่ย ค*าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t – test 

ผลการวิจัยพบว*ากลุ*มเปCาหมายหลักเปDนนักเรียน และนักศึกษา มีการใช2กลยุทธ%การสื่อสารการตลาด
หลายรูปแบบ ปEญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาด คือ งบประมาณทําให2ไม*สามารถเลือกใช2การสื่อสาร
การตลาดได2อย*างต*อเนื่อง สิ่งท่ีนักท*องเท่ียวท่ีมาชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี เปDน
ครั้งแรก มีความคิดเห็นในระดับชอบมาก ได2แก* 1. การจัดแสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการ
ค2นพบแหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า 2.ความชัดเจนของปCายต*างๆ ท่ีติดต้ังในบริ เวณ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 3.การจัดแสดงของห2องโบราณคดีกาญจนบุรี เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย%
ต้ังแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึงอยุธยา และการจัดแสดงของห2องโลงศพโบราณ เก่ียวกับวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 
 สําหรับผู2ท่ีเข2าชม 2ครั้งข้ึนไปมีความคิดเห็นในระดับชอบมาก ได2แก* 1.การจัดแสดงของห2องแสดง
โบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการค2นพบแหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า  2.ความชัดเจนของปCายต*าง ๆ 
ท่ีติดต้ังในบริ เวณพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 3.การจัดแสดงของห2องพัฒนาการสังคมก*อน
ประวัติศาสตร%เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคนกาญจนบุรี ท้ังนี้ผู2ท่ีเข2าชม 1 ครั้ง และเข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 
มีความคิดเห็นต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า โดยเฉลี่ยในระดับชอบ   
 
 
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาด, พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 

 
 

 
 
 

1  ผู2ช*วยศาสตราจารย% มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท�องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท�องเที่ยวที่มา
เย่ียมชมพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ บ+านเก�า จ.กาญจนบุรี 
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Integrated Marketing Communication Strategy for Tourism and Tourist 
Behavior  Who Visited Bankao National Museum, Kanchanaburi Province. 
  

Tikalang  Sukkun 
 
Abstract 
  

The objectives of this study were the following : (1) To study the integrated 
marketing communication (IMC) strategy for tourism of Bankao National Museum, (2) To 
study tourist behavior at Bankao National Museum. In-depth interviews with administrators, 
staff, communication arts and marketing communication academics as well as 
questionnaires for 400 tourists who visited the museum were used for data collection. The 
statistics for data analysis were percentage, average, standard deviation and t-test. 

The main targets of the IMC were pupils and students. Various instruments of 
integrated marketing communication strategy were implemented. The problems and 
obstacles of the implementation were the lack of budget to support  continuous 
application of marketing communication strategy. Tourists who visited the museum for the 
first time expressed their most favorable opinion on :  (1) the exhibition room about the 
discovery of the archaeological site at Bankao in Kanchanaburi and various archacological 
objects. (2) the accuracy and clarity of posters in the museum, and (3) the exhibition about 
the way of living from pre-historic to Ayuttaya periods as well as the exhibition of ancient 
cemetery and culture.  

As for those who visited the museum for the second time, they had the most 
favorable opinion towards:(1) the exhibition room about the discovery of the archaeological 
site at Bankao in Kanchanaburi and various archacological objects. (2) the accuracy and 
clarity of posters in the museum, and (3) the exhibition of the pre-historic development of 
the society and the evolution of Kanchanaburi community. Visitors to the Museum for the 
first time and more than once, in average, had a favorable opinion on the integrate 
marketing communication (IMC) strategy of the Museum.    
 
Key words: Integrated Marketing Communication ( IMC ), National Museum  
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บทนํา 
          ในสภาวะการตลาดปEจจุบันทุกภาคส*วนมี
การแข* ง ขัน กันสู งมาก ข้ึน ทํา ให2องค% กรต* างๆ 
จําเปDนต2องอาศัยเครื่องมือต*างๆ ในการสื่อสารทาง
การตลาดเพ่ือให2เข2าถึงกลุ*มผู2บริโภคให2มากท่ีสุด 
ท้ังนี้การใช2เครื่องมือการสื่อสารท่ัวๆ ไปเพียงแค*การ
โฆษณาหรือการประชาสัมพันธ%นั้นคงจะไม*เพียงพอ
แล2ว  การจะเข2าถึงและเข2าใจในพฤติกรรมการ
บริ โภคของกลุ*มเปCาหมายได2นั้น องค%กรต*างๆ 
จําเปDนต2องปรับกลยุทธ%ในการสื่อสารให2ครอบคลุม
ความสนใจของผู2บริโภค ทําให2ผู2บริโภคมีความรู2สึก
ผูกพันและเสมือนเปDนส*วนหนึ่งขององค%กร 
 พิพิธภัณฑ%จําเปDนต2องใช2กลยุทธ%การสื่อสาร
การตลาดให2เหมาะสมกับกลุ*มเปCาหมายและผู2มีส*วน
ได2เสีย เพราะการสื่อสารการตลาดไม*ได2เปDนเพียงแค*
การสื่อสารเพ่ือแจ2งหรือบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากองค%กร
ไปยังผู2บริโภคเพ่ือให2เกิดการซ้ือหรือใช2บริการแล2ว
เสร็จสิ้นกันไป แต*การสื่อสารการตลาดเปDนทุกสิ่งทุก
อย*างท่ีเก่ียวข2องกับผู2มีส*วนได2ส*วนเสียทุกระดับของ
องค%กรอันจะนําองค%กรหรือแบรนด% (brand) ให2เกิด
ความ เจริญหรือตก ตํ่ าลง ได2 ดั ง ท่ี  Hatch and 
Schultz (2001) กล* า ว ว* าแบรนด% อ งค% ก ร ท่ี ทํ า
การตลาดโดยไม*มีการบูรณาการจะไม*สามารถ
บริหารจัดการอย*างมีประสิทธิภาพได2 ดังนั้นการ
สื่อสารการตลาดท่ีมี การบูรณาการอย*างเหมาะสม
สอดคล2องกับวิสัยทัศน% วัฒนธรรมองค%กร และ
ภาพลักษณ%ในสายตาผู2ท่ีมีส*วนได2ส*วนเสียก็จะนํา
องค%กรไปสู*เปCาหมายท่ีวางไว2อย*างสง*างาม    

ส ม า ค ม โ ฆ ษ ณ า แ ห* ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 
(American Association of Advertising Agencies (4A’s)) 
(G. Belch & M. Belch, 2004) ได2ให2นิยามของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว2ว*า เปDนแนวคิด
การวางแผนกลยุทธ%การสื่อสารการตลาดเพ่ือเพ่ิม
คุณค*า กลยุทธ%การสื่อสารนั้นใช2การผสมผสาน
เครื่องมือการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือสร2างความ

ชัดเจน สอดคล2องกลมกลืนและมีผลกระทบมาก
ท่ีสุดโดยข*าวสารต*างๆ มีการประสานสอดคล2องกัน
เปDนหนึ่งเดียว 
    จากนิยามดังกล*าวทําให2ทราบว*าการสื่อสาร
การตลาดเปDนกระบวนการไม*ใช*กิจกรรมเดียวจึง
จะต2องทําต*อเนื่องในการพัฒนาแผนเพ่ือสื่อสาร
การตลาด ไม*ใช*เปDนเพียงสื่อใดสื่อหนึ่งและต2องมี
การบูรณาการอย*างรอบคอบท้ังภายในและภายนอก
องค%กร ซ่ึงจะมีผลสนับสนุนความหมายของแบรนด%
ให2ชัดเจนข้ึน  
 องค%กรท่ีทํางานด2านประวัติศาสตร%ได2มีกล
ยุทธ%การสื่อสารการตลาดอย*างไรและมีผลต*อ
พฤติกรรมการท*องเท่ียวของผู2บริโภคอย*างไร เปDนสิ่ง
ท่ีผู2 วิจัยมีความสนใจศึกษาโดยใช2กรณีศึกษาท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี  
เพ่ือการพัฒนาการท*องเท่ียวท่ียั่งยืนและฟxyนฟูแหล*ง
ท*องเท่ียวให2มีศักยภาพยั่งยืนต*อไป เพราะเปDนท่ี
ทราบกันดีว*าประวัติศาสตร%เปDนเสมือนก2าวเดินของ
มนุษย% ถ2าคนจํานวนมากล2วนหลงลืมประวัติศาสตร%
ชาติพันธุ%ของตน คําว*าชาติคงไม*มีความหมายต*อไป 
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า เปDนแหล*งข2อมูล
ทางประวัติศาสตร%ท่ีมีค*าในระดับโลก การศึกษา  
กลยุทธ% การสื่ อสารการตลาดและพฤติกรรม
นั ก ท* อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง ท่ี แ ห* ง นี้ จึ ง เ ส มื อ น ทํ า ใ ห2
ประวัติศาสตร%ไม*ล2มหายตายจากไปจากความคิด                 
จิตวิญญาณ เนื่องจากขณะนี้นักท*องเท่ียวเลือก
เส2นทางการเดินทางมาท่ีโบราณสถานน2อยกว*า
ห2างสรรพสินค2าท่ีเต็มไปด2วยวัตถุทันสมัย ดังนั้นจึง
เปDนหน2าท่ีของนักวิชาการท่ีต2องดําเนินการศึกษาหา
กลยุทธ%ท่ีเหมาะสมเพ่ือให2การท*องเท่ียวพิพิธภัณฑ%
ดําเนินอย*างมีประสิทธิภาพสืบไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ%การสื่อสาร
การตลาด เ พ่ือการท* อง เ ท่ี ยวและพฤ ติกรรม
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นักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค%ดังนี้ 1)เพ่ือ
ศึกษากลยุทธ%การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท*องเท่ียว
ของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี  
2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี   

 
วิธีการวิจัย 
          การวิจัยในครั้งนี้แบ*งการวิจัยออกเปDน 2 
ส* ว น  คื อ  กา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  (Qualitative 
research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โ ด ย มี พ้ื น ท่ี ใ น ก า ร เ ก็ บ ข2 อ มู ล ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า เนื่องจากเปDน
สถานท่ีทางประวัติศาสตร%ระดับชาติให2นักท*องเท่ียว
เข2าไปเรียนรู2และท*องเ ท่ียวมีรายละเอียดของ
ระเบียบวิธีการวิจัยท้ัง  2 ส*วน ดังนี้    
 
ส�วนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative   
Research)  
         กลุ*มผู2ให2ข2อมูล มี 2 ส*วน คือ 1) กลุ*มผู2ให2
ข2อมูลเก่ียวกับการจัดการแบรนด%องค%กรและการ
สื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ   
บ2านเก*า ได2มาด2วยวิธีการเลือกตัวอย*างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ได2แก*หัวหน2า1 คนและ
เจ2าหน2าท่ีของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติบ2านเก*า1 
คน  2)กลุ*มผู2วิเคราะห%ข2อมูลเก่ียวกับกลยุทธ%การ
สื่อสารการตลาดและแนวทางการสื่อสารการตลาด
ของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า ในอนาคต 
ได2แก* นักวิชาการด2านสื่อสารมวลชน 1 คน และ
นักวิชาการด2านการตลาด 1 คน           
         แ ห ล* ง ท่ี ม า ข2 อ มู ล  มี  2ป ร ะ เ ภ ท คื อ            
1)แหล* ง ข2 อ มู ล ป ร ะ เ ภ ท เ อกส า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข2 อ ง 
(Secondary sources) จากการค2นคว2าเอกสาร
หนังสือ รายงาน การวิจัย งานเขียน วารสารสิ่งพิมพ%
ต*างๆ ท่ีเก่ียวกับแหล*งเรียนรู2ท้ังภาษาไทย และ

ภาษาต* า งประเทศและการสืบค2นข2 อ มูลทาง
อินเทอร% เน็ต 2) แหล*งข2อมูลปฐมภู มิ (Primary 
sources)  โ ด ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ% แ บ บ เ จ า ะ ลึ ก         
(In-depth Interview) กับผู2ให2สัมภาษณ% 

  เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัยครั้งนี้ ได2แก* แบบ
สัมภาษณ%เจาะลึก เปDนคําถามเก่ียวกับการจัดการ 
แบรนด%องค%กร กลยุทธ%การสื่อสารการตลาดของ
องค%กร และแนวทางการสื่อสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า ในอนาคต   

  
ส�วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) 

กลุ*มผู2 ให2ข2อมูลคือนักท*องเท่ียวท่ีมาชม
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จํานวน 400 คน
โ ด ย ใ ช2 วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ตั ว อ ย* า ง แ บ บ บั ง เ อิ ญ 
(Accidental sampling)   

เครื่องมือท่ี ใช2 ในการวิจัยครั้ งนี้  ได2แก*  
แบบสอบถามในลักษณะเลือกตอบ และมี 5 ระดับ 
คําถามประกอบด2วย 4 ส*วน คือ 1) ข2อมูลส*วน
บุคคลของผู2ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการ
ท*องเท่ียวของนักท*องเท่ียว 3) ความคิดเห็นท่ีมีต*อ
รูปแบบการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติบ2านเก*า จ.กาญจนบุรี และ4) ข2อเสนอแนะ   

   
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ*มผู2ให2ข2อมูล
เก่ียวกับการจัดการแบรนด%องค%กรและการสื่อสาร
การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
โดยผลจากการสัมภาษณ%เชิงลึก ดังต*อไปนี้   

 
 1.วัตถุประสงค�และเปWาหมายในการ
ส่ือสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ 
บ+านเก�า จังหวัดกาญจนบุรี   
 การสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค%
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และเปCาหมายเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู2ชมให2มีมากยิ่งข้ึน  
และเพ่ือเผยแพร*กิจกรรมขององค%กรให2เปDนท่ีรู2จัก
ของประชาชนท่ัวไป อันมีกลุ*มเปCาหมายหลักเปDน
นักเรียน นักศึกษา โดยมีเปCาหมายเปDนองค%กรหลัก
ในการอนุรักษ%สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และ
เปDนแหล*ง เรียนรู2ตลอดชีวิต รวมท้ังเปDนแหล*ง
ท*องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมสอดคล2องกับวิสัยทัศน%
ขององค%กรท่ีต้ังไว2ว*าเปDนองค%กรหลักในการอนุรักษ%
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันเปDนมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติเพ่ือการเรียนรู2ในสังคม   
 

 2.  การวางแผนการส่ือสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ  บ+ านเก� า  จั งหวัด
กาญจนบุรี   

  ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดของ
พิ พิ ธภัณฑสถานแห* งช า ติ  บ2 าน เก* า  จั งห วั ด
กาญจนบุรี มีการวิเคราะห%และสํารวจสถานการณ%
ขององค%กร ด2วยวิธีการทํา SWOT Analysis คือทํา
การวิเคราะห%จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาส และข2อจําจัด
ขององค%กร เพ่ือจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดของ
พิ พิธภัณฑสถานแห* งชา ติ  บ2 าน เก* า   จั งหวั ด
กาญจนบุรี และมีข้ันตอนการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด 4ข้ันตอน ดังนี้  1) ข้ันตอนการสํารวจ
และวิเคราะห%องค%กร 2) ข้ันตอนการวางแผนการ
สื่อสารการตลาด 3) ข้ันตอนการจัด กิจกรรม
เผยแพร* ไปยั งกลุ* ม เปC าหมาย 4) ข้ันตอนการ
วิเคราะห%และประเมินผล ซ่ึงเปDนแผนลักษณะเชิงรุก
คือทําการสื่อสารการตลาดโดยตรงกับกลุ*มเปCาหมาย  
ได2แก*  นักเรียน นักศึกษา โดยการทํากิจกรรม
เผยแพร*ประชาสัมพันธ%ไปยังสถานศึกษา เพราะ
กลุ*มเปCาหมายทางการสื่อสารการตลาดของ องค%กร 
คือ  นักเรียน นักศึกษา โดยท่ีหลักเกณฑ%ในการ
กําหนดกลุ*มเปCาหมายไปท่ีกลุ*มดังกล*าว เนื่องจาก
เปDนผู2 เข2าชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า
จังหวัดกาญจนบุรีมากท่ีสุด   

  ปEจจัยท่ีนํามาพิจารณาการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ   
บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี ได2แก* งบประมาณ  
อุปกรณ%ในการสื่อสารการตลาด บุคลากร และ  
กลุ*มเปCาหมาย 
 นักวิชาการทางด2านนิ เทศศาสตร%และ
สื่อสารการตลาดสองท*านให2ความเห็นว*าพิพิธภัณฑ%
เปDนกระบวนการท่ีสามารถสร2างความเคลื่อนไหว  
เปลี่ยนแปลงเปDนตัวการทางสังคมมากกว*าท่ีจะเปDน
กระจกสะท2อนให2เห็นโลกของอดีต พิพิธภัณฑ%
สามารถเรียกสํานึกของความรักชาติให2คงอยู*และ
ยาวนานได2  พิพิธภัณฑ% มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท้ังเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงไม*
ควรมองเฉพาะเรื่ องของประวั ติศาสตร%  และ
โบราณคดีเท*านั้น     

                 พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติเปDนสถานท่ีไม*ใช*
เปDนสินค2าท่ีซ้ือมาแล2วขายไปหมดเปDนรอบๆ แต*เปDน
สินค2าหรือสถานท่ีท่ีต2องการความอยู*ได2อย*างยั่งยืน  
การจะอยู*ได2อย*างยั่งยืนต2องทําให2เปDนแบรนด%องค%กร
ให2เปDนท่ีรู2จักและเข2ากับทุกคนท่ีเก่ียวข2องในสังคม 
ไม*ว*าจะเปDนนักท*องเท่ียว ชุมชนท2องถ่ิน นักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย% หน*วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข2อง การเปDนแบรนด%องค%กรท่ีเกิดการยอมรับ
ท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกนั้นต2องมาจากการ
บริหารงานท่ีมีระบบ จําเปDนต2องเริ่มจากนโยบาย
หรือวิสัยทัศน%ของผู2บริหารก*อน การจะได2วิสัยทัศน%ก็
ต2องมาจากการวิ เคราะห%องค% กร  เช*น  SWAT 
Analysis ซ่ึงคงต2องสอดคล2องกับวัฒนธรรมของ
องค%กรท่ีมีอยู*ด2วยทุกชุมชน ทุกองค%กรล2วนแล2วแต*มี
มรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงถ2าวัฒนธรรมเปDนมรดกทาง
วัฒนธรรม วิสัยทัศน%ก็คืออนาคตขององค%กร สองสิ่ง
นี้ล2วนต2องไปด2วยกัน  พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติบ2าน
เก*ามีวัฒนธรรมท่ีเก*าแก* มีความเปDนมาเนิ่นนาน 
ภาพลักษณ%ท่ีออกมาก็ต2องเปDนท่ียอมรับของคนท่ี
เก่ียวข2องท้ังหมดขององค%กร การสื่อสารการตลาด



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 1 January - June  2013  

ควรให2สอดคล2องกับวิสัยทัศน%  วัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ%ขององค%กร  

 
         3. การใช+ ส่ือและกิจกรรมการส่ือสาร

การตลาด 
          สื่อและกิจกรรมการสื่อสารการตลาดท่ี
องค%กรใช2ในการสื่อสารการตลาดองค%กร ได2แก*  
แผ*นพับ สื่อบุคคล เช*น คนในครอบครัว เพ่ือน ครู 
เจ2าหน2าท่ีของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
การจัดนิทรรศการสัญจร เว็บไซต%/อินเทอร%เน็ต  
หนังสือประวัติศาสตร% โบราณคดี ศิลปวัฒนธรม 
ปCายต*างๆ การรับการอบรม ตัวพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า สื่อมวลชนต*างๆ เช*น โทรทัศน%  
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ% และบริษัทนําเท่ียว  
ตล อดจน มี ก า รบ ร รย าย ให2 ค ว าม รู2 เ ก่ี ย ว กั บ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ การศึกษา ประวัติศาสตร% 
และศิลปวัฒนธรรมภายนอกสถานท่ี หรือใน
สถานศึกษาต*างๆ โดยพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
บ2านเก*ามีการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบแต*ไม*มี
ความถ่ีและความต*อเนื่องทําให2เข2าถึงผู2บริโภคไม*
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ มีการประเมินผลการใช2สื่อและ
กิจกรรมด2วยวิธีการใช2แบบสอบถามและใช2วิธีการ
สังเกตโดยผู2ท่ีทําหน2าท่ีประเมินผล คือ เจ2าหน2าท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าจังหวัดกาญจนบุรี
และเจ2าหน2าท่ีประจําห2องจัดแสดงต*างๆ  
   

4. ป[ญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร
การตลาดขององค�กร   

 ปEญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาด 
คือ งบประมาณในการสื่อสารการตลาดมีจํากัด ทํา
ให2ไม*สามารถเลือกใช2สื่อได2อย*างหลากหลาย และไม*
สามารถเลือกใช2วิธีการ ท่ี ทันสมัยได2 เท*า ท่ีควร  
องค%กรมีการกําหนดงบประมาณในการสื่อสาร
การตลาดด2วยขีดจํากัดตามงบประมาณท่ีได2มา มี
การใช2จ*ายงบประมาณตามความเหมาะสมของแต*

ละกิจกรรม เช*น การจัดนิทรรศการสัญจรไปยัง
สถานศึกษาจะต2องจัดทําปCาย มีค*าน้ํามัน รวมท้ังค*า
ล*วงเวลาของเจ2าหน2าท่ีด2วย การใช2สื่อสารการตลาด
ยังไม*หลากหลาย ไม*สามารถปฏิบัติได2ตามความ
ต2องการอย* า ง เ ต็ม ท่ี  ซ่ึ ง ท่ีผ* านมาได2 มีการจั ด
นิทรรศการสัญจรไปยังสถานศึกษาได2เพียงป�ละ 2-3 
ครั้ งต*อป� เท* านั้ น  และไม* มีการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ%   

  สําหรับการสื่อสารการตลาดด2วยเอกสาร
เน2น ไป ท่ีแผ*น พับ เปDนหลัก  ซ่ึ ง ก็ยั ง ไม*ประสบ
ความสํ า เ ร็ จมากนั ก เ ม่ือ พิจารณาข2อ มูลจาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ รวมท้ังไม* มีการพัฒนา
เว็บไซต%ให2เปDนของตนเอง ท่ีผ*านมาเปDนเว็บไซต%ของ
ส* ว น ก ล า ง ท่ี ก ร ม ศิ ล ป ก ร ไ ด2 จั ด ทํ า ร ว บ ร ว ม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห* ง ช า ติ ต* า ง ๆ  ข้ึ น ม า         
ส า ม า ร ถ เ ข2 า ไ ป ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด2 ท่ี  
http://www.thailandmuseum.com/bankao/c
alendar.htm รวมท้ังเว็บไซต%ของการท*องเท่ียว
ต*างๆ ท่ีมีอยู*มากมายแต*ก็มีข2อด2อยท่ีองค%กรไม*
สามารถเพ่ิมเติมข2อมูลรายงานความเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมขององค%กรได2อย*างทันสมัย 

 การ ใช2 การสื่ อสารการตลาด เน2 น ไป ท่ี
กลุ*มเปCาหมายท่ีเปDนนักเรียน นักศึกษาเท*านั้น เปDน
การจํากัดการสื่อสารการตลาดทําให2อยู*ในวงแคบ
และการสื่อสารการตลาดไม*ต*อเนื่อง นอกจากนี้
บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
จังหวัดกาญจนบุรียังขาดความรู2ความเข2าใจเรื่องการ
สื่อสารการตลาด เพราะไม*มีผู2ท่ีจบการศึกษา หรือผู2
ท่ีมีความรู2ในการทําหน2าท่ีการสื่อสารการตลาด หรือ
การประชาสัมพันธ% หรือด2านการสื่อสารมาทํางาน มี
แต*เจ2าหน2าท่ีธุรการ และด2านอ่ืนๆ ทําให2เสน*ห%ใน
การดึงดูดนักท*องเท่ียวให2มาท*องเท่ียวมีไม*มาก อีก
ท้ังการปรับองค%กรให2มีความกระตือรือร2นท่ีจะ
แข*งขันนั้นยังไม*มีมากนัก เนื่องจากเปDนวัฒนธรรม
ขององค%กรไทยท่ีได2รับการอุ2มชูและสนับสนุนจาก
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ภาครัฐ ทําให2ไม*จําเปDนต2องขวนขวายหากําไรเข2าสู*
องค%กร 
  การจัดเวที หรือการจัดแสดงอย*างเดียวคง
ไม*เพียงพอสําหรับการส*งเสริมการตลาด ท่ีผ*านมาก็
มีการออกไปจัดแสดงนิทรรศการสัญจร แต*ทางกรม
ศิลปากรและเจ2าหน2าท่ีควรลงไปคลุกคลีกับงานด2าน
การสื่อสารการตลาดมากกว*านั้น พิพิธภัณฑ%ท่ีอยู*
อย*างเอกเทศจะไม*ประสบความสําเร็จ การสื่อสาร
การตลาดต2องมีผู2ช*วยประสาน เปDนเครือข*าย เห็นได2
จากงานของ อาจารย%นิษฐา  หรุ*นเกษม ท่ีในส*วน
ของ การบริหารจัดการนั้นจะได2พบว*า อาคารพระท่ี
นั่งศิวโมกขพิมาน  พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ พระ
นคร มีการเป�ดโอกาสให2ประชาชนท่ัวไปได2เข2ามามี
ส*วนร*วม คือ การมีส*วนร*วมในฐานะผู2รับสาร และ
การมีส*วนร*วมด2วยการเปDนผู2ร*วมส*งสารปลายทาง 
หรือท่ีเรียกว*า“อาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
พระนคร”การมีอาสาสมัครเปDนสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ%ต2องมี
เพ่ือความอยู*ได2อย*างยั่งยืน ไม*คิดเพียงแต*ว*ารัฐมีเงิน
สนับสนุนแล2วอยู* ไปเรื่อยๆ ไม* มีจุดหมาย โดย
ตระหนักว*าชาติไทย วัฒนธรรมไทย เปDนวัฒนธรรม
แห*งความภาคภูมิใจ อยู*ในหัวใจคนไทย ซ่ึงคนใน
ชุมชนนั้นเปDนอาสาสมัครหรือเครือข*ายท่ีดีท่ีสุด     
 การสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบต2องมีการ
วางแผนอย*างต*อเนื่อง โดยควรระบุไว2 ในแผน
ประจําป�ขององค%กรอย*างชัดเจน มีรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดหลายรูปแบบท่ีไม*จําเปDนต2องใช2
งบประมาณให2สิ้นเปลืองมากนัก เช*น ดูแลห2องน้ํา  
สถานท่ีให2มีความสะอาด เจ2าหน2าท่ีให2บริการท่ีดี มี
สัมพันธภาพในเชิงบวกกับชุมชน มีการส*งจดหมาย
ข*าวหรือความเคลื่ อนไหวไปยั ง โรง เรียนและ
หน*วยงานท่ีเก่ียวข2องอย*างสมํ่าเสมอเพ่ือสร2าง
ภาพลักษณ%ท่ีดี  
  

  5.  ป[จจัยท่ีจะทําให+การดําเนินงานส่ือสาร
การตลาดขององค�กรประสบความสําเร็จสามารถ
เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียว 

  การสื่อสารการตลาดมีความสําคัญต*อ
องค%กร เพราะการสื่อสารการตลาดเปDนหัวใจของ
การพัฒนางาน เปDนวิธีในการดึงดูดผู2สนใจให2เข2าชม
ส*งผลต*อความสําเร็จขององค%กร โดยปEจจัยท่ีจะทํา
ให2การดําเนินงานการสื่อสารการตลาดขององค%กร
ประสบความสํา เร็ จ ได2แก*  ความร* วมมือจาก
สถานศึกษาเปCาหมาย งบประมาณ เนื้อหาของ
นิทรรศการ ระยะเวลาในการเผยแพร*สื่ อสาร
การตลาด และความหลากหลายของการสื่อสาร
การตลาด 

               ปEจจัยท่ีนํามาประเมินความสําเร็จด2านการ
สื่อสารการตลาดขององค%กรว*าดีหรือไม*  ประสบ
ความสําเร็จในระดับใดนั้นมาจากการแสดงความ
คิดเห็น ข2อเสนอความคิดเห็น และข2อเสนอแนะของ
ผู2เข2าชม ตลอดจนจํานวนผู2เข2าชม 
 นักวิชาการทางด2านนิ เทศศาสตร%และ
สื่อสารการตลาดรวมท้ังสองท*านยังให2มุมมองว*า 
ควรทําให2เกิดการสร2างองค%ความรู2ผ*านพิพิธภัณฑ% 
อาคาร เครื่องมือ และเทคนิคเปDนเรื่องรองลงมา สิ่ง
ท่ีต2องมาก*อนคือ “ความรู2” เพราะมาจากของท่ีเก็บ
รวบรวมไว2 “ความหมาย” ก็เปDนเรื่องสําคัญ ถึงแม2
จัดแสดงไม*สวย ไม*เด*น ไม*มีเทคโนโลยีสูงแต* มี
ความหมายก็สําคัญ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ%
พร2อมปCายนิเทศท่ีอธิบายเรื่องราวได2ดีก็เปDนสิ่งท่ีดี 
แต*การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคารก็จําเปDน 
เพราะจะสร2างความรู2 ความน*าสนใจ ใช2งบประมาณ
ไม*มาก แต*คงต2องใช2กําลังคน ความร*วมมือ ร*วมใจ
ของบุคลากรและชุมชน แต*ต2องเกิดความไว2วางใจ
กันเสียก*อน การไว2วางใจจะเกิดข้ึนก็ต*อเม่ือมีการ
ร*วมทํากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ%กันบ*อยครั้ง ซ่ึง
พิพิธภัณฑ%ก็ต2องเข2าไปร*วมมือกับกิจกรรมของชุมชน
ด2วย    
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 ครูเปDนแรงสนับสนุนสําคัญ เพราะมีพ้ืนฐาน
การนํานักท*องเ ท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพเข2ามาใน
พิพิธภัณฑ% การนํานักเรียน นักศึกษามาเพ่ือเพ่ิม
ความรู2 เข2าใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติเปDนสิ่ง
สําคัญ ชาติไทยจะดํารงอยู*ได2เพราะกลุ*มคนพวกนี้   
ดังนั้นการทํากิจกรรมกับครู กับนักเรียน นักศึกษา  
รวมถึงผู2บริหารจึงเปDนสิ่งสําคัญ   
 พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติเก่ียวข2องกับทุก
ฝ�าย โดยเฉพาะผู2บริหารของพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาตินั้นๆ การไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทัศนคติเชิง
บวก เพ่ิมความคิดสร2างสรรค%เรื่องการทํางานเปDนสิ่ง
สําคัญ การไปศึกษาแล2วต2องกลับมาทํา ต2องมี
แผนงานประจําป�ไว2 เพ่ือเปDนการบังคับให2ต2องทําให2
ได2 เพราะระบบราชการถ2าไม*มีจุดหมายชัดเจนจะ
ทํายากเนื่องจากภารกิจมากและสิ่งท่ีต2องทํามีมาก  
บางทีคิดดีแต*ไม*ได2กระทําก็จะไปไม*ถึงสิ่งท่ีต้ังใจไว2ได2  
กระบวนการเปDนเรื่องสําคัญ การสร2างสํานึกก็สําคัญ
และต2องกระทําต*อเนื่องตลอดอย*างสมํ่าเสมอ  
         สําหรับการแสดงให2เห็นวิธีการจัดการท่ีมี
ความเหมาะสม การจัดการก็ควรจัดการง*ายๆ 
เพราะการ ท่ี ไม* มีการจัดการอะไรมากอย* า ง
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติท่ีมีงบประมาณจํากัดในแต*
ละป� ทําให2ไม*สามารถใช2เทคโนโลยีทันสมัยอย*างท่ี
คนในปEจจุบันชอบเพราะรวดเร็ว ทันใจ มีปุ�มเรียงให2
กดได2ทันทีนั้น อาจจะเปDนข2อดีของการให2เยาวชน
ไทย คนไทยได2รู2จักใช2ความคิด  ไม*มีอะไรท่ีเปDนสิ่ง
สําเร็จรูปจนไม*ต2องใช2ความคิด  วิธีการจัดการแบบนี้
ก็นับว*าเปDนการฝ�กคนให2คิดเปDนอันเปDนสิ่งท่ีดีในการ
สร2างชาติไทย เพราะฉะนั้นความเหมาะสมของการ
จัดการในข2อจํากัดท่ีมีอยู*ของพิพิธภัณฑ%เปDนอีกเรื่อง
หนึ่งท่ีต2องมาคิดกันว*าจัดการอย*างไรจึงจะเหมาะ ไม*
ควรผูกขาดในเรื่องวิธีคิดโดยต2องใช2หลายๆ วิธี
ประกอบเข2าด2วยกัน  
 

 6.แนวทางการส่ือสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ บ+านเก�า ในอนาคต 

นักวิชาการท้ังสองท*านได2ให2ความคิดเห็นใน
เรื่องการกําหนดเนื้อหาในการสื่อสารการตลาดท่ี
สอดคล2องและกําหนดเนื้อหาท่ีกลุ*มเปCาหมายมี
ความสนใจเปDนสิ่งท่ีผู2บริหารและผู2ท่ีเก่ียวข2องต2อง
คํานึงถึง และในอนาคตเนื้อหาอาจเสนอให2อยู*ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา  
เช* น  ประวั ติ ศาสตร%  ของจั งหวั ดกาญจนบุ รี  
ประวัติศาสตร%ของชาติไทย วันสําคัญต*างๆ ของชาติ
ไทย วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญ
ทางพิธี เปDนต2น     

  การทําให2พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
มีชีวิต การเป�ดเวทีหรือการเข2าร*วมกับเทศกาล           
ใดๆ ของชุมชน อําเภอ จังหวัด นั้นเปDนสิ่งท่ีน*าสนใจ
เพ่ือเปDนเวทีเล*าเรื่องของชุมชนบ2านเก*าและคน
กาญจนบุรี อันเปDนการส*งเสริมความรู2และการ
ท*องเท่ียวตามวิสัยทัศน%และเปCาหมายด2วย   

  การเข2าไปทํากิจกรรมกับสถานศึกษาเปDนสิ่ง
ท่ีต2องทําต*อไป แต*ต2องเพ่ิมความถ่ีข้ึนและสิ่งสําคัญ
คือต2 อ ง ทํ าอย* า งต* อ เนื่ อ ง  อีก ท้ั งสื่ อ บุคคล ใน
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าจังหวัดกาญจนบุรี
ก็มีเปDนส*วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดท่ีสําคัญ
ด2วยการทําหน2าท่ีของตนให2ดีและยิ้มแย2มแจ*มใส  
ต2อนรับนักท*องเท่ียวด2วยการให2บริการข2อมูลและ
ความเปDนมาของศิลปวัฒนธรรมแต*ละเรื่องอย*าง
ชัดเจน ตลอดจนจัดสวัสดิการเหมาะสมในเรื่องของ
ห2องน2าท่ีสะอาด  มีท่ีจอดรถเพียงพอ    
 
          ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากข2อมูลส*วน
บุคคลของผู2ตอบแบบสอบถามพบว*า นักท*องเท่ียว
ท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
จังหวัดกาญจนบุรี มีผู2ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
400 คน ส*วนใหญ*เปDนเพศหญิง คิดเปDนร2อยละ 
59.50 รองลงมา คือเพศชาย คิดเปDนร2อยละ 40.50 
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ส*วนใหญ*มีอายุระหว*าง 20-40 ป� คิดเปDนร2อยละ 
40.50 รองลงมา คืออายุตํ่ากว*า 20 ป� คิดเปDนร2อย
ละ 37.00 และอายุ 41-60 ป� คิดเปDนร2อยละ 17.25 
มีระดับการศึกษาส*วนใหญ*เปDนระดับปริญญาตรี คิด
เปDนร2อยละ 34.00 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย ห รื อ เ ที ย บ เ ท* า  คิ ด เ ปD น                       
ร2อยละ 27.25 และระดับมัธยมศึกษาตอนต2น คิด
เปDนร2อยละ 18.75   
 อาชีพส*วนใหญ*เปDนนักเรียน/นักศึกษา คิด
เปDนร2อยละ 41.25 รองลงมา คือข2 าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปDนร2อยละ 23.25 และ
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส*วนตัว คิดเปDนร2อยละ 18.00  
สถานภาพการสมรสส*วนใหญ*เปDนโสด คิดเปDนร2อย
ละ 54.50 รองลงมา คือสมรส คิดเปDนร2อยละ 
29.75 และหย*าร2าง คิดเปDนร2อยละ 9.50 ส*วนใหญ* 
มีรายได2น2อยกว*า 5,000 บาท คิดเปDนร2อยละ 53.50  
รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท คิดเปDนร2อยละ 
19.75 และ 15,001-30,000 บาท คิดเปDนร2อยละ 
13.25 โดยมีภูมิลําเนาอยู*ในจังหวัดกาญจนบุรี คิด
เปDนร2อยละ 65.75 รองลงมา คือจั งหวัด อ่ืนๆ  
(กรุงเทพฯ 68, สุพรรณบุรี 17, นนทบุรี 11, ราชบุรี 
8, สมุทรปราการ 7, เพชรบุรี 6, นครปฐม 5, 
ประจวบคีรีขันธ% 4, นครนายก 3, สมุทรสงคราม 2, 

สุรินทร% 2,  จันทบุรี 2, ชุมพร 2) คิดเปDนร2อยละ 
34.25 ส*วนใหญ*มีกิจกรรมยามว*าง เปDนการ
เ ล *น อ ิน เ ท อ ร % เ น ็ต  ค ิด เ ป Dน ร 2อ ย ล ะ 73.75 
รองลงมา คือไปห2างสรรพสินค2า คิดเปDนร2อยละ
59.75 และรับประทานอาหารตามร2านค2า คิดเปDน
ร2อยละ 58.00  
 
 การมาท*องเท่ียวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี ส*วนใหญ*มา
เท่ียว 1-2 คน คิดเปDนร2อยละ 51.50 รองลงมา คือ 
3-4 คน คิดเปDนร2อยละ 25.75 และมากกว*า 10 คน  
คิดเปDนร2อยละ 13.50 
         พฤติกรรมการท*องเท่ียวพิพิธภัณฑสถาน
แห* ง ช า ติ  บ2 าน เ ก* า  จั งห วั ดกาญจน บุ รี  ขอ ง
นักท*องเท่ียว จําแนกตามแหล*งข2อมูล ผลการศึกษา
พบว*า นักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี ส*วนใหญ*รู2จัก
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จากสื่อบุคคล 
เช*น คนในครอบครัว เพ่ือน ครู คิดเปDนร2อยละ 
47.50 รองลงมา คือนิทรรศการสัญจร คิดเปDนร2อย
ละ 29.75 และปCายต*างๆ คิดเปDนร2อยละ 23.75       
ดังแผนภูมิท่ี 1 
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11.5

47.5

18.75
29.75

32.50

8.25

23.75

3.75

13.00

4.75

3.00
แผ�นพับ

สื่อบุคล

เจ+าหน+าท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ
บ+านเก�า
นิทรรศการสัญจร

เว็บไซต�/อินเทอร�เน็ต

หนังสือประวัติศาสตร� โบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรม
ปWายต�าง ๆ 

การรับการอบรม

ตัวพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติบ+านเก�า

สื่อมวลชนต�าง ๆ 

บรัษัทนําเท่ียว

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนร2อยละของพฤติกรรมการท*องเท่ียวพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี  
              ของนักท*องเท่ียว จําแนกตามแหล*งข2อมูล 
 
 พฤติกรรมการท*องเท่ียวพิพิธภัณฑสถาน
แห* ง ช า ติ  บ2 าน เ ก* า  จั งห วั ดกาญจน บุ รี  ขอ ง
นักท*องเท่ียว จําแนกตามจํานวนครั้งในการรับข2อมูล
ข*าวสาร ผลการศึกษาพบว*า นักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัด

กาญจนบุรี  ส*วนใหญ*ได2รับข2อ มูลข*าวสารโดย    
เฉลี่ยมากกว*า3เดือน/ครั้ง คิดเปDนร2อยละ74.00 
รองลงมา คือ3เดือน/ครั้ง คิดเปDนร2อยละ17.00 และ 
2 เดือน/ครั้ง คิดเปDนร2อยละ 6.25 ดังแผนภูมิท่ี 2  
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6.25 17.00
2.25

0.50

74.00

มากกว�า 1 คร้ัง/เดือน

เดือนละ 1 คร้ัง

2 เดือน/คร้ัง

3 เดือน/คร้ัง

มากกว�า 3 เดือน/คร้ัง

 
แผนภูมิท่ี 2 จํานวนร2อยละของพฤติกรรมการท*องเท่ียวพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี 

ของนักท*องเท่ียว จําแนกตามจํานวนครั้งในการรับข2อมูลข*าวสาร 
 
 
 โ ด ย นั ก ท* อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ม า เ ยี่ ย ม ช ม
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าจังหวัดกาญจนบุรี  
ส*วนใหญ*เคยเข2าชม 1 ครั้งคิดเปDนร2อยละ76.50  
รองลงมา คือ เข2าชม 2 ครั้งคิดเปDนร2อยละ14.00 
และเข2าชม 3 ครั้ง คิดเปDนร2อยละ 5.50 และส*วน
ใหญ*ไม*แน*ใจในการมาชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ
บ2านเก*าในอนาคต คิดเปDนร2อยละ 67.75  รองลงมา 
คือ มา คิดเปDนร2อยละ 16.00 และมาอย*างแน*นอน  
คิดเปDนร2อยละ 9.00  
 ความคิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
จังหวัดกาญจนบุรีของนักท*องเท่ียว ผลการศึกษา
พบว*า ความคิดเห็น ท่ี มีต*อรูปแบบการสื่อสาร

การตลาดของพิพิธภัณฑสถาน บ2 านเก* า ของ
นักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
บ2านเก*า จังหวัดกาญจนบุรี ระหว*างผู2ท่ีเข2าชม1 ครั้ง
กับผู2ท่ีเข2าชม 2 ครั้งข้ึนไปท่ีมีความแตกต�างกัน โดย
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ได2แก* 1.การจัด
แสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการ
ค2นพบแหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า 2. 
การจัดแสดงของห2องโลงศพโบราณ เ ก่ียวกับ
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 3. การจัดแสดงของห2อง
โบราณคดีกาญจนบุรี เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย%
ต้ังแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึงอยุธยา 4. ความ
สะดวกสบายของลานจอดรถ 5. ความชัดเจนของ
ปCายต*างๆ ท่ี ติด ต้ังในบริ เวณพิพิธภัณฑสถาน
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แ ห* ง ช า ติ  บ2 า น เ ก* า 6. ค ว า ม ร* ม รื่ น ข อ ง
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าและบริ เวณ
โดยรอบ 

สําหรับความคิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า ของ
นักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
บ2านเก*า  จังหวัดกาญจนบุรี ระหว*างผู2ท่ีเข2าชม 1 
ครั้งกับผู2ท่ีเข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป ท่ีไม�มีความแตกต�าง
กัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได2แก* 1. 
การจัดแสดงของห2องจัดแสดงกาญจนบุรีในอดีต
เ ก่ียวกับประวั ติศาสตร%ความเปDนมาของเมือง

กาญจนบุรี 2. การจัดแสดงของห2องพัฒนาการ
สังคมก*อนประวัติศาสตร%เก่ียวกับวิวัฒนาการของ
สังคมของคนกาญจนบุรี 3. การประชาสัมพันธ%ของ
เจ2าหน2าท่ีของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ  บ2านเก*า 4. 
การให2บริการข2อมูลด2านความรู2ของผู2นําชมใน
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 5. ความสะอาด
ของห2องน้ํา6. ความสะดวกสบายของการเดินทางมา
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าดังแผนภูมิท่ี 3 
 
 

 
ระดับค�าเฉล่ีย 

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เข2 าชม 1 ครั้ง

เข2 าชม 2 ครั้งข้ึนไป

1 คือ การจัดแสดงของห2องจัดแสดงกาญจนบุรีในอดีตเก่ียวกับประวัติศาสตร%ความเปDนมาของเมืองกาญจนบุรี  
2 คือ การจัดแสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการค2นพบแหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า  
3 คือ การจัดแสดงของห2องโลงศพโบราณ เก่ียวกับวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ  
4 คือ การจัดแสดงของห2องโบราณคดีกาญจนบุรี เก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษย%ตั้งแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึง อยุธยา  
5 คือ การจัดแสดงของห2องพัฒนาการสังคมก*อนประวัติศาสตร%เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคนกาญจนบุรี  
6 คือ การประชาสัมพันธ%ของเจ2าหน2าท่ีของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
7 คือ การให2บริการข2อมูลด2านความรู2ของผู2นําชมในพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
8 คือ ความสะดวกสบายของลานจอดรถ  
9 คือ ความสะอาดของห2องน้ํา 
10 คือ ความชัดเจนของปCายต*างๆ ท่ีติดต้ังในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
11 คือ ความร*มรื่นของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าและบริเวณโดยรอบ 
12 คือ ความสะดวกสบายของการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
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แผนภูมิท่ี 3 ค*าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า  
              ของนักท*องเท่ียว จําแนกตามผู2เข2าชม 
 
 ท้ังนี้พบว*าผู2ท่ีเข2าชม 1 ครั้ง มีความคิดเห็น
ท่ี มี ต* อ รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด ข อ ง
พิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า ในระดับชอบมาก ลําดับ
แรก คือ การจัดแสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2าน
เก* า เ ก่ียว กับการค2นพบแหล* ง โบราณคดีและ
โบราณวัตถุบ2านเก*า (   = 4.78, SD = 0.558) 
รองลงมาคือ ความชัดเจนของปCายต*างๆ ท่ีติดต้ังใน
บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า(  = 
4.65, SD = 0.535) และลําดับท่ีสาม คือ การจัด
แสดงของห2องโบราณคดีกาญจนบุรี เก่ียวกับวิถีชีวิต
ของมนุษย%ต้ังแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึงอยุธยา  
(  = 4.62, SD = 0.678) และ การจัดแสดงของ
ห2องโลงศพโบราณ เก่ียวกับวัฒนธรรมของบรรพ
บุรุษ (   = 4.62, SD = 0.585)   
 สําหรับผู2 ท่ี เข2าชม 2 ครั้ง ข้ึนไป มีความ
คิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาดของ

พิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า ในระดับชอบมาก ลําดับ
แรก คือ การจัดแสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2าน
เก* า เ ก่ียว กับการค2นพบแหล* ง โบราณคดีและ
โบราณวัตถุบ2านเก*า (  = 4.56, SD = 0.697) 
รองลงมาคือ ความชัดเจนของปCายต*างๆ ท่ีติดต้ังใน
บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า ( = 
4.47, SD = 0.562) และลําดับท่ีสาม คือ การจัด
แสดงของห2องพัฒนาการสังคมก*อนประวัติศาสตร%
เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคนกาญจนบุรี  
(   = 4.45, SD = 0.598)   

ท้ังนี้ผู2ท่ีเข2าชม 1 ครั้ง และเข2าชม 2 ครั้งข้ึน
ไป  มีความคิดเห็นต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาด
ของพิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า โดยเฉลี่ยในระดับ
ชอบ  (  = 4.268, SD = 0.558;  = 4.235, SD 
= 0.681) ดังตารางท่ี 1 
 

 
ตาราง1ความคิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑ%สถานแห*งชาติ บ2านเก*า จังหวัด
กาญจนบุรีของนักท*องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม 
 

รูปแบบการส่ือสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ บ+านเก�า 

 
จํานวนครั้งท่ีเข+าชม 

  
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. การจัดแสดงของห2องจัดแสดง
กาญจนบุรีในอดีตเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร%ความเปDนมาของ
เมืองกาญจนบุรี 

เข2าชม 1 ครั้ง 3.99 0.499  
-0.291 

 
0.772 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.01 0.740 

2. การจัดแสดงของห2องแสดง
โบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการ
ค2นพบแหล*งโบราณคดีและ
โบราณวัตถุบ2านเก*า 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.78 0.558 
 

2.722 
 

0.007* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.56 0.697 

X 
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3. การจัดแสดงของห2องโลงศพ
โบราณ เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษ 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.62 0.585  
2.600 

 
0.010* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.44 0.614 

4. การจัดแสดงของห2องโบราณคดี
กาญจนบุรี เก่ียวกับวิถีชีวิตของ
มนุษย%ตั้งแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%
ถึงอยุธยา 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.62 0.678  
3.125 

 
0.002* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.33 0.822 

5. การจัดแสดงของห2องพัฒนาการ
สังคมก*อนประวัติศาสตร%เก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสังคมของคน
กาญจนบุรี 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.55 0.572  
1.451 

 
0.148 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.45 0.598 

6. การประชาสัมพันธ%ของ
เจ2าหน2าท่ีของพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติบ2านเก*า 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.05 0.541 
 

-0.626 
 

0.533 เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.11 0.782 

7. การให2บริการข2อมูลด2านความรู2
ของผู2นําชมในพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.07 0.526  
-1.363 

 
0.175 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.18 0.718 

8. ความสะดวกสบายของลาน 
จอดรถ 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.17 0.465 -2.788 0.006* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.35 0.562 

9. ความสะอาดของห2องน้ํา 
เข2าชม 1 ครั้ง 3.92 0.636 -0.007 0.994 
เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป   3.93 0.871 

10. ความชัดเจนของปCายต*าง ๆ ท่ี
ติดต้ังในบริเวณพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.65 0.535 2.829 0.005* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.47 0.562 

รูปแบบการส่ือสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ บ+านเก�า 

 
จํานวนครั้งท่ีเข+าชม 

 
 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

11. ความร*มรื่นของ พิพิธภัณฑ 
สถานแห*งชาติ บ2านเก*าและบริเวณ
โดยรอบ 

เข2าชม 1 ครั้ง 4.28 0.472  
-2.069 

 
0.040* 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.40 0.515 
12. ความสะดวกสบายของการ
เดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า 
 

เข2าชม 1 ครั้ง 3.52 0.639  
-.991 

 
0.322 

เข2าชม 2 ครั้งข้ึนไป 3.60 0.693 

X 
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รวม 
เข+าชม 1 ครั้ง 4.268 0.558  

-  
- เข+าชม 2 ครั้งข้ึนไป 4.235 0.681 

 
*หมายเหตุ :  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

นักท*องเท่ียวให2ข2อเสนอแนะว*าควรส*งเสริม
การสื่อสารการตลาดให2เปDนท่ีรู2จักผ*านสื่อต*างๆ บ*อย
ข้ึน ควรมีกิจกรรมต*างๆ กับองค%กรภายในและ
ภายนอกให2มากข้ึน และควรพัฒนาเว็บไซต%ให2เปDน
ของตนเอง ตลอดจนต2องการให2มีการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ%อย*างมีชีวิต  

ท้ังนี้องค%กรจะทํางานประสบความสําเร็จ
มากน2อยเพียงใดข้ึนอยู*กับรากฐานท่ีวางไว2แต*ต2น
ดังท่ี Hatch และ Schultz  (2001)  กล*าวว*า    

แบ รนด% อ ง ค% ก ร เปD น เ ค รื่ อ ง มื อกา รป ร ะยุ ก ต%
ความสําเร็จในยุทธศาสตร%ขององค%กรและการ
สื่อสารท่ีใช2อยู* โดยมีโมเดลช*วยให2ผู2บริหารในการ
วิเคราะห%บริบทขององค%กร ประกอบด2วยการปรับ
วิสัยทัศน%กลยุทธ% (Strategic vision), วัฒนธรรม
องค%กร (Organisational culture) และภาพลักษณ%
องค%กร (Corporate image) ทําให2องค%กรเปDนหนึ่ง
เดียวกัน  
 

 
                                                  
 
                                    
 
  
 
 
 
 
 
                                                   

 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลกระบวนการสู*ความสําเร็จของการสื่อสารแบรนด%องค%กร 
ท่ีมา  Hatch และ Schultz  (2001).  
 

การสื่อสารการตลาดมีความสําคัญมากต*อ
ธุรกิจทุกรูปแบบ สามารถทําได2หลายวิธีไม*จํากัดและ
สามารถปรับเปลี่ยนได2ตลอดเวลา ข้ึนอยู*กับลักษณะ

ของสิ นค2 าห รื อบริ การ  ความ เหมาะสมของ
สถานการณ% จังหวะ โอกาส เวลา สถานท่ี 
งบประมาณ ช*องทางท่ีมีอยู* พฤติกรรมและความ

Strategic vision 

Corporate images Organisational 

culture 

Corporate 

branding 
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ต2องการของผู2บริโภคเปCาหมาย สภาพแวดล2อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง
และสร2างผลกระทบได2 ดังแนวคิดของ เสรี วงษ%มณฑา 
(2547) แต*ด2วยปEญหาและอุปสรรคด2านงบประมาณ
ทําให2ยังขาดความต*อเนื่องในการดําเนินงานสื่อสาร
การตลาดอย*างบูรณาการ อย*างไรก็ตามวิธีการ
สื่อสารตราสินค2าหรือกิจกรรมทางการสื่อสาร
การตลาดสามารถทําได2มากมายสามารถคิดริเริ่ม
สร2างสรรค%ได2เองตามวัตถุประสงค% สถานการณ%  
โอกาสและความเหมาะสม ดังท่ี Shimp (2000) ได2
กล*าวว*า วัตถุประสงค%และกลยุทธ%ของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการต2องทําให2ผู2บริโภคเกิด
พฤติกรรม การซ้ือสินค2าและสร2างความสัมพันธ%อันดี
ระหว*างตราสินค2าและผู2บริโภคกลุ*มเปCาหมาย และ
สอดคล2องกับงานวิจัยของ ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) 
เรื่อง “การสื่อสารการตลาดการท *องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี ตลาดเก*า 119 ป� เจ็ด
เสมียน จังหวัดราชบุรี” ท่ีใช2การสื่อสารการตลาด
ของชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน 6 สื่อ คือ การส*งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ%% การสื่อสาร ณ จุดขาย 
บรรจุภัณฑ%%การขายโดยใช22พนักงาน และการโฆษณา 
โดยการนําแต*ละสื่อมาใช2ข้ึนอยู*กับการดําเนินงาน
ของตลาดว*าเก่ียวข2องกับส*วนร2านค2าหรือพ้ืนท่ีการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม คํานึงถึงการนําสื่อมาใช2ให2
สอดคล2องกับสินค2าและบริการ และคํานึงถึงสื่อท่ีใช2
ว*าเหมาะสมกับช*วงระยะเวลาใด และในเรื่องของ
ความสอดคล2องขององค%ประกอบทางการตลาด    

  ท่ีผ*านมาพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
ได2มีการจัดนิทรรศการสัญจรไปยังสถานศึกษาได2
เพียงป�ละ 2-3 ครั้งต*อป� เท*านั้น รวมท้ังยังไม*มี
เว็บไซต%เปDนของตนเองต2องพ่ึงพาส*วนกลาง การ
สื่อสารการตลาดต2องมีผู2ช*วยประสานเปDนเครือข*าย  
นั่นคือคนในชุมชนและผู2ท่ีเก่ียวข2องทุกฝ�าย เพ่ือให2
พิพิธภัณฑ%อยู*ได2อย*างยั่งยืนไม*พ่ึงพาภาครัฐเพียง
อย*างเดียว อันสอดคล2องกับแนวคิดของ Balmer 

(2001) ท่ีกล*าวว*าการสื่อสารขององค%กรต2องมี
การบูรณาการอย*างรอบคอบท้ังภายในและภายนอก 
ซ่ึงสนับสนุนความหมายของแบรนด%ให2ชัดเจนข้ึน 
เช*นเดียวกับการใช2สื่อหลายๆ ช*องทาง 
 การสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบต2องมีการ
วางแผนอย*างต*อเนื่อง และเปDนไปในทิศทางเดียวกัน
ตามแนวคิดของ Shimp (2000) ท่ีกล*าวว*า  การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการควรใช2เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทุก
รูปแบบเพ่ือโน2มน2าวใจผู2บริโภคกลุ*มเปCาหมายอย*าง
เปDนไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรระบุไว2ในแผน
ประจําป�ขององค%กรอย*างชัดเจน ซ่ึงมีรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดหลายรูปแบบท่ีไม*จําเปDนต2องใช2
งบประมาณให2สิ้นเปลืองมากนัก สอดคล2องกับ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
Duncan (2005) ท่ีกล*าวว*า ลักษณะการสื่อสาร
การตลาดเปDนการวางแผนและควบคุมความสัมพันธ%
ของตราสินค2าในทุกหน*วยงาน ซ่ึงสัมพันธ%กับลูกค2า
ท้ังทางตรงและทางอ2อม             
   
สรุป  

กา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ กล ยุ ท ธ% ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาด เ พ่ือการท* อง เ ท่ี ยวและพฤ ติกรรม
นักท*องเท่ียวต*อพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
จ.กาญจนบุรี” วัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาการวางกล
ยุทธ%การสื่อสารการตลาดเพ่ือการท*องเท่ียวของ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า และศึกษา
พฤติกรรมของนักท*องเท่ียวท่ีมีต*อพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู2ชมให2มีมาก
ยิ่ ง ข้ึ น  ซ่ึ ง ใ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค% ข2 อ แ ร ก นั้ น ท า ง
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าได2มีการวางกล
ยุทธ%การสื่อสารการตลาดท่ีใช2การดําเนินการสื่อสาร
การตลาดด2วยสื่อท่ีหลากหลาย ได2แก* แผ*นพับ 
บุคคล (คนในครอบครัว เ พ่ือน ครู ) เจ2าหน2า ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า นิทรรศการ
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สัญจร เว็บไซต%/อินเทอร%เน็ต หนังสือประวัติศาสตร% 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ปCายต*างๆ การรับการ
อบรม ตั ว พิ พิ ธภัณฑสถานแห* งชา ติบ2 าน เก* า 
สื่อมวลชนต*างๆ เช*น โทรทัศน% วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ% และบริษัทนําเท่ียว  

รูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีนํามาใช2มี
หลากหลายรูปแบบ ได2แก*  1) การจัดแสดงของห2อง
จัดแสดงกาญจนบุรีในอดีตเก่ียวกับประวัติศาสตร%
ความเปDนมาของเมืองกาญจนบุรี 2) การจัดแสดง
ของห2องแสดงโบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการค2นพบ
แหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า 3) การจัด
แสดงของห2องโลงศพโบราณ เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษ 4) การจัดแสดงของห2องโบราณคดี
กาญจนบุรี  เ ก่ียว กับวิ ถีชี วิ ตของมนุษย% ต้ั งแต*
สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึงอยุธยา 5) การจัดแสดง
ของห2องพัฒนาการสั งคมก*อนประวั ติศาสตร%
เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคนกาญจนบุรี   
6) ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ% ข อ ง เ จ2 า ห น2 า ท่ี ข อ ง
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 7) การให2บริการ
ข2อมูลด2านความรู2ของผู2นําชมในพิพิธภัณฑสถาน
แห*งชาติ บ2านเก*า 8) ความสะดวกสบายของลาน
จอดรถ 9) ความสะอาดของห2องน้ํา 10) ความ
ชั ด เ จ น ข อ ง ปC า ย ต* า ง ๆ  ท่ี ติ ด ต้ั ง ใ น บ ริ เ ว ณ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 11) ความร*มรื่น
ของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*าและบริเวณ
โดยรอบ และ 12) ความสะดวกสบายของการ
เดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า อันมี
กลุ*มเปCาหมายหลักเปDนนักเรียน นักศึกษา เพราะ
เปDนกลุ*มเปCาหมายหลักท่ีมาเข2าชมจํานวนมากกว*า
กลุ*มอ่ืน ซ่ึงท้ังหมดนี้มีความหลากหลายครบเครื่อง
เรื่ องการสื่อสารการตลาดไว2ตามแนวคิดของ      
เสรี  วงษ%มณฑา (2547)   

อย*างไรก็ตามพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ 
บ2านเก*า จ.กาญจนบุรี ยังขาดความต*อเนื่องของการ
ดําเนินการเพ่ือเผยแพร*กิจกรรมขององค%กรให2เปDนท่ี

รู2จักของกลุ*มเปCาหมายและประชาชนท่ัวไป โดย
นักวิชาการให2มุมมองว*าควรขยายกลุ*มเปCาหมายเพ่ิม
มากข้ึนในอนาคต ปEจจัยท่ีนํามาพิจารณาการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดได2แก*  งบประมาณ 
อุปกรณ%ในการสื่อสารการตลาด บุคลากร และ
กลุ*มเปCาหมาย   
     ท่ีผ*านมาพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
ได2มีการจัดนิทรรศการสัญจรไปยังสถานศึกษาได2
เพียงป�ละ2-3ครั้งต*อป�เท*านั้น รวมท้ังยังไม*มีเว็บไซต%
เปDนของตนเองต2องพ่ึงพาส*วนกลาง การสื่อสาร
การตลาดต2องมีผู2ช*วยประสานเปDนเครือข*าย นั่นคือ
คนในชุมชนและผู2 ท่ี เ ก่ียวข2องทุกฝ� าย เ พ่ือให2
พิพิธภัณฑ%อยู*ได2อย*างยั่งยืนไม*พ่ึงพาภาครัฐเพียง
อย*างเดียว และการสื่อสารขององค%กรต2องมีการบูร
ณาการอย*างรอบคอบท้ังภายในและภายนอก มีการ
วางแผนอย*างต*อเนื่อง และเปDนไปในทิศทางเดียวกัน 
ซ่ึงจะสนับสนุนความหมายของแบรนด%ให2ชัดเจนข้ึน 
ตามแนวคิดของ Shimp (2000) นั่นคือ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการควรใช2เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือโน2มน2าวใจผู2บริโภคให2 
เกิดพฤติรรมการท*องเท่ียวท่ีพิพิธภัณฑสภานแห*ง
ชาติ บ2านเก*ามากข้ึน โดยควรระบุไว2ในแผนประจําป�
ขององค%กรอย*างชัดเจน ซ่ึงมีรูปแบบการสื่อสาร
กา รตลาดหล าย รู ป แบบ ท่ี ไ ม* จํ า เ ปD นต2 อ ง ใ ช2
งบประมาณให2สิ้นเปลืองมากนัก สอดคล2องกับ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
Duncan (2005) ท่ีกล*าวว*า ลักษณะการสื่อสาร
การตลาดเปDนการวางแผนและควบคุมความสัมพันธ%
ของตราสินค2าในทุกหน*วยงาน ซ่ึงสัมพันธ%กับลูกค2า
ท้ังทางตรงและทางอ2อม             

  นักวิชาการทางด2านนิ เทศศาสตร%และ
สื่อสารการตลาดให2มุมมองว*า ควรทําให2เกิดการ
สร2างองค%ความรู2ผ*านพิพิธภัณฑ% อาคาร เครื่องมือ 
และเทคนิคเปDนเรื่องรองลงมา สิ่งท่ีต2องมาก*อนคือ 
“ความรู2” โดยไม*จําเปDนต2องใช2เทคโนโลยีสมัยใหม*
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เพราะติดขัดเรื่องงบประมาณ ซ่ึงการไม*มีเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยก็ถือว*าเปDนเรื่องดีในการสร2างความฉลาด
ในการเรียนรู2ของผู2เข2าชมเอง อย*าได2ไปผูกขาดใน
เรื่องวิธีคิดโดยต2องใช2หลายๆ วิธีประกอบเข2าด2วยกัน  

  การทําให2พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
มีชีวิต โดยการทํากิจกรรมร*วมกับชุมชนและงาน
ต*างๆ ของจังหวัดนั้นเปDนสิ่งท่ีควรทําเพ่ือเปDนเวทีเล*า
เรื่องของชุมชนบ2านเก*าและคนกาญจนบุรี อันเปDน
การส*งเสริมความรู2และการท*องเท่ียวตามวิสัยทัศน%
และเปCาหมายด2วย   

  การเข2าไปทํากิจกรรมกับสถานศึกษาเปDนสิ่ง
ท่ีต2องทําต*อไปแต*เพ่ิมความถ่ีข้ึน และสิ่งสําคัญคือ
ต2องทําอย*างต*อเนื่อง   

สํ า ห รั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค% ข2 อ ท่ี ส อ ง นั้ น 
ผลการวิจัยยังพบว*าพฤติกรรมของนักท*องเท่ียวต*อ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า นั้นมีนักเรียน 
นักศึกษา เปDนผู2เข2าชมมากท่ีสุด และกิจกรรมยาม
ว*างเปDนการเล*นอินเทอร%เน็ต และไปห2างสรรพสินค2า  
พฤติกรรมการท*องเท่ียว ส*วนใหญ*มาเท่ียว 1-2 คน 
โดยส*วนใหญ*รู2จักพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
จากสื่อบุคคล เช*น คนในครอบครัว เพ่ือน ครู ส*วน
ใหญ*ได2รับข2อมูลข*าวสารโดยเฉลี่ยมากกว*า 3 เดือน/
ครั้ง ส*วนใหญ*เคยเข2าชม 1 ครั้ง ความต้ังใจมาใน
อนาคต พบว*า นักท*องเท่ียวท่ีมาส*วนใหญ*ไม*แน*ใจใน
การมาชมพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติบ2านเก*าใน
อนาคต   
 ความคิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
จังหวัดกาญจนบุรีของนักท*องเท่ียว ระหว*างผู2ท่ีเข2า
ชม 1 ครั้ง อยู*ในระดับชอบมาก คือ 1. การจัดแสดง
ของห2องแสดงโบราณคดีบ2านเก*าเก่ียวกับการค2นพบ
แหล*งโบราณคดีและโบราณวัตถุบ2านเก*า 2. ความ
ชั ด เ จ น ข อ ง ปC า ย ต* า ง ๆ  ท่ี ติ ด ต้ั ง ใ น บ ริ เ ว ณ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 3. การจัดแสดง
ของห2องโบราณคดีกาญจนบุรีเก่ียวกับวิถีชีวิตของ

มนุษย%ต้ังแต*สมัยก*อนประวัติศาสตร%ถึงอยุธยา และ
การจัดแสดงของห2องโลงศพโบราณเ ก่ียว กับ
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อย*างละเท*าๆ กัน 
 สําหรับผู2 ท่ี เข2าชม 2 ครั้ง ข้ึนไป มีความ
คิดเห็นท่ีมีต*อรูปแบบการสื่อสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า ในระดับชอบมาก ลําดับ
แรก คือ การจัดแสดงของห2องแสดงโบราณคดีบ2าน
เก* า เ ก่ียว กับการค2นพบแหล* ง โบราณคดีและ
โบราณวัตถุบ2านเก*า  2. ความชัดเจนของปCายต*างๆ  
ท่ีติดต้ังในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า  
3. การจัดแสดงของห2องพัฒนาการสังคมก*อน
ประวัติศาสตร%เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคน
กาญจนบุรี ท้ังนี้ผู2ท่ีเข2าชม 1 ครั้ง และเข2าชม 2 ครั้ง
ข้ึน ไป มีความคิด เห็นต*อรูปแบบการสื่ อสาร
การตลาดของพิพิธภัณฑสถาน บ2านเก*า โดยเฉลี่ยใน
ระดับชอบ แสดงให2 เห็นว*ารูปแบบการสื่อสาร
การตลาดมีผลต*อพฤติกรรมการท*องเท่ียวของ
ผู2บริโภค  

    การสื่อสารการตลาดมีความสําคัญมากต*อ
ธุรกิจทุกรูปแบบ สามารถทําได2หลายวิธีไม*จํากัดและ
สามารถปรับเปลี่ยนได2ตลอดเวลา ข้ึนอยู*กับลักษณะ
ของสินค2าหรือบริการ สถานการณ% จังหวะ โอกาส 
ความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา งบประมาณ 
ช*องทางท่ีมีอยู* พฤติกรรมและความต2องการของ
ผู2บริโภคเปCาหมาย สภาพแวดล2อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องและสร2าง
ผลกระทบได2ดังท่ี เ สรี ว งษ%มณฑา (2547) ได2
รวบรวมวิธีการสื่อสารการตลาดในหนังสือครบ
เครื่ อ ง เ รื่ อ งการสื่ อสารการตลาดไว2  รวม ท้ั ง              
de Chernatony (2001) ท่ีให2ความสําคัญของผู2มี
ส* วนได2 ส* วน เสี ย ทุกฝ� าย  ( stakeholders)  เ พ่ื อ
ความสําเร็จของการสื่อสารการตลาด ท้ังนี้การ
สื่อสารการตลาดท่ีดีต2องมีความยืดหยุ*นตามความ
เหมาะสม (Hatch and Schultz, 2001) โดยให2
คํานึงถึงการสร2างแบรนด%ภายใต2กระบวนการ 
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strategic vision, organisational culture,แ ล ะ 
corporate image มาใช2  
         ดังนั้นทางพิพิธภัณฑ%สามารถนําข2อมูลนี้ไปใช2
ในการสร2างความรู2สึกประทับใจและความคิดเห็นท่ี
ดีต*อ ผู2มาชมในโอกาสต*อไป เพราะเปCาหมายคือ 
การสร2างพฤติกรรมให2มาท*องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงเห็นได2
ว*าผู2ท่ีมาชมครั้งท่ี 2 ข้ึนไป มีความรู2สึกชอบในเรื่อง
ของการจัดแสดงของห2องโบราณคดีเก่ียวกับบ2านเก*า
และห2องพัฒนาการสังคมก*อนประวั ติศาสตร%
เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมของคนกาญจนบุรี ซ่ึง
แสดงถึงความเปDนอัตลักษณ%ของพิพิธภัณฑสถาน
แห* งชา ติ  บ2 าน เก* า  จ .กาญจนบุรี  ดั งนั้ นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติสามารถให2ความรู2ในเรื่อง
ดังกล*าวโดยสามารถใช2ช*องทางคืออินเทอร%เน็ต และ
สร2างเว็บไซต%ท่ีน*าสนใจเก่ียวกับสถานท่ีท่ีร*มรื่นของ
พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า จ.กาญจนบุรีเพ่ือ
ดึงดูดนักท*องเท่ียวด2วย แล2วบันทึกผู2ท่ีเคยมาเข2าชม
เปDนสมาชิกเพ่ือแจ2งข2อมูลข*าวสารอย*างต*อเนื่อง  
ตลอดจนใช2การสื่อสารการตลาดท่ีห2างสรรพสินค2า

เพราะเปDนสถานท่ีหลักท่ีผู2บริโภคไป โดยอาจจะจัด
กิจกรรมสื่อต*างๆ หรือร*วมรายการท*องเ ท่ียว  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น ใ น จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี ท่ี เ ปD น
กลุ*มเปCาหมายท่ีมามากท่ีสุด   
 
ข+อเสนอแนะ 
         1. พิพิธภัณฑสถานแห*งชาติและพิพิธภัณฑ%
เอกชน  สามารถนําแนวคิดการสื่อสารแบรนด% การ
สื่อสารการตลาด แนวคิดพฤติกรรมผู2บริโภค ใช2กับ
การพัฒนาองค%กรเพ่ือให2เปDนแหล*งท*องเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปDนมรดกการเรียนรู2ตลอดชีวิต 
 2. ควรศึกษาวิธีการดําเนินการสื่อสาร
การตลาดให2เข2าถึงประชาชนกลุ*มเปCาหมายโดย
คํานึงถึงความครอบคลุมและความถ่ีอย*างเหมาะสม 
ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาเเละงบประมาณ 
 3. ค ว ร ศึ ก ษา แน ว ทา งก า ร จั ด แส ด ง
นิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห*งชาติ บ2านเก*า 
จ.กาญจนบุรี เพ่ือตอบสนองกลุ*มเปCาหมาย 
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วิชัย โถสุวรรณจินดา1 

 
บทคัดย�อ 
  

 จากการท่ีประเทศไทยมีประชากรผู(สูงอายุจํานวน ร(อยละ 10.7 ของประชากรท้ังประเทศในป� 
2550 และมีแนวโน(มจะเพ่ิมข้ึนต7อไปอีก ได(ก7อให(เกิดท้ังป:ญหาทางเศรษฐกิจและทางสังคม แต7ผู(ท่ีทําหน(าท่ี
ดูแลผู(สูงอายุ นอกจากครอบครัวของผู(สูงอายุเองแล(ว ก็มักจะเป>นหน(าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผู(สูงอายุท่ีช7วย
ตัวเองไม7ได( งานศึกษาวิจัยนี้จึงมุ7งศึกษาบทบาทขององค?การนายจ(าง ในฐานะท่ีเป>นส7วนหนึ่งของสังคมว7า ได(มี
บทบาทในการส7งเสริมการป@องกันและแก(ไขป:ญหาผู(สูงอายุอย7างไร มีอุปสรรคและป:ญหาอย7างไรบ(าง และหาก
จะเพ่ิมบทบาทให(มากข้ึนต7อไป ผู(เก่ียวข(องจะต(องมีการดําเนินการอย7างไร 
 การศึกษาวิจัยนี้ได(ใช(การวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณ ได(มีการส7ง
แบบสอบถามไปยังองค?การนายจ(างจํานวน 358 แห7ง ท่ีมีอยู7ตามทะเบียนของกรมสวัสดิการและคุ(มครอง
แรงงาน ได(แบบสอบถามคืนมาจํานวน 186 ชุด หรือ ร(อยละ 52.00 ส7วนในเชิงคุณภาพ ได(มีการสัมภาษณ?เชิง
ลึกผู(เก่ียวข(อง 5 กลุ7ม คือ สมาคมนายจ(าง สหพันธ?นายจ(าง และสภาองค?การนายจ(าง เจ(าหน(าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข(อง 
และนักวิชาการ ด(านแรงงานสัมพันธ? 
 ผลการศึกษาพบว7า บทบาทขององค?การนายจ(างเก่ียวกับป:ญหาสังคมผู(สูงอายุท่ีผ7านมายังมีอยู7น(อย
มาก โดยส7วนใหญ7จะเป>นบทบาทในการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสถานประกอบการ บางแห7งมีการจัด
สวัสดิการด(านการรักษาพยาบาลสําหรับผู(สูงอายุ เหตุผลท่ีองค?การนายจ(างยังมีบทบาทในเรื่องนี้น(อย 
เนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนและในการดําเนินการ ประกอบกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ? 
และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ?ยังกําหนดให(องค?การนายจ(างมีหน(าท่ีปกป@องคุ(มครองสิทธิเฉพาะผู(ท่ีเป>น
สมาชิกเท7านั้น และนายจ(างท่ีเป>นผู(ว7าจ(างลูกจ(างก็ดูแลเฉพาะผู(ท่ียังเป>นลูกจ(าง ดังนั้นผู(ท่ีพ(นจากการเป>น
สมาชิกองค?การหรือพ(นจากการเป>นลูกจ(าง เพราะเหตุเกษียณอายุจึงไม7ได(รับการคุ(มครองดูแลอีกต7อไป 
 คณะผู(วิจัยได(ให(ข(อเสนอแนะว7า ควรได(มีการส7งเสริมให(องค?การนายจ(างได(มีบทบาทในการดูแล
ผู(สูงอายุมากข้ึน โดยการส7งเสริมให(มีความเข(มแข็งมากข้ึน ท้ังด(านเงินทุนและบุคลากร เพ่ือจะได(มีทรัพยากร
เข(ามาดูแลผู(สูงอายุ องค?การนายจ(างควรร7วมมือกับองค?การลูกจ(างในการดูแลผู(สูงอายุ เช7น การร7วมกันจัดต้ัง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ?ออมทรัพย?ข้ึนในทุกสถานประกอบการ การจัดต้ังการฌาปนกิจสงเคราะห?
สําหรับลูกจ(าง การให(ความรู(แก7ผู(ท่ีกําลังจะเข(าวัยผู(สูงอายุเพ่ือการเตรียมตัว การจัดให(มีการฝHกอาชีพเพ่ือการมี
งานทําในวัยเกษียณ นายจ(างก็ควรจัดให(มีการจ(างงานผู(สูงอายุเพ่ิมข้ึน และส7งเสริมให(สหภาพแรงงานจัดให(มี
กิจกรรมสําหรับสมาชิกท่ีเข(าสู7วัยผู(สูงอายุด(วย 
  ในด(านของรัฐนั้น ควรมีบทบาทในการส7งเสริมกิจกรรมขององค?การนายจ(าง โดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย? ควรได(เพ่ิมกองทุนสําหรับผู(สูงอายุให(เพียงพอ เพ่ือให(องค?การนายจ(าง
สามารถนําไปใช(ในกิจกรรมผู(สูงอายุ กระทรวงแรงงานควรปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพ่ือเพ่ิมเงินสมทบ

บทบาทขององค�การนายจ�างต�อป�ญหาในสังคมผู�สูงอายุ 

1ผู(ช7วยศาสตราจารย? มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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กรณีประกันชราภาพ และควรมีแนวทางการส7งเสริมการจ(างงานสําหรับผู(สูงอายุ โดยเฉพาะผู(ท่ียังสามารถ
ทํางานได(  กระทรวงสาธารณสุขควรจัดบริการรักษาพยาบาลสํ าหรับผู( สู งอายุ โดยเฉพาะ และ
กระทรวงมหาดไทยควรส7งเสริมให(องค?การส7วนท(องถ่ินจัดให(มีกิจกรรมสําหรับผู(สูงอายุอย7างต7อเนื่องและให(
ผู(สูงอายุในท(องถ่ินได(ถ7ายทอดความรู(และประสบการณ?แก7คนรุ7นหลังด(วย. 
 
 
คําสําคัญ: องค?การนายจ(าง ผู(สูงอายุ สังคมผู(สูงอายุ 
 

Roles of Employers’ Organizations Regarding Problems in Aging Society. 
 
 

Vichai Thosuwonchinda 
Abstract 
 The National Statistical Office of Thailand pointed out that about 10.7 percent of 
Thai population in 2007 were in old age and there would be more in the future. The 
increase in the number of old people created both economic and social problems. Besides 
their families, it is the duty of the state to take care of disable and old people. However, it 
is considered that employers’ organizations should have their roles in helping their old 
members who are retired. This study tried to find out the activities of employers’ 
organizations as well as obstacles and problems concerning the activities to protect and 
solve problems of old members with a purpose to suggest solutions to those problems. 
 This research used both quantitative and qualitative methods. Questionnaires were 
sent to all employers’ organizations that registered with Labour Protection and Welfare 
Department of the Ministry of Labour. 186 out of 358 or 52.00 % of the organizations 
answered the questionnaires. Regarding the qualitative method, in-dept interviews were 
done with representatives of associations, federations and congresses of employers, as well 
as government officials and labour academics. 
 It was found that the roles of employers’ organizations regarding problems in aging 
society were still very little. Their roles mainly were in the establishment of provident fund 
in their enterprises. Some employers provided medicine welfare for old members. The main 
reason for their little roles was a lack of fund and staff. Moreover, the labour relations law 
prescribed authority to employers’ organizations to protect only their current members of 
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the organizations. As a result, old people were not protected after their retirement from the 
workforce and expiration of membership of employers’ organizations. 
 It was suggested that employers’ organizations should be equipped with fund and 
staff for old people in the society. They should organize provident fund or saving fund in all 
enterprises for the benefit of old people. Employees who become old should be educated 
with knowledge on how to be safe in their old age period. They should also be trained to 
be equipped with some technical skills that they could find employment after retirement. 
Employers’ organizations should also organize some activities for their retired members and 
employees. As far as the government is concerned, particularly the Ministry of Social 
Development and Human Security, it should allocate enough fund to support various 
activities of old people. The Ministry of Labour, in addition, should amend the law of Social 
Security Fund to provide more benefits to old people by increasing contribution of both 
employers and employees. The appropriate work and employment opportunities should 
also be provided for old people. Ministry of Health, furthermore, should organize special 
health care services in hospitals for old people. The Ministry of Interior, moreover, should 
encourage local organizations to organize activities continuously for old people as well. 
Finally, old people as senior citizens should be encouraged to transfer their knowledge and 
experience to the younger generation.     
 
 

Key Words: Employer’s organization, Old people, Aging  society. 
 
 
1. บทนํา 

จากการ ท่ีองค? การสหประชาชา ติ ได(
ประเมินสถานการณ?ว7า ในป� 2544-2643 จะเป>น
ศตวรรษแห7งผู(สูงอายุ หมายถึง การมีประชากรของ
โลกอายุ 60 ป� ข้ึนไปมากกว7า ร(อยละ 10 ของ
ประชากรท่ัวโลก และมีแนวโน(มว7า กลุ7มประชากร
ผู(สูงอายุเหล7านี้จะมีฐานะยากจน เป>นภาระท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงแต7ละประเทศ
จะต(องมีแผนรองรับ สําหรับประเทศไทยก็ได(ถูกจัด
ให(เป>นสังคมผู(สูงอายุเช7นเดียวกัน โดยข(อมูลจาก
สํานักงานสถิติแห7งชาติระบุว7า ประเทศไทยมี
ประชากรผู(สูงอายุจํานวนร(อยละ 10.4 ในป� 2548 

เพ่ิมข้ึนเป>นร(อยละ 10.5 ในป� 2549 และ ร(อยละ 
10.7 ของประชากรท้ังประเทศในป� 2550 และมี
แนวโน(มจะเพ่ิมข้ึนต7อไปอีก สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได(สรุปสาเหตุท่ีมี
จํานวนผู(สูงอายุเป>นสัดส7วนท่ีมากข้ึนในช7วงเวลาท่ี
ผ7านมาว7า  เกิดจากอัตราการเกิดท่ีลดลง และคนมี
อายุยืนยาวข้ึน ดังเห็นได(จาก เม่ือ 40 ป�ก7อน สตรี
หนึ่งคน มีลูกเฉลี่ย 6 คน แต7ป:จจุบันลดลงเหลือ
เพียง 1.5 คนเท7านั้น ขณะท่ีอายุเฉลี่ยของคนไทย 
เพ่ิมจาก 50 ป�  เ ม่ือ 40 ป�ก7อน เป>น 73 ป� ใน
ป:จจุบัน จํานวนผู(สูงอายุจึงเพ่ิมจาก ร(อยละ 3 เม่ือ 
40 ป�ก7อน เป>นร(อยละ 11 ในป:จจุบัน ท้ังนี้ คาดว7า
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ประชากรท่ีทยอยเข(าสู7วัยผู(สูงอายุป�ละประมาณ 
473,000 คน โดยส7วนผู(สูงอายุท่ีเสียชีวิต ป�ละ  
236,000 คน ทําให(แต7ละป�จะมีผู(สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
237,000 คน หรือคิดเป>นร(อยละ 3.3 ต7อป� 
(ปราโมทย?  ประสาทกุล,2552)การเพ่ิมข้ึนของ
ผู(สูงอายุในสังคมไทยไม7เพียงแต7จะก7อให(เกิดป:ญหา
ทางเศรษฐกิจเท7านั้น ยังก7อให(เกิดป:ญหาทางสังคม
ด(วย จากข(อมูลสํานักงานสถิติแห7งชาติ พบว7า 
ป:ญหาของผู(สูงอายุท่ีอยู7คนเดียวก็คือ เหงา ไม7มีคน
ดูแลยามเจ็บป}วย มีป:ญหาการเงิน และไม7มีคน
ช7วยงานบ(าน โรคของผู(สูงอายุท่ีพบมากมีต้ังแต7 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง หลอด
เลือดในสมองตีบ ไปจนถึง อัมพาต อัมพฤกษ? 
องค? การ ท่ีควร เข( ามา มีส7 วน ดูแลผู( สู ง อายุนั้ น       
นอกจากหน7วยงานของรัฐ และองค?การสาธารณ
กุศลต7างๆแล(ว องค?การนายจ(างก็ควรเข(ามามีส7วน
ดูแลและรับผิดชอบด(วย เพราะก7อนท่ีจะกลายเป>น
ผู(สูงอายุ บุคคลเหล7านี้ก็ได(อยู7ในวัยทํางานและสร(าง
ประโยชน?ให(กับองค?การมาก7อน ท้ังนี้ เท7าท่ีผ7านมา 
บทบาทขององค?การนายจ(างมักเป>นการเรียกร(องให(
รัฐบาลให(ความช7วยเหลือ เช7น การเรียกร(องให(ออก
กฎหมายประกันสังคม ในกรณีชราภาพ แต7ก็ยัง
ไม7ได(มีบทบาทในการช7วยเหลือผู(สูงอายุโดยตรง  
คณะผู(วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของ
องค?การนายจ( างว7า ได(ตระหนัก ถึงป:ญหาของ
ผู(สูงอายุท่ีกําลังมีเพ่ิมข้ึนในสังคมไทยบ(างหรือไม7 
และได(เข(ามีส7วนในการป@องกันป:ญหาและดูแล
ผู(สูงอายุในช7วงท่ีผ7านมาอย7างไร รวมท้ังมีนโยบายท่ี
จะเข(ามีส7วนกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับสังคม
ผู(สูงอายุในอนาคตอย7างไร 

 
2. วัตถุประสงค�หลักของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความรู(ความเข(าใจ และความ
ตระหนักถึงความสําคัญของป:ญหาและศักยภาพของ

ผู(สู งอายุ ในบริบทท่ีองค?การนายจ(าง สามารถ
ดําเนินการได(โดยตรง หรือมีอิทธิพลทางอ(อม 

2.เพ่ือสํารวจบทบาทขององค?การนายจ(าง 
ของไทยในช7วงท่ีผ7านมา ในการส7งเสริม การป@องกัน
และแก(ไขป:ญหาสังคมผู(สูงอายุ 

3.เพ่ือศึกษาบทบาทของขององค?การนายจ(าง 
ในต7างประเทศในส7วนท่ีเก่ียวข(องกับป:ญหาสังคม
ผู(สูงอายุ และผลประโยชน?ท่ีองค?การนายจ(างได(รับ
จากผู(สูงอายุท่ีเป>นแรงงาน 

4 . เ พ่ื อ ศึกษากฎหมายและกฎระ เ บียบ
เก่ียวกับองค?การนายจ(าง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงต7อหน7วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือเป>น
การส7งเสริมให( องค?การนายจ(างมีบทบาทในส7วนท่ี
เก่ียวข(องกับการเตรียมการป@องกันและแก(ไขป:ญหา
สังคมผู(สูงอายุมากข้ึน 

5.เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส7งเสริมให(
องค?การนายจ(าง มีส7วนร7วมในการแก(ไขป:ญหาสังคม
ผู(สูงอายุท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 

 
3.การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 3.1 องค�การนายจ�าง 
 องค?การนายจ(าง คือองค?การท่ีนายจ(าง
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ? พ.ศ. 
2518 มี 3 ประเภท คือ สมาคมนายจ(าง สหพันธ?
นายจ(าง และสภาองค?การนายจ(าง การจัดต้ังสมาคม
นายจ(างข้ึนในประเทศไทย เริ่มมีมาต้ังแต7ป� 2518 
โดยคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาการธุรกิจ
อุ ต ส าห กร รม  หอกา รค( า ไ ท ย  แล ะ ส มาค ม
อุตสาหกรรมไทย  ได(มีมติเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2518 ให(ส7งเสริมการจัดต้ังสมาคมนายจ(าง  เพ่ือให(
การเจรจาต7อรองกับลูกจ(างได(กระทําในรูปของ
องค?การโดยผู(แทนของแต7ละฝ}าย และเพ่ือให(การ
แก(ไขป:ญหาแรงงานในขณะนั้นได(ผลอย7างจริงจัง ซ่ึง
เม่ือถึงป� 2520 มีสมาคมนายจ(างจัดต้ังแล(ว 11 
สมาคม (Joungtrakul, 1996 : 81-85) 
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 ในการบริหารสมาคมนายจ(าง ท่ีประชุม
ใหญ7ซ่ึงประกอบด(วยสมาชิกท่ีมีสิทธิเข(าร7วมประชุม
ซ่ึงอาจเป>นนายจ(างท่ีเป>นเจ(าของกิจการหรือผู(แทน
นายจ(างท่ีเป>นนิติบุคคลจะกําหนดนโยบายและ
แผนการ ดํา เนินการ  รับรองงบดุล พิจารณา
งบประมาณ เลือกต้ังผู(ตรวจสอบบัญชี และเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารข้ึนทําหน(าท่ีบริหารงานของ
สมาคมนายจ(าง คณะกรรมการบริหารสมาคม
นายจ(าง มีจํานวน 9–15 คน โดยแต7งต้ังให(ดํารง
ตําแหน7 งประธาน เลขาธิการ  นายทะเ บียน 
เหรัญญิก และอ่ืนๆ คณะกรรมการจะมีการประชุม
กัน 2 เดือนต7อครั้ง การดําเนินการส7วนใหญ7 จะเป>น
การจัดการศึกษาด(านแรงงานสัมพันธ?  บริการข(อมูล
ข7าวสาร และความเคลื่อนไหวด(านแรงงานแก7
สมาชิก ส7งผู(แทนเข(ารับเลือกต้ังเป>นผู(แทนนายจ(าง
ในคณะกรรมการไตรภาคี และเข(าร7วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน?อ่ืนๆ เช7นร7วมในการเดินการกุศล
ของมูลนิธิคุณากร เป>นต(น ค7าบํารุงของสมาคม
นายจ(างเก็บเป>นรายป� โดยท่ัวไปเก็บป�ละ 2,000 
บาท ซ่ึงสมาคมนายจ(างท่ีมีสมาชิกไม7มากนัก หรือ 
30–40 รายนั้น รายได(จากค7าบํารุงจะมีน(อยมาก 
และมักไม7ค7อยเพียงพอในการบริหารงาน จึงต(อง
พยายามลดรายจ7ายท่ีไม7จําเป>น (วิชัย โถสุวรรณ
จินดา, 2545 : 56 - 59) สมาคมนายจ(างต้ังแต7 2 
สมาคมข้ึนไป ท่ีมีสมาชิกประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน สามารถร7วมกันจัดต้ังสหพันธ?นายจ(างได( 
โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือส7งเสริมความสัมพันธ?อันดี
ระหว7างสมาคมนายจ(าง และคุ(มครองผลประโยชน?
ของสมาคมนายจ(างและนายจ(างได( และสมาคม
นายจ(างยังสามารถรวมตัวกันเป>นสภาองค?การ
นายจ( า ง ได(   โ ดยสภาองค? กา รนายจ( า งต( อ ง
ประกอบด(วยสมาคมนายจ(าง หรือสหพันธ?นายจ(าง
รวมกันไม7น(อยกว7า 5 แห7งมีวัตถุประสงค? เ พ่ือ
ส7 ง เ สริ มการ ศึกษาและการแร งงานสั ม พันธ?    
(Joungtrakul, 1996 : 85-89)ในป� 2553 มีสมาคม

นายจ(างจัดต้ังข้ึนแล(ว 344 แห7ง สหพันธ?นายจ(าง 2 
แห7ง และสภาองค?การนายจ(าง 12 แห7ง กระทรวง
แรงงาน, 2553: 47) 
 
 3.2  แนวคิดสังคมผู�สูงอายุ 
 ตามพระราชบัญญัติผู(สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ได(ให(คํานิยามของผู(สูงอายุไว(ว7า หมายถึง ผู(ท่ีมีอายุ 
60 ป� ข้ึนไป ผู(สูงอายุจะเข(าสู7ภาวะผู(สูงอายุ ซ่ึงเป>น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร7างกาย จิตใจ และ
สังคม โดยร7างกายเริ่มอ7อนแอ และเชื่องช(าลง 
ร7างกายเสื่อมโทรม มือเท(าสั่น การทรงตัวไม7 ดี 
เจ็บป}วยได(ง7าย สมองเริ่มมีอาการหลงลืมง7าย 
ความจําไม7ดี อารมณ?อ7อนไหวง7าย เอาแต7ใจตนเอง 
โกรธง7าย ชอบบ7น ฝากจิตใจไว(กับวัดและศาสนา 
บางรายต(องหาเลี้ยงชีพอยู7  แต7บางรายก็เลี้ยงดู
ลูกหลานในบ(าน (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2539:53) 

ดังนั้น ผู( ท่ีจะเริ่มเข(าสู7วัยผู(สูงอายุ จึงต(อง
เตรียมพร(อมล7วงหน(า เพ่ือรับมือกับป:ญหาต7างๆ ท่ี
จะประสบกับตัวเองในอนาคต เช7น มีการดูแล
สุขภาพ ออกกําลังกายอย7างสมํ่าเสมอ มีจิตใจร7าเริง 
เบิกบานมีความสุข สามารถรับมือกับป:ญหาต7างๆได( 
(มาลินี วงษ?สิทธิ์ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2544:95) 

การดูแลผู(สู งอายุ  หมายถึง การช7วยให(
ผู(สูงอายุอยู7ในสังคมได(อย7างปกติ โดยตระหนักถึง
ศักด์ิศรีของผู(สูงอายุ ซ่ึงอาจทําได(ท้ังทางตรงและ
ทางอ(อม โดยใช(กระบวนการต7างๆ เช7น การให(ความ
สนใจและห7วงใยผู(สูงอายุ การให(การดูแลช7วยเหลือ
ในกิจวัตรส7วนตัวในชีวิตประจําวัน การตอบสนอง
ความต(องการในด(านต7างๆ การดูแลรักษาสุขภาพ  
การช7วยเหลือด(านการเงิน เป>นต(น (อัจฉรา เอ�นซ? 
และ ปรียา รุ7งโสภากุล, 2541:16) ส7วนการดูแล
ผู(สูงอายุในชุมชน เป>นการดูแลท่ีเกิดจากความเอ้ือ
อาทรต7อกัน ความเห็นอกเห็นใจ และความสงสารท่ี
มีต7อผู(สูงอายุ โดยอาจมีป:จจัยอ่ืนเข(าเก่ียวข(อง เช7น 
เป>นคนในครอบครัวเดียวกัน เป>นญาติ หรือมี
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บุญคุณต7อกันมาก7อน ทําให(เกิดความรู(สึกผูกพัน 
และอยากช7วยเหลือ (เรณู จระกา, 2533:11) 

 
3.3  แนวคิดความรับผิดชอบทางสังคม 
ความรับผิดชอบต7อสั งคมขององค?กร        

( Corporate Social Responsibility – CSR ) หมายถึง     
ความรับผิดชอบต7อสังคมขององค?การธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจ
ในท่ีนี้  ไม7ได(หมายถึงเพียงธุรกิจท่ีแสวงหากําไร
เท7านั้น แต7รวมถึงธุรกิจท่ีมิได(แสวงหากําไร เช7น 
องค?การนายจ(างด(วย โดยท่ัวไปองค?การธุรกิจจะต(อง
มีความรับผิดชอบต7อแรงงาน เช7นต(องรับผิดชอบใน
การจ(างงานท่ีเป>นธรรม จ7ายค7าจ(างท่ีเหมาะสม ดูแล
ความปลอดภัยในการทํางาน จัดสวัสดิการพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิต และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ไม7ใช(แรงงานบังคับ ไม7เลือกปฏิบัติ ให(
เสรีภาพแก7ลูกจ(างในการรวมตัวและร7วมเจรจา
ต7อรอง รวมท้ังการให(เกียรติ และไม7ดูหม่ินเหยียด
หยามลูกจ(าง เป>นต(น 

ในส7วนขององค?การนายจ(างเอง ก็ควรต(องมี
ส7วนร7วมรับผิดชอบต7อสังคมด(วย เช7นดูแลให(
นายจ(างปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคม มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ไม7มีการ
ปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย และสร(างบทบาทขององค?การ
นายจ(างเองกับความรับผิดชอบต7อสังคมด(วย ซ่ึงใน
การศึกษาวิจัยนี้ ก็คือบทบาทขององค?การนายจ(างท่ี
มีต7อป:ญหาสังคมผู(สูงอายุ  

องค?การนายจ(างอาจมีบทบาทในการสร(าง
เครือข7ายทางสังคมเพ่ือช7วยดูแลผู(สูงอายุท่ียังทํางาน
อยู7 หรือท่ีต(องพ่ึงพาอาศัยครอบครัวในการดูแล   
นอกจากการสร(างเครือข7ายดังกล7าวแล(ว องค?การ
นายจ(างอาจมีบทบาทส7งเสริมให(นายจ(างเตรียมการ
รองรับป:ญหาสังคมของผู(สูงอายุ เช7นการให(มีการ
สะสมเงินไว(ในขณะท่ีอยู7ในวัยทํางาน ไม7ว7าจะเป>น
เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ?ออม
ทรัพย? การเพ่ิมอายุการเกษียณให(มากกว7า 60 ป�

ดังเช7นท่ีมีในบางหน7วยราชการ  การให(สวัสดิการ
รักษาพยาบาลแก7ผู(สูงอายุท่ีเกษียณอายุไปแล(ว การ
จัดต้ังกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห? เป>นต(น  
 ในการศึกษาถึงบทบาทของ องค?การนายจ(าง
ในเรื่องป:ญหาสังคมผู(สูงอายุนั้น ป:จจุบันยังมิได(มี
การศึกษาอย7างจริงจัง  การศึกษาส7วนใหญ7จะเป>น
การศึกษาบทบาทขององค?การนายจ(างในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานไทย และตามกฎหมาย
คุ(มครองแรงงานซ่ึงมีหลักเกณฑ?ตามมาตรฐาน
แรงงานขององค?การแรงงานระหว7างประเทศ ต7อมา
ได( มีแนว คิดให(นายจ( า งปฏิ บั ติตามมาตรฐาน     
ความรั บผิ ดชอบทางสั งคม  SA 8000 (Social 
Accountability 8000) ซ่ึงเป>นการคุ(มครองลูกจ(าง
โดยมีตัวชี้วัด 9 ตัว คือ การใช(แรงงานเด็ก การ
บังคับใช(แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย-ในการ
ทํางาน เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจา
ต7อรองร7วม การเลือกปฏิบัติ การลงโทษทางวินัย 
ชั่วโมงการทํางาน ค7าตอบแทน และระบบการ
จัดการ นอกจากนี้ก็มีมาตรฐานความรับผิดชอบของ
อุตสาหกรรมท่ี มีต7อแรงงาน และการกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ แต7ส7วนใหญ7ก็ยังเป>นการเน(น
การปฏิบัติต7อลูกจ(าง ยังมิได(มีการเน(นถึงป:ญหา
สังคมผู(สูงอายุโดยตรงแต7อย7างใด 
 สําหรับในประเทศไทยนั้น ได(มีการจัดระบบ
ประกันสังคม กรณีชราภาพซ่ึงครอบคลุมลูกจ(าง 6.9 
ล(านคนแล(ว ยังมีระบบบําเหน็จบํานาญข(าราชการ 
สําหรับข(าราชการ 1.8 ล(านคน นอกจากนี้ ก็ มี
กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพลูกจ(างประจําของส7วน
ราชการ  0.264 ล(านคน  บําเหน็จพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 0.273 ล(านคน ผู(ได(รับเบ้ียยังชีพ 0.4 
ล(านคน กองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ 1.160 
ล(านคน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในภาคเอกชน 
สําหรับลูกจ(าง 1 .298 ล( านคน รวมเป>นผู( ท่ี มี
หลักประกันรายได(  9 .656 ล( านคน ขณะท่ี มี
ประชากรท่ียังไม7มีหลักประกันรายได(ภายหลังวัย
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ทํางานอีก 24.6 ล(านคน สุกัญญา นิธังกร และ    
นงนุช สุนทรชวกานต?  (2542) ได(ชี้ ให( เห็นว7 า 
ง บปร ะ มาณร า ยจ7 า ย ขอ ง รั ฐ บ าล เ พ่ื อส ร( า ง
หลักประกันรายได(แก7กลุ7มผู(สูงอายุ ประกอบด(วย 
ค7าใช(จ7ายด(านการประกันสังคม บําเหน็จบํานาญ
ข(าราชการ และการสงเคราะห?เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ ใน
ป� 2545 มีเพียง ร(อยละ 7.20 ของค7าใช(จ7ายรัฐบาล
ท้ังหมด และเป>นเพียงร(อยละ 1.29 ของผลิตภัณฑ?
มวลรวมในประเทศ ซ่ึง เป>นสัดส7 วน ท่ี ตํ่ ามาก 
แตกต7างจากประเทศท่ีพัฒนาแล(ว ท่ีใช(นโยบายการ
จัดสวัสดิการสังคมจะมีการจัดงบประมาณให(ถึงร(อย
ละ 20- 33 ของผลิตภัณฑ?มวลรวมในประเทศ 
 
4. ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาบทบาทขององค?การนายจ(างต7อ
ป:ญหาสังคมผู(สูงอายุ มีการดําเนินการวิจัยท้ังในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ  
 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการออกแบบ
สอบถามส7 ง ไปยั งองค?การนายจ( าง ท่ี มีการจด
ทะเบียนอยู7แล(วใน ป� 2553 ท้ังหมด รวม 358 แห7ง 
โดยเป>นสมาคมนายจ(าง 344 แห7ง สหพันธ?นายจ(าง 
2 แห7ง และสภาองค?การนายจ(าง 12 แห7ง ท้ังนี้
แบบสอบถามจะมุ7งถึงความเข(าใจ และการตระหนัก
ถึงความสําคัญของป:ญหาและศักยภาพของผู(สูงอายุ
ของผู(นําองค?การนายจ(าง รวมท้ังการดําเนินการท่ี
ผ7านมาท่ีเก่ียวข(องกับผู(สูงอายุ  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ได(กําหนดกลุ7มตัวอย7าง
ท่ีเป>นผู(บริหารสมาคมนายจ(างเลือกจากสมาคม
นายจ(าง ในประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีลูกจ(างมาก 
รวม 5 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมละ 2 แห7ง รวม
เป>น 10 แห7ง  กลุ7มตัวอย7างท่ีเป>น สหพันธ?นายจ(าง
กําหนดกลุ7มตัวอย7างจากสหพันธ?นายจ(างท่ีมีอยู7 2 
แห7ง ส7วนผู(บริหารสภาองค?การนายจ(างกําหนดกลุ7ม
ตัวอย7างจากสภาองค?การนายจ(างท้ังหมดท่ีมีอยู7 12 
แห7ง  ท้ังยังมีการสัมภาษณ?เจ(าหน(าท่ีของรัฐ ท่ีมี

หน(า ท่ีเ ก่ียวข(องกับแรงงานสัมพันธ?  สวัสดิการ
แรงงาน ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ัง
ในกรุงเทพ และต7างจังหวัด จํานวน 10 คน และ 
นักวิชาการท่ีสอนด(านแรงงานสัมพันธ? สวัสดิการ
แรงงาน กฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลัย หรือเป>น
ผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไตรภาคี อีกจํานวน 
10  คน รวมเปSนกลุ�มตัวอย�างในการสัมภาษณ�
ท้ังส้ิน  44  ตัวอย�าง 
 
5.ผลการวิจัย 
  5.1 การวิจัยในเชิงปริมาณนั้น ในส7วนของ
นายจ(างนั้น จากแบบสอบถามท่ีส7งไปท้ังสิ้น 358 ชุด 
ได(มีการส7งกลับ รวม 89 ชุด หรือคิดเป>นร(อยละ 25 
โดยมีผลการวิจัยดังนี้  
 ข(อมูลเบ้ืองต(นเก่ียวกับองค?การนายจ(างท่ี
ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาของการจัดต้ัง 3-5 ป�  
จํานวนสมาชิก 10-50 คน อัตราค7าบํารุง 2,001-
3,500 บาท ต7อป� จํานวนคณะกรรมการ ไม7เกิน 25 
คน วาระการดํารงตําแหน7งของกรรมการ คราวละ 
3 ป�  เงินสะสมของสมาคมนายจ(าง มีน(อยกว7า 
100,000 บาท สัดส7วนของสมาชิกท่ีมีอายุ 50 ป� ข้ึน
ไป เม่ือเทียบกับจํานวนสมาชิกท้ังหมด (%) มี ร(อย
ละ 11-15 สมาคมนายจ(างมีการส7งเสริมให(มีการ
จัดต้ังกองทุนเงินสะสมหรือสํารองเลี้ยงชีพ โดย
อัตราเงินสมทบอยู7ท่ีฝ}ายละ ร(อยละ 3-5 และมีการ
จัดสวัสดิการให(แก7สมาชิกด(วย 

ผลของการศึกษาจากแบบสอบถาม มีดังนี้  
กลุ7มนายจ(างเห็นด(วยมากท่ีสุดกับ ข(อมูล

ท่ีว7าจํานวนผู(สูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ป�ข้ึนไป ในประเทศ
ไทย กําลังมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เห็นด(วยว7าเม่ือ
ผู(สูงอายุท่ีเคยเป>นสมาชิกเจ็บป}วย หรือเสียชีวิต 
สมาคมนายจ(างควรมีบทบาทเข(าไปดูแลช7วยเหลือ
ด(วย และ กลุ7มนายจ(างเห็นด(วยว7า รัฐบาลมีบทบาท
ในการดูแลผู(สูงอายุท่ีดูแลตัวเองไม7ได(อย7างท่ัวถึงทุก
คน ส7วนแนวทางในการส7งเสริมให(องค?การนายจ(างมี
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ส7วนร7วมในการแก(ไขป:ญหาสังคมผู(สูงอายุ กลุ7ม
นายจ(างเห็นว7ารัฐบาลควรมีบทบาทจัดระบบเงิน
ออมให(ผู(สูงอายุ และจัดให(ผู(ท่ีจวนเข(าวัยเกษียณควร
ได(รับการดูแลด(านสุขภาพเป>นพิเศษแต7ไม7เห็นด(วย
กับการให(สมาคมนายจ(างมีบทบาทดูแลผู(สูงอายุท่ี
เจ็บป}วย ส7วนทางด(านกิจกรรม กลุ7มนายจ(างเห็น
ด(วยว7าองค?การนายจ(างควรร7วมกับชุมชน และ
องค?การปกครองส7วนท(องถ่ินในการส7งเสริมกิจกรรม
ของผู(สูงอายุ  

 
5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในส7วนของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผลการ

สัมภาษณ?ผู(นําองค?การนายจ(าง  สรุปได(ว7า นายจ(าง
เห็นด(วยว7า ลูกจ(างท่ีเกษียณอายุไปแล(ว จะมีป:ญหา
เรื่องเงินในการดํารงชีวิต ทําให(ผู(เกษียณอายุไปแล(ว
จํานวนมากยังต(องหางานทํา มีป:ญหาสุขภาพ
อนามัย ตามอายุท่ีมากข้ึน และมีป:ญหาคุณภาพชีวิต 
เพราะขาดคนดูแล ไม7มีเพ่ือน ไม7มีกิจกรรมท่ีจะต(อง
ทํา เกิดความเหงา นายจ(างจึงควรมีส7วนในการ
เตรียมตัวของลูกจ(างก7อนวัยเกษียณ โดยจัดระบบ
เงินออม เช7น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให(ลูกจ(างมี
เงินใช(จ7ายเม่ือเกษียณอายุ อย7างไรก็ตามบทบาท
ขององค?การนายจ(างในการดูแลลูกจ(างท่ีเกษียณอายุ
ไปแล(ว จะมีน(อยเพราะขาดความสัมพันธ?ต7อกันเม่ือ
ลูกจ(างออกจากงาน แต7ก็มีบ(างท่ียังให(สวัสดิการด(าน
รักษาพยาบาลแก7ผู(สูงอายุ รับผู(สูงอายุเข(าทํางานใน
สาขาท่ีขาดแคลน เป>นต(น 

องค?การนายจ(างมีความเห็นว7า การแก(ไข
ป:ญหาผู(สูงอายุต(องให(รัฐบาลเป>นผู(ดําเนินการหลัก 
โดยมีมาตรการส7งเสริมให(นายจ(างรับผู(สูงอายุเข(า
ทํางาน โดยใช(แรงจูงใจทางภาษี สถานพยาบาลของ
รัฐควรมีแผนกท่ีรับรักษาสําหรับผู(สูงอายุโดยเฉพาะ 
และมีการจัดสรรงบประมาณรักษาพยาบาลสําหรับ
ผู(สูงอายุ แยกออกจากงบประมาณอ่ืน ส7งเสริมให(มี
การขยายอายุเกษียณอายุ จาก 55 เป>น 60 ป� และ

อาจต7อได( ถึง 65 ป� ถ(าสุขภาพยังแข็งแรงดีพอ  
ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม ให(เ พ่ิมเพดาน
เงินเดือนในการคํานวณเงินสมทบและประโยชน?
ทดแทนหรือยกเลิกเพดาน เพ่ือให(ผู(ประกันตนได(ผล
ประโยชน?เพ่ิมข้ึน และมีการส7งเสริมอาชีพผู(สูงอายุ 
เพ่ือให(ผู(สูงอายุสามารถทํางานเลี้ยงชีพต7อไปได( 
สําหรับผู(สูงอายุท่ีไม7จําเป>นต(องหารายได(เพ่ิม ก็ให(มี
การใช(ศักยภาพท่ีมีอยู7ในการทํางานการช7วยเหลือ
สังคมในระบบคลังสมอง  และอาจให(มีการทํางานท่ี
บ(านได(ด(วย 

สําหรับผลสรุปจากการสัมภาษณ?เจ(าหน(าท่ี
รัฐนั้น สรุปได(ว7า นายจ(างควรส7งเสริมให(ผู(สูงอายุได(มี
โอกาสทํางาน โดยให(สถานประกอบการเห็นคุณค7า
ของผู(สูงอายุ มีการจ(างงานผู(สูงอายุในตําแหน7งท่ี
ขาดแคลน หรือจ(างเป>นท่ีปรึกษา ควรมีการขยาย
อายุเกษียณออกไป มีการเตรียมความพร(อมลูกจ(าง
ก7อนเกษียณอายุ โดยฝHกอาชีพก7อนเกษียณอายุ ให(
ข7าวสารเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือเกษียณอายุ ให(
ความรู(ในการดํารงตนหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้
นายจ(างและลูกจ(างควรมีการจัดระบบเงินออม
เพ่ือให(ลูกจ(างยังมีเ งินใช( เ ม่ือเกษียณอายุ  ส7วน 
นักวิชาการเห็นว7า องค?การนายจ(าง ควรให(ผู(
เกษียณอายุท่ียังสามารถทํางานได( ควรได(มีโอกาส
ทํางานใหม7 ให(คําแนะนําในการใช(ชีวิตหลังเกษียณ 
ดูแลแรงงานท่ีเกษียณแล(ว โดยไม7ปล7อยให(ว7างงาน 
ให( มีการจ(างงานหลังเกษียณ โดยอาจเป>นการ 
ทํางานท่ีบ(าน หรืองานบางเวลาในด(านสวัสดิการ 
ระดับชาติสภาองค?การนายจ(าง ก็ควรมีการจัดต้ัง
กองทุนส7งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานผู(เกษียณอายุ 
โดยให(ผู( เก ษียณอายุ เข( ามา เป>นสมาชิก และ  
จ7ายเงินค7าบํารุง 
 
6. สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 

สรุป บทบาทขององค?การนายจ(างต7อป:ญหา
สังคมผู(สูงอายุ ได(ดังนี้ 
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6.1 องค?การนายจ(างมีความรู(ความเข(าใจและ
ความตระหนักถึงความสําคัญของป:ญหาของป:ญหา
ผู(สูงอายุในสังคมไทยเป>นอย7างดี  

6.2 ในช7วงท่ีผ7านมา องค?การนายจ(างยังมี
บทบาทในการส7งเสริมการป@องกันและแก(ไขป:ญหา
สังคมผู(สูงอายุน(อยมาก เนื่องจากข(อจํากัดด(าน
งบประมาณและบุคคลากร  ซ่ึ งสอดคล(อง กับ
การศึกษาของวิชัย โถสุวรรณจินดา(2545) และ
Joungtrakul(1996) ท่ีพบว7าองค?การนายจ(างขาด
แคลนเงินทุนและบุคคลากรในการดําเนินงาน   

6.3 บทบาทของขององค?การนายจ(าง ใน
ต7างประเทศในส7วนท่ีเ ก่ียวข(องกับป:ญหาสังคม
ผู( สู ง อ า ยุ นั้ น  ไ ด( พบว7 า  อ ง ค? ก า รน ายจ( า ง ใ น
ต7างประเทศก็มีบทบาทไม7ต7างจากองค?การนายจ(าง
ในประเทศไทย โดยเน(นการจัดระบบประกันสังคม
ร7 วม กับองค?การลูกจ( า งและรั ฐบาล ส7 วนการ
ดําเนินการด(านการสะสมเงินทุนเพ่ือผู(เกษียณอายุ 
การจัดเตรียมความรู(สําหรับลูกจ(างท่ีกําลังเข(าสู7วัย
ผู(สูงอายุ รวมท้ังการฝHกอาชีพให(ผู(สูงอายุมักจะเป>น
การดําเนินการของนายจ(างเองโดยองค?การนายจ(าง
มีบทบาทในการสนับสนุนนายจ(างในการดําเนินการ
ดังกล7าว ประโยชน?ท่ีนายจ(างได(รับจากผู(สูงอายุ คือ 
การได(ใช(แรงงานท่ีมีทักษะฝ�มือ และประสบการณ?
ทํางาน แต7รัฐบาลต(องเข(าช7วยสนับสนุนการจ(างงาน
ผู(สูงอายุ โดยเฉพาะการให(สิทธิพิเศษแก7นายจ(างทาง
ภาษีในการจ(างงานผู(สู งอายุ  การกําหนดการ
คุ(มครองแรงงานผู(สูงอายุโดยเฉพาะและการส7งเสริม
การฝHกฝ�มือแรงงานผู(สูงอายุด(วย  
 6.4 การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ
เก่ียวกับองค?การนายจ(าง นั้น ได(ข(อเสนอจาก
องค?การนายจ(างให(กระทรวงแรงงานปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยควร
เ พ่ิมเ งินสมทบกรณีประกันชราภาพ เ พ่ือเ พ่ิม

ผลประโยชน?กรณีชราภาพให(ผู(สูงอายุได(มากข้ึน 
และเพียงพอต7อการดํารงชีพ  อีกท้ังควรมีแนว
ทางการส7ง เสริมการจ(างงานสําหรับผู( สู งอายุ 
โดยเฉพาะผู(ท่ียังสามารถทํางานได( กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย? ควรได(เพ่ิมกองทุน
สําหรับผู(สูงอายุให(เพียงพอ เพ่ือให(องค?การนายจ(าง
สามารถนําไปใช(ในกิจกรรมผู(สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุขควรจัดบริการรักษาพยาบาลสําหรับ
ผู(สูงอายุโดยเฉพาะ และกระทรวงมหาดไทยควร
ส7งเสริมให(องค?การส7วนท(องถ่ินจัดให(มีกิจกรรม
สําหรับผู(สูงอายุอย7างต7อเนื่อง และให(ผู(สูงอายุใน
ท(องถ่ินได( มีส7วนร7วมในการถ7ายทอดความรู(และ
ประสบการณ?แก7คนรุ7นหลังด(วย.  
 
7. ข�อเสนอแนะแก�องค�การนายจ�าง 
 องค?การนายจ(างควรให(การสนับสนุน
นายจ(างท่ีเป>นสมาชิก ให(มีการเตรียมความพร(อม
ลู กจ( า งก7 อน เก ษียณอายุ  โ ดยฝH กอาชี พก7 อน
เกษียณอายุ ให(ข7าวสารเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือ
เก ษียณอายุ  ใ ห( ค ว ามรู( ใ นกา ร ดํ า ร งตนหลั ง
เกษียณอายุ นอกจากนี้นายจ(างและลูกจ(างควรมี
การจัดระบบเงินออมเพ่ือให(ลูกจ(างยังมีเงินใช(เม่ือ
เกษียณอายุ  โดยอาจจัด เป>นระบบเ งินสะสม 
สหกรณ?ออมทรัพย? และก7อนลูกจ(างเกษียณอายุ 
นายจ(างควรจัดให(ลูกจ(างได(รับการฝHกอาชีพ เพ่ือการ
ทํางานหลังเกษียณ หรือจ(างแรงงานท่ีเกษียณอายุ 
แต7ยังสามารถทํางานได( ในลักษณะการจ(างตาม
มาตรฐานข้ันตํ่า หรือสัญญาจ(างงานเฉพาะ ท้ังนี้
องค?การนายจ(างควรร7วมมือกับรัฐบาลและองค?การ
ลู กจ( า ง ในการปรั บป รุ ง ร ะบบประ กันสั ง คม 
โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมเงินสมทบการประกันชรา
ภาพเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน?แก7ลูกจ(างท่ีกําลังเข(าสู7วัย
ผู(สูงอายุ ให(มีรายได(ท่ีพอเพียงในการเลี้ยงชีวิต  
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ชนาพร  ฤกขะเมธ1 

 
บทคัดย�อ 
 

ผู#นําเป%นบุคคลท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนบุคลากร เพ่ือให#ได#รับสิ่งท่ีต#องการตามเป0าหมาย บุคคลท่ีมี
ภาวะผู#นําเป%นท่ีต#องการขององค3การทุกองค3การ เพราะองค3การสามารถผูกความสําเร็จขององค3การกับ
ความสําเร็จของผู#นําได#โดยง7าย  ผู#บริหารเป%นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนองค3การ ดังนั้นบุคลากรท่ีก#าว
ข้ึนมาเป%นผู#บริหารจําเป%นต#องมีความเป%นผู#นําโดยเฉพาะภาวะผู#นําแห7งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองต7อ
สภาพแวดล#อมและสถานการณ3ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย7างรวดเร็วได#อย7างมีประสิทธิผล 

ประชากรของการวิจัยนี้ เป%นผู#บริหารรัฐวิสาหกิจ 2,948 คน การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจจาก
ตัวอย7าง และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ3เชิงลึก ตัวอย7างการวิจัย จํานวน 385คนจากแบบสอบถาม
ท่ีส7งไปยังหน7วยงานต7างๆ ของรัฐวิสาหกิจ แล#วเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีตอบคําถามสมบูรณ3 เป%นผู#บริหาร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 117 คน, การไฟฟ0านครหลวง จํานวน 153 คน และการประปานคร
หลวง จํานวน 115 คน เก็บข#อมูลระหว7างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ป� 2555 

ผลการวิจัยพบว7าพลังความสามารถแห7งตนของผู#นํา ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลาย
ความเคร ียดมีส 7วนส 7งเสริมภาวะผู #นําการเปลี ่ยนแปลงของผู #บร ิหาร ภาวะผู #นําการเปลี ่ยนแปลง 
ประกอบด#วย 5 ส7วนหลัก ได#แก7 การมีอิทธิพลที่เป%นแบบอย7างที่ดีต7อผู#ตาม ทั้งด#านคุณลักษณะและการ
ประพฤติ การจูงใจด#วยการสร#างแรงบันดาลใจ การกระตุ#นทางสติปJญญาและการพิจารณาเป%นรายบุคคล 

พลังความสามารถแห7งตนของผู#นํามีผลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#บริหารรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด  
ท่ีค7าสัมประสิทธิ์ของการกําหนด (R2change) = .470 ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลายความเครียด
มีอิทธิพลรองลงมาตามลําดับ (R2change = .453 และ .160) ผู#บริหารโดยภาพรวมส7วนใหญ7มีพลัง
ความสามารถในการนํา มีความใส7ใจทางสังคม และมีทัศนคติท่ีดีต7อการผ7อนคลายความเครียดระดับสูง ซ่ึง
เป%นผลดีต7อการประสานการทํางานให#เกิดความราบรื่น 
 
 
คําสําคัญ: พลังความสามารถแห7งตนของผู#นํา, ความฉลาดทางอารมณ3, การผ7อนคลายความเครียด ภาวะผู#นํา
การเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

1  นักศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐประศาสนศาสตร3  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร3  

 

อิทธิพลของพลังความสามารถแห�งตน ความฉลาดทางอารมณ%และการผ�อนคลาย
ความเครียดที่มีต�อภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงของผู+บริหารรัฐวิสาหกิจ 
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The Influence of Leader Self-Efficacy, Emotional Intelligence and Sense of 
Humor on Transformational Leadership of the Executives of State Enterprises 
 

Chanabhorn Rurkhamet 

 
Abstract 
 

Leaders are persons who have power to drive manpower to achieve organization 
goals. A person who has leadership is required by all organizations because the success of 
organization can be bound with the success of leader easily. Executives are driving forces of 
organizations so that a person who is expected to be an executive needs to have 
leadership, especially transformational leadership to response to rapid changes in 
environment and situations effectively. 

The populations of this research were 2,948 executives of state enterprises. The 
quantitative approach was based on a sample survey of 385 executives whereas the 
qualitative approach was based on in-depth interviews of purposively selected executives. 
They were the executives of PTT (Public) Co., Ltd. (117 persons), Metropolitan Electricity 
Authority (153 persons), and Metropolitan Waterworks Authority (115 persons). Data 
collection was conducted during May to September 2012. 

It was revealed that Leader self-efficacy, emotional intelligence and sense of humor 
enhanced transformational leadership of executives. Transformational leadership was 
composed of idealized influence (attributes & behavior), inspiration, motivation, intellectual 
stimulation and individualized consideration. Among leader self-efficacy, emotional 
intelligence and sense of humor, leader self-efficacy influenced transformational leadership 
most (R2change = .470), emotional intelligence and sense of humor being second and third 
in importance respectively (R2change = .453 and .160). Most executives appeared to have 
high leader self - efficacy, social awareness and sense of humor all of which could lead to 
smooth co-ordination in management.  
 
Key words : Leader self-efficacy,  Emotional intelligence,  Sense of humor,  Transformational leadership. 
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บทนํา 
การจัดการบุคลากรอย7างดีภายในองค3การ

เป%นตัวกําหนดความสําเร็จและสามารถสร#างข#อ
ได#เปรียบเชิงการแข7งขันให#แก7องค3การ (Casiso, 
1998: 15) 

Crossan, Lane และ White กล7าวว7า ผู#นําท่ี
สามารถเคลื่อนพลังของบุคลากรภายในองค3การได#
อย7างเกิดประสิทธิผล  มีอิทธิพลต7อบุคลากรภายใน
องค3การมาก ท่ีสุด  สามารถจู ง ใจ บุคลากรให#
ปฏิบัติงานได#อย7างเกิดประสิทธิผลและสามารถ
นําพาองค3การให#ก#าวหน#า นั่นคือ “ผู#นํา”ท่ีมี “ภาวะ
ผู#นําการเปลี่ยนแปลง” ท่ีสามารถพัฒนาองค3การได#
อย7างสร#างสรรค3 สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค3การ และสามารถสร#างผลกระทบให#เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต7อองค3การได#อย7างเกิดประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด (Mancheno-Smoak, Endres, Polak and 
Athanasaw, 2009: 10) 

ผู#นําขององค3การท่ีมีพลัง คือ ผู#นําท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ คิดแง7บวก สื่อสารเชิง
บวก มีมนุษยสัมพันธ3ท่ีดี สามารถทําให# บุคลากรใน
องค3การยอมรับ สามารถรักษาพนักงานให#อยู7กับ
องค3การได#นาน ทําให#องค3การมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพในการทํางาน และมีพลังทางด#านจิตใจท่ี
มีผลต7อพนักงาน โดย ท่ีลู กจ# า ง มักจะปฏิ เสธ
บรรยากาศความบกพร7องทางจิตใจและอารมณ3ของ
ผู#นํา(Goleman, 1998 : 317) 

รัฐวิสาหกิจเป%นองค3การ ท่ีรัฐบาลถือหุ#น
ร7วมกับหน7วยงานเอกชน และผู#ถือหุ#นต7างๆ โดย
รัฐบาลถือหุ#นมากกว7า 50 % ของหุ#นท้ังหมด เพราะ
รั ฐวิ ส าห กิจ มีบทบาท ท่ีสํ า คัญต7อการบริหาร
เศรษฐกิจของประเทศ ผู#บริหารรัฐวิสาหกิจจึงมี
ความสําคัญในการจัดการองค3การท่ีดี รวมถึงการนํา
องค3การ การวางแผนกลยุทธ3 การให#ความสําคัญกับ
ลูกค#าและการตลาด การวิเคราะห3จัดการองค3ความรู# 

การจัดการบุคลากร และผลลัพธ3ทางธุรกิจ (State 
Enterprise Policy Office, 2009). 

ผู#บริหารรัฐวิสาหกิจมีความเก่ียวข#องกับพลัง
ความสามารถแห7งตนของผู#นํา ในการแสดงความ
เชื่อและความพยายามของผู#นํา (Bandura, 1977: 
191-215) แบ7งพลังความสามารถแห7งตนของผู#นํา
เป%น 3 ด#าน ได#แก7 พลังความสามารถส7วนตน พลัง
ใ น ก า ร นํ า แ ล ะ ก า ร ค า ด ห วั ง ผ ล ลั พ ธ3  พ ลั ง
ความสามารถแห7 งตนของผู#นํ าสามารถทําให#
พนักงานผูกพันกับองค3การ (Mase, 2001:54-75) 
อีกด#วย 

ในด#านความฉลาดทางอารมณ3 ผู#บริหาร
ส ามา รถแสดงวุ ฒิ ภ า วะทา งอา รมณ3 ใ นกา ร
บริหารงาน สามารถกระตุ#นผู#อ่ืนในการตอบสนองได# 
(Cooper and Sawaf, 1997:15) แบ7งเป%น 3 ด#าน 
ได#แก7 การจัดการควบคุมตนเอง, การใส7ใจต7อสังคม 
และการจัดการความสัมพันธ3 สามารถจูงใจให#เกิด
การเปลี่ยนแปลง (Brown, 2005: 122) และในด#าน
การผ7อนคลายความเครียด ผู#บริหารสามารถ
เก่ียวข#องกับความสามารถในการสร#างสรรค3แนวคิด
ใหม7  สร# างช7 ว ง เวลาสนุกสนาน เ พ่ือให# ได# รั บ
เป0าหมายทางสังคม (Thorson and Powell, 
1991:1993) แบ7งเป%น 4ด#าน ได#แก7 การมีความรู#สึก
ท่ีดี มีทัศนคติท่ีดี สร#างความขําขันได# และสามารถ
ใช#ประโยชน3จากการผ7อนคลายความเครียดได# 

Tafvel in, Kerst in และWesterberg 
(2011:480-492) ก ล7 า ว ว7 า  ภ า ว ะ ผู# นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผู#นํามีผลต7อลูกจ#างท้ังทางตรงและ
ทางอ#อม เนื่องจากผู#นําเป%นผู#ผลักดันให#เกิดการ
แสดงการตอบสนองต7อเหตุการณ3ต7างๆ ท่ีเกิดข้ึน
อย7างรวดเร็วท้ังทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
สภาพสิ่งแวดล#อมของผู#บริหาร อีกท้ังภาวะผู#นํามี
อิทธิพลและบังคับผู#ใต#บังคับบัญชาให#ได#ผลลัพธ3ตาม
ความต#องการ (Joseph, 2007 : abstract) เพราะ
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เป%นการสร#างความพึงพอใจในการทํางาน (Teehan, 
2006: 101-108) และสร#างประสิทธิผลแก7องค3การ 
(Pornchan Theppitak, 2005: abstract) 

ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#บริหาร
สามารถแสดงได# เป%น  5 ด#าน ได#แก7  การเป%น
แบบอย7างทางคุณลักษณะ ความประพฤติ การสร#าง
แรงบันดาลใจด#วยการจูงใจ การกระตุ#นสติปJญญา 
และการพิจารณาให#ความสําคัญเป%นรายบุคคล 
(Waldman, 1994: 84-103) 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี 
พบว7า พลังความสามารถแห7งตนของผู#นํา  ความ
ฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลายความเครียดมี
แ น ว โ น# ม ท่ี จ ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต7 อ ภ า ว ะ ผู# นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผู#นําองค3การ   
 
สมมติฐานการวิจัย 

พลังความสามารถแห7งตน ความฉลาดทาง
อารมณ3และการผ7อนคลายความเครียดมีอิทธิพลต7อ
ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู# วิ จัย ทําการค#นคว# าข#อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย และผลงานวิชาการต7างๆ ท่ีเก่ียวข#องกับ
อิทธิพลพลังความสามารถแห7งตน ความฉลาดทาง
อารมณ3การผ7อนคลายความเครียด ท่ีมีต7อภาวะผู#นํา
การเปลี่ยนแปลง  และคัดเลือกเฉพาะผลงานวิจัยท่ี
มีเนื้อหาสอดคล#องกับขอบเขตด#านเนื้อหาท่ีกําหนด
ไว# โดยศึกษาทฤษฎีภาวะผู #นําการเปลี ่ยนแปลง 
แนวคิดพลังความสามารถแห7งตน ลักษณะกลุ7ม
ทางความฉลาดทางอารมณ3ทฤษฎีการผ7อนคลาย
ความเครียด โดยได#ทบทวนจากงานวิจัยและ
วรรณกรรมต7างๆ ไม7น#อยกว7า 30 เล7ม 
 จากนั้นผู#วิจัยสร#างกรอบแนวความคิดและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ3ระหว7างพลังความสามารถ
แห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลาย

ความเครียดต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง โดย
กํ า ห น ด ปJ จ จั ย นํ า เ ข# า  ( Input)  ไ ด# แ ก7  พ ลั ง
ความสามารถแห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3การ
ผ7อนคลายความเครียด มีผลต7อปJจจัยแสดงผล 
(Output) ได#แก7ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง 
 การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาข#อมูลแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ3 โดยใช#การวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) จากประชากร2948 คน และ
ตัวอย7างจากผู#บริหารรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจท่ี
ได#รับรางวัลการจัดการองค3กรท่ีดีอย7างน#อย 3 ป�
ต7อเนื่อง ซ่ึงเป%นรางวัลรัฐวิสาหกิจประจําป�ท่ีจัดโดย
กระทรวงการคลังจํานวน 385 คน ได#แก7 ผู#บริหาร
รัฐวิสาหกิจจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), การ
ไฟฟ0านครหลวงและการประปานครหลวง  
 การวิเคราะห3ข#อมูลโดยการวิเคราะห3สถิติเชิง
พรรณนา และวิเคราะห3เชิงพหุในการเปรียบเทียบ
โมเดลของตัวแปร3ตัวแปร ได#แก7 พลังความสามารถ
แห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลาย
ความเครียดท่ีมีต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง ผู#วิจัย
วิเคราะห3เปรียบเทียบค7าสัมประสิทธิ์การกําหนด 
(Coefficient of determination, R2) ของตัวแบบ
(Model) 4 ตัวแบบ เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงมาก
ท่ีสุด 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช#การสืบค#นความจริง
แบบกรณีศึกษา เพ่ือรวบรวมข#อมูล และอธิบาย
ปรากฏการณ3ของตัวแปร (Yin, 1993และ2003) 
โดยการสัมภาษณ3ผู#บริหารเชิงลึก เ พ่ืออธิบาย
พฤติกรรมท่ีสัมพันธ3กับพลังความสามารถแห7งตน 
คว ามฉลาดทางอารมณ3 และการผ7 อนคลาย
ความเครียดต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู#บริหารรัฐวิสาหกิจ 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข+อมูลและการ
ตรวจสอบเครื่องมือ 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณได#รับการ
ตรวจสอบโดยผู#เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและ
ข#อคําถามให#ถูกต#องสอดคล#องกับทฤษฎี แล#ว
ทดสอบเครื่องมือกับผู#ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
คล#ายตัวอย7าง เม่ือนําผลท่ีทดสอบมาคํานวณ
วิเคราะห3ค7าครอนบราคอัลฟาของตัวแปรของข#อ
คําถามพบว7า ค7าครอนบาค มีค7า .962 หมายถึง 
เครื่องมือมีความเชื่อม่ันในระดับสูง 

เครื่องมือท่ีใช#ในการวัดพลังความสามารถ
แ ห� ง ต น ข อ ง ผู+ นํ า  เ ป% น เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี วั ด พ ลั ง
ความสามารถแห7งตนของผู#นําแบบท่ัวไป ใช#วัดพลัง
ความสามารถแห7งตนของผู#นําในอาชีพท่ัวไป 3 ด#าน 
ได#แก7 พลังความสามารถแห7งตนส7วนบุคคล พลัง
ความสามารถในการเป%นผู#นํา และการคาดหวัง
ผลลัพธ3 ด�านพลังความสามารถแห�งตนส�วนบุคคล 
เน#นการวัดการต้ังเป0าหมาย การใช#ความสามารถ
เ พ่ื อคว ามสํ า เ ร็ จ ในการแข7 ง ขั น  เ พ่ื อ ให# เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด เช7น การแก#ไขปJญหาต7างๆ เป%น
ต#น ด�านพลังความสามารถในการเป�นผู�นํา เน#นการ
วัดพลังแห7งความเชื่อและความพยายามในการ
ทํางานร7วมกับผู#ใต#บังคับบัญชา เช7น การทํางาน
ร7วมกับทีมงานอย7างสมํ่าเสมอ เป%นต#น ด�านการ
คาดหวังผลลัพธ� เน#นการใช#วิธีการต7างๆ เพ่ือให#ได#
ผลลัพธ3ท่ีได#ตามเป0าหมาย เช7น การเพ่ิมความรู#ให#แก7
ทีมงาน, การจัดการภายในกลุ7มและองค3การเป%นต#น 
(Lucas, Wanberg and Zytowski, 1997: 432-
459) 

เครื่องมือท่ีใช#ในการวัดความฉลาดทาง
อารมณ%ของผู+นํา เน#นการวัดไหวพริบทางอารมณ3
จากการแสดงอารมณ3ในการบริหารงาน 3 ด#าน 
ได#แก7 การรู#จักตนเองและการจัดการตนเอง การ
รับรู#ทางสังคม  และการจัดการความสัมพันธ3ด�าน
การรู�จักตนเองและการจัดการตนเอง เน#นการวัด

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีเน#นการบรรลุผลสําเร็จ 
ความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ3
ตนเอง คิดแง7บวก โปร7งใส ริเริ่มเพ่ือสร#างสรรค3
ความสําเร็จ ด�านการรับรู�ทางสังคม เน#นการวัด
คุณลักษณะของบุคคลท่ีเน#นต7อบุคคลอ่ืน องค3การ
และสังคม เช7น ความเห็นอกเห็นใจ การใส7ใจ
องค3การ เป%นต#น  ด�านการจัดการความสัมพันธ� เน#น
การวัดคุณลักษณะของบุคคลท่ีเน#นการจัดการ
ความสัมพันธ3ระหว7างตัวเองกับบุคคลอ่ืนๆ อย7างเกิด
ประสิทธิผล ได#แก7 การวิเคราะห3การเปลี่ยนแปลง 
การจัดการความสัมพันธ3 การพัฒนาผู# อ่ืน  การ
ทํางานเป%นทีม การร7วมมือกับผู#อ่ืน (Cherniss and 
Goleman, 2001: 170-171) 

เครื่องมือท่ี ใช# ในการวัดการผ�อนคลาย
ความเครียดของผู+นําเป%นเครื่องมือท่ีใช#พ้ืนฐาน
ทฤษฎีการผ7อนคลายความเครียดในการสร#าง
เครื่องมือวัด เครื่องมือแสดงการวัดระดับการผ7อน
คลายความเครียด 4 ด#าน ได#แก7 ความเข#าใจและ
รู#สึกดีต7อเนื้อหาการผ7อนคลายความเครียด ทัศนคติ
ต7อการผ7อนคลายความเครียด การผลิตการผ7อน
คลายความเครียดและการใช#ประโยชน3จากการผ7อน
คลายความเครียดกับเป0าหมายทางสังคม ด�านความ
เ ข� า ใ จ แล ะรู� สึ ก ดี ต� อ เ นื้ อ ห าก า ร ผ� อ นค ล า ย
ความเครียด เน#นการวัดความรู#สึกท่ีตอบสนองต7อ
การฟJงเรื่องท่ีทําให#หัวเราะ ด�านทัศนคติต�อการผ�อน
คลายความเครียด เน#นการวัดการจดจําเรื่องท่ีทําให#
หัวเราะและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีทําให#
หัวเราะ ด�านการผลิตการผ�อนคลายความเครียด
เน#นการวัดศิลปะการคิดริเริ่มและแสดงการใช#คําพูด
ท่ีทําให#ผู#คนหัวเราะ ด�านการใช�ประโยชน�จากการ
ผ�อนคลายความเครียดกับเป.าหมายทางสังคม เน#น
การวัดประโยชน3ท่ีใช#จากการผ7อนคลายความเครียด
ให#เกิดผลดี เช7น การสร#างบรรยากาศท่ีดี การจัดการ
ความขัดแย#ง, การสร#างความสัมพันธ3กับบุคคลต7างๆ 
เป%นต#น (Thorson and Powell, 1991) 
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เครื่ อง มือ ท่ี ใช# ในการวัดภาวะผู+นํ าการ
เปล่ียนแปลง เป%นเครื่องมือท่ีใช#วัดปJจจัยต7างๆของ
ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง 5 ด#าน ได#แก7 การเป%น
แบบอย7างทางคุณลักษณะ ความประพฤติ การสร#าง
แรงบันดาลใจด#วยการจูงใจ การกระตุ#นสติปJญญา 
และการพิจารณาให#ความสําคัญเป%นรายบุคคล 
(Bass and Riggio, 2006: 133-152)  ด�านการเป�น
แบบอย�า งทางคุณลักษณะ  เน#นการวัดความ
น7าเชื่อถือและความน7าไว#วางใจของผู#บริหารเช7น 
การมีจริยธรรมท่ีดี เป%นต#น  ด�านการเป�นแบบอย�าง
ทางความประพฤติ เน#นการวัดการเป%นแบบอย7าง
ความประพฤติของผู#บริหารต7อผู#ตาม เช7น การ
เสียสละในการทํางาน การทํางานท่ีท#าทายเป%น
แบบอย7างแก7ผู#ตาม เป%นต#น ด�านการสร�างแรง
บันดาลใจด�วยการจูงใจเน#นการวัดการจูงใจด#วยการ
สร#างแรงบันดาลใจแก7ผู#ตาม เช7น  กระตุ#นผู#ตามให#
ทํางานเป%นทีม, บันดาลใจให#ทํางานบรรลุผลสําเร็จ 
เป%นต#น ด�านการกระตุ�นสติป3ญญาเน#นการวัดการ
กระตุ#นสติปJญญาผู#ตามของผู#บริหาร เช7น ผู#บริหาร
ทําให#ผู#ตามรู#สึกว7างานท่ีปฏิบัตินั้นมีความหมายเป%น
ต#น  ด�านการพิจารณาให�ความสําคัญเป�นรายบุคคล
เน#นการวัดการให#ความสําคัญต7อผู#ตามของผู#บริหาร 
เช7น การเป%นพ่ีเลี้ยง, ผู#ให#คําแนะนําเป%นรายบุคคล 
เป%นต#น (Bass and Avolio, 1995) 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพได#รับการ
ตรวจสอบตรวจสอบโดยผู#เชี่ยวชาญด#านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย3ด#วยการตรวจสอบคําถามท่ีใช#ใน
การสัมภาษณ3เชิงลึกจากหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย3และการเชื่อมโยงหลักฐานข#อมูลจากแหล7ง
เอกสารต7างๆ ได#แก7 การตรวจสอบการใช#ถ#อยคําใน
การสื่อสารและโครงสร#างของการศึกษาทําให#เกิด
ความเท่ียงในการศึกษา และหลักการศึกษาแบบ
สามเส#านํามาใช#เพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพในการ
เปรียบเทียบข#อมูลต7างๆ  
 

ผลการวิจัย 
ใ น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ ลั ง

ความสามารถแห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3 และ
การผ7อนคลายความเครียดท่ีมีต7อภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการ
จัดการองค3กรท่ีดี ใช#การวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอ 2 ส7วน ได#แก7 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 

 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห3เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของพลัง
ความสามารถแห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3 และ
การผ7อนคลายความเครียดท่ีมีต7อภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจด#วยการวิเคราะห3
การถดถอยแบบพหุ ( Multiple Regression Analysis ) 
โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ ตั ว แ บ บ ข อ ง ตั ว แ ป ร พ ลั ง
ความสามารถแห7งตนของผู#นํา ( Leader Self-Efficacy ) 
ความฉลาดทางอารมณ3ของผู# นํ า (Emotional-
Intelligence) การผ7อนคลายความเครียดของผู#นํา 
( Sense of Humor ) ท่ีมีต7อภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลง ( Transformational Leadership ) 
โ ด ย ห า ค7 า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร กํ า ห น ด                 
( R-Squared:R2 หรือ Coefficient of Determination ) 
เ พ่ือพิจารณาค7าสัมประสิทธิ์ของการกําหนดท่ี
เปลี่ยนแปลง ( R2 Change ) และพิจารณาระดับค7า
นัยสําคัญ 

จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ ลั ง
ความสามารถแห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3 และ
การผ7อนคลายความเครียดท่ีมีต7อภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการ
จัดการองค3กรท่ีดี ด#วยการวิเคราะห3แบบถดถอย
พหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) พบว7า 
โม เดล ท้ั ง4โมเดลมี อิทธิพลต7อภาวะผู#นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการ
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จัดการองค3กรท่ีดี ท่ีค7านัยสําคัญระดับ.001โดย
ภาพรวมพบว7า พลังความสามารถแห7งตนมีอิทธิพล
ต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ี
ได#รับรางวัลการจัดการองค3กรท่ีดีมากท่ีสุด 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย พ บ ว7 า  มิ ติ แ ห7 ง
ความสัมพันธ3ของพลังความสามารถแห7งตนในด#าน
พลังความสามารถแห7งตนส7วนบุคคล, พลัง
ความสามารถในการเป%นผู#นํา และผลลัพธ3ท่ีคาดหวัง 
มีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํา
รัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการจัดการองค3กรท่ีดีท่ีค7า
นัยสําคัญระดับ .001 (โมเดล II) 

 ลําดับต7อมา ได#แก7 มิติแห7งความสัมพันธ3ของ
ความฉลาดทางอารมณ3ของผู#นํา พบว7า ด#านการรู#จัก
ตนเองและการจัดการตนเอง และการจัดการ
คว าม สั ม พั น ธ3  มี อิ ท ธิ พ ล ต7 อ ภ า ว ะผู# นํ า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการ
จัดการองค3กรท่ีดีท่ีนัยสําคัญระดับ .001 (โมเดล III)   
ในขณะท่ีการรับรู#ทางสังคมไม7มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ลํ า ดั บ สุ ด ท# า ย  ไ ด# แ ก7  ก า ร ผ7 อ นค ล า ย
ความเครียดของผู#นํา พบว7า ทัศนคติต7อการผ7อน
คลายความเครียด และการใช#ประโยชน3จากการ
ผ7อนคลายความเครียดกับเป0าหมายทางสังคม มี
อิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํา
รัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการจัดการองค3กรท่ีดีท่ี
ระดับนัยสําคัญ .01 และ .001 ตามลําดับ (โมเดล 
IV) ในขณะท่ีความเข#าใจและรู#สึกดีต7อเนื้อหาการ
ผ7อนคลายความเครียด กับการผลิตการผ7อนคลาย
ค ว า ม เ ค รี ย ด ไ ม7 มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ                  
ดังแสดงผลการวิจัย เชิ งปริมาณในตารางท่ี  1
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ตารางท่ี 1 อิทธิพลของพลังความสามารถแห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3 และการผ7อนคลายความเครียดท่ีมี
ต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการจัดการองค3กรท่ีดี 

    หมายเหตุ :   * , ** และ ***  คือ นัยสําคัญท่ีระดับ  .05 ,  .01  และ .001 ตามลําดับ   

                                                 โมเดล I           โมเดล  II           โมเดล III             โมเดล IV 
                                            B             S.E        B        S.E         B        S.E          B           S.E 

 3.33*** .088 .921*** .113 .923*** .121 1.911*** .150 

เพศ .099* .047 .072* .030 .106*** .030 .084* .040 

อายุการจ+างงาน .062* .026 .022 .017 .005 .017 .069** .023 

   พลังความสามารถแห�งตน         

พลังความสามารถแห7งตนส7วน
บุคคล 

  .230*** .038     

พลังความสามารถในการเป%นผู#นํา   .169*** .041     

ผลลัพธ3ท่ีคาดหวัง   .287*** .035     

ความฉลาดทางอารมณ%ของผู+นํา          
การรู#จักตนเองและการจัดการ
ตนเอง   

    .235*** .047     

การรับรู#ทางสังคม       .062 .026   

การจัดการความสัมพันธ3     .386*** .041   

การผ�อนคลายความเครียดของ
ผู+นํา 

        

ความเข#าใจและรู#สึกดีต7อเน้ือหา
การผ7อนคลายความ 
เครียด 

       

-.041 

 

.043 

ทัศนคติต7อการผ7อนคลาย
ความเครยีด 

      .124** .041 

การผลิตการผ7อนคลาย
ความเครยีด 

      .035 .046 

การใช#ประโยชน3จากการผ7อน
คลายความเครียดกับ 
เป0าหมายทางสังคม   

      .291*** .050 

R2 ( Adjusted R2) .154(.019) .624 (.619) .607 (.602) .314 (.303) 

R2  change  .470*** .453*** .160*** 
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จากการศึกษาระดับพลังความสามารถแห7ง

ตนในแต7ละด#านของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัล
การจัดการองค3กรท่ีดี ท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลงอย7างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว7า ด#าน
พลังความสามารถแห7งตนส7วนบุคคล ผู#นําเน#นท่ี
ความสําเร็จและความพยายามสู7ความสําเร็ จ   
ถึงแม#จะยากลําบาก ค7าเฉลี่ย 3.91 (ค7าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .696) ด#านพลังความสามารถในการเป%น
ผู#นํา ผู#นํามีความเชื่อและความพยายามเพ่ือนําเสนอ
สิ่งท่ีดีข้ึนค7าเฉลี่ย 3.87 ณ ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.662 และด#านผลลัพธ3ท่ีคาดหวัง ผู#นําใช#การสื่อสาร
เพ่ือให#เกิดประสิทธิผลในทุกสิ่ง ค7าเฉลี่ย 3.63 (ค7า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .725 ) ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ระดับของพลังความสามารถแห7งตนในแต7ละด#านท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํา
รัฐวิสาหกิจ 
 

          
             ระดับ 
   
ความสามารถ 
แห�งตน 

ตํ่าท่ีสุด 
% 

(คน) 

ตํ่า 
     %  
  (คน) 

กลาง 
% 

(คน) 

   มาก 
    %  
  (คน) 

มากท่ีสุด 
     %  
   (คน) 

  
ท้ังหมด 
(Total) 

  ค�าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ค�า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ด+านพลัง
ความสามารถแห�ง
ตนส�วนบุคคล 
ผู#นําเน#นท่ีความสําเร็จ
และพยายามสู7
ความสําเร็จ ถึงแม#จะ
ยากลําบาก 
 

0.30 
(1) 

1.00 
(4) 

24.20 
(93) 

56.10 
(216) 

18.40 
(71) 

100 
(385) 

3.91 .696 

ด+านพลังความ 
สามารถ 
ในการเปcนผู+นํา 
ผู#นํามีความเช่ือและ
ความพยายามเ พ่ือ
นําเสนอสิ่งท่ีดีข้ึน 
 

0.00 
(0) 

0.50 
(2) 

27.80 
(107) 

56.10 
(216) 

15.60 
(60) 

100 
(385) 

3.87 .662 

ด+านผลลัพธ%ท่ีคาดหวัง 
ผู# นํ า ใช# ก า รสื่ อส าร
เ พ่ื อ ใ ห# เ กิ ด
ประสิทธิผลในทุกสิ่ง 

0.00 
(0) 

4.20 
(16) 

39.20 
(151) 

46.20 
(178) 

10.40 
(40) 

100 
(385) 

3.63 .725 
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 ในส7วนท่ีเก่ียวกับระดับความฉลาดทางอารมณ3
ในแต7ละด#านของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการ
จัดการองค3กรท่ีดี ในด#านท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นํา
การเปลี่ยนแปลงอย7างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว7า 
ด#านการรู#จักตนเองและการจัดการตนเองโดยผู#นํา

แสดงความโปร7งใสของตนมีค7าเฉลี่ย  4.09(ค7า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .633) และด#านการจัดการ
ความสัมพันธ3 โดยผู#นําใช#เวลาส7วนใหญ7ในการสร#าง
ทีมงานและสร#างความร7วมมือ มีค7าเฉลี่ย 3.72    
(ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .656) ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ระดับของความฉลาดทางอารมณ3ในแต7ละด#านท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํา
รัฐวิสาหกิจ 
 

         ระดับ 
 

ความฉลาด 
ทางอารมณ% 

ตํ่าท่ีสุด 
% 

(คน) 

ตํ่า 
     %  
  (คน) 

กลาง 
% 

(คน) 

   มาก 
    %  
  (คน) 

มากท่ีสุด 
     %  
   (คน) 

  
ท้ังหมด 
(Total) 
 

  ค�าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ค�า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ด+านการรู+จักตนเอง
และการจัดการ
ตนเอง   
ผู#นําแสดงความ
โปร7งใสของตน 
 

0.00 
(0) 

0.30 
(1) 

15.10 
(58) 

60.00 
(231) 

24.70 
(95) 

100 
(385) 

4.09 .633 

ด+านการจัดการ
ความสัมพันธ% 
ผู#นําใช#เวลาส7วนใหญ7
ในการสร#างทีมงาน
และสร#างความ
ร7วมมือ 

0.00 
(0) 

2.60 
(10) 

31.40 
(121) 

57.10 
(220) 

8.80 
(34) 

100 
(385) 

3.72 .656 

 
 

ในด#านระดับการผ7อนคลายความเครียดในแต7
ละด#านของผู#นํารัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการจัดการ
องค3กรท่ีดี ท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง
อย7างท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ระบุว7าการผ7อนคลาย
ความเครียดสนับสนุนการประสานงานในการ
ทํางานให# เป%นไปอย7 าง ดี  มีค7 า เฉลี่ ย  3.72 (ค7 า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) .706 และด#านการใช#ประโยชน3

จากการผ7อนคลายความเครียดกับเป0าหมายทาง
สังคมโดยระบุว7า การผ7อนคลายความเครียด
สามารถสร#างความสัมพันธ3ท่ีดีระหว7างบุคคล ผู#นําใช#
เวลาส7วนใหญ7ในการสร#างทีมงานและสร#างความ
ร7วมมือมีค7าเฉลี่ย 3.47 (ค7าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
.760) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับของการผ7อนคลายความเครียดในแต7ละด#านท่ีมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู#นํารัฐวิสาหกิจ 
 

          
               ระดับ 

 
การผ�อนคลาย
ความเครียด 

ตํ่าท่ีสุด 
% 

(คน) 

ตํ่า 
    %  
 (คน) 

กลาง 
% 

(คน) 

   มาก 
    %  
  (คน) 

มากท่ีสุด 
     %  
   (คน) 

  
ท้ังหมด 
(Total) 

  ค�าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ค�า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ด+านทัศนคติต�อการ
ผ�อนคลายความเครียด 
การผ7อนคลาย
ความเครยีดสนับสนุน
การประสานงานในการ
ทํางานให#เป%นไปอย7างด ี
 

0.30 
(1) 

2.90 
(11) 

32.50 
(125) 

53.20 
(205) 

11.20 
(43) 

100 
(385) 

3.72 .706 

ด+านการใช+ประโยชน%
จากการผ�อนคลาย
ความเครียดกับ 
เปfาหมายทางสังคม  
การผ7อนคลายความ 
เครียดสามารถสร#าง
ความสัมพันธ3ท่ีดี
ระหว7างบุคคล 

0.30 
(1) 

6.50 
(25) 

48.30 
(186) 

35.80 
(138) 

9.10 
(35) 

100 
(385) 

3.47 .760 

                  
เ ม่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห3 ร ะ ดั บ ภ า ว ะ ผู# นํ า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจพบว7า ด#านอิทธิพล
ท่ีเป%นแบบอย7างดีเลิศด#านคุณลักษณะโดยผู#นําได#รับ
ความวางใจและความม่ันใจจากผู#ตาม มีค7าเฉลี่ย  
3.73 (ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .633) ด#านอิทธิพลท่ี
เป%นแบบอย7างดีเลิศด#านความประพฤติ โดยผู#นํา
มอบหมายงานท่ีท#าทายให#ผู#ตามเพ่ือพัฒนาผู#ตามมี
ค7าเฉลี่ย 3.52 (ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .733) ด#าน
การจูงใจด#วยการสร#างแรงบันดาลใจโดย ผู#นําจูงใจ
และท#าทายผู#ตามด#วยถ#อยคําท่ีมีความหมาย มี

ค7าเฉลี่ย  3.55 (ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .676) ด#าน
การใช#แรงกระตุ#นทางปJญญา โดยผู#นําให#อิสระผู#ตาม
ในการสร#างนวัตกรรมด#วยการแก#ปJญหาต7างๆ มี
ค7าเฉลี่ย   3.92 (ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .721) ด#าน
การให#ความสําคัญเป%นรายบุคคล โดยผู#นําเข#าถึง
ความจําเป%นของผู#ตามและช7วยให#เขามีศักยภาพ
มากข้ึน มีค7าเฉลี่ย 3.58 (ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.645) ดังตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 5    ระดับของภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#นํารัฐวิสาหกิจ 
 

         ระดับ 
 

ภาวะผู+นํา 

ตํ่าท่ีสุด 
% 

(คน) 

ตํ่า 
     %  
  (คน) 

กลาง 
% 

(คน) 

   มาก 
    %  
  (คน) 

มากท่ีสุด 
     %  
   (คน) 

  
ท้ังหมด 
(Total) 

  ค�าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ค�า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ด+านอิทธิพลท่ีเปcน
แบบอย�างดีเลิศด+าน
คุณลักษณะ 
ผู#นําได#รับความวางใจ
และความมั่นใจจากผู#
ตาม 
 

0.00 
(0) 

1.80 
(7) 

31.70 
(122) 

58.20 
(224) 

8.30 
(32) 

100 
(385) 

3.73 .633 

ด+านอิทธิพลท่ีเปcน
แบบอย�างดีเลิศด+าน
ความประพฤติ 
ผู#นํามอบหมายงานท่ีท#า
ทายให#ผู#ตามเพ่ือพัฒนา
ผู#ตาม 

0.50 
(2) 

6.20 
(24) 

40.80 
(157) 

46      
(177) 

6.50 
(25) 

100 
(385) 

3.52 .733 
 
 

ด+านการจูงใจด+วยการ
สร+างแรงบันดาลใจ 
ผู#นําจูงใจและท#าทายผู#
ตามด#วยถ#อยคําท่ีมี
ความหมาย 
 

0.00 
(0) 

49.00 
(19) 

40.80 
(157) 

48.80 
(188) 

5.50 
(21) 

100 
(385) 

3.55 .676 

ด+านการใช+แรงกระตุ+น
ทางปiญญา 
ผู# นําให# อิสระผู#ตามใน
การสร#างนวัตกรรมด#วย
การแก#ปJญหาต7างๆ 
 

0.30 
(1) 

2.30 
(9) 

21.60 
(88) 

56.60 
(218) 

19.20 
(74) 

100 
(385) 

3.92 .721 

ด+านการให+ความสําคัญ
เปcนรายบุคคล 
ผู#นําเข#าถึงความจําเป%น
ของผู#ตามและช7วยให#
เขามีศักยภาพมากข้ึน 

0.00 
(0) 

3.40 
(13) 

40.50 
(156) 

50.90 
(196) 

5.20 
(20) 

100 
(385) 

3.58 .645 
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช#การศึกษาด#วยวิธี

กรณีศึกษา ด#วยกระบวนการแสวงหาความรู#และ
ความจริง ได#แก7 การสัมภาษณ3เชิงลึก สัมภาษณ3
ผู#บริหารของรัฐวิสาหกิจท่ีได#รับรางวัลการจัดการ
องค3 กร ท่ี ดี  อย7 า งน# อย  1ชั่ ว โ มง ,  การสั ง เกต 
ปรากฏการณ3ต7างๆ ของรัฐวิสาหกิจท่ีศึกษา, ข#อมูล
ทุติยภูมิจากแหล7งต7างๆ เช7น วารสาร, สื่อภายใน
องค3กรและภายนอกองค3กร, โครงสร#างองค3กร, 
เอกสารต7างๆ เป%นต#น จากนั้นผู#วิจัยเปรียบเทียบ
ข#อมูลท่ีค#นพบเชื่อมโยงและบูรณาการข#อมูล เพ่ือ
การจัดระเบียบข#อมูล 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว7า พลัง
ความสามารถแห�งตน ของผู#บริหารรัฐวิสาหกิจด#าน
พลังความสามารถแห7งตนส7วนบุคคล ผู#นํามีเง่ือนไข
ท่ีใช#ในการตัดสินใจ พร#อมท่ียืดหยุ7นเปลี่ยนแปลง
และแตกต7าง เพ่ือให#บรรลุผลสําเร็จ ทํางานเป%น
ข้ันตอน  เสาะแสวงหาความรู#ใหม7ๆ เพ่ือเป0าหมาย
การยกระดับความสําเร็จ มีการเรียนรู#ใหม7ๆ เพ่ือ
ตอบสนองการแข7งขันและการเปลี่ยนแปลงอย7าง
รวดเร็ว   
 ด#านพลังความสามารถในการเป%นผู#นํา พบว7า 
ผู#นําใช#การสื่อสารแบบเป%นทางการและไม7เป%น
ทางการ นําทิศนําทางในการทํางานและมอบหมาย
งาน ผู#บริหารจะใช#วิธีการวางแผนและกําหนด
ข้ันตอนกระบวนการท่ีผลักดันให#องค3การมีการ
จัดการองค3การท่ีดีข้ึน โดยพยายามใช#ทักษะต7างๆ 
ในการจัดการ ผู#บริหารสื่อสารวิสัยทัศน3ให#แก7ผู#ตาม
และนําผู#ตามให#ประยุกต3ความรู# ใช# ได#อย7างเกิด
ประสิทธิผล  

ด#านผลลัพธ3 ท่ีคาดหวัง พบว7า ผู#นํ าใช#
ความสามารถพิเศษส7วนตัวในการสื่อสารขับเคลื่อน
บุคลากรต้ังแต7ระดับล7าง ข้ึนมา เพ่ือให#ได#ผลลัพธ3

ตามประสงค3 สื่อสารเน#นผลลัพธ3 มีแนวคิดเน#น
ผลลัพธ3ค#นหาปJญหาและหาวิธีแก#ไข       
 ความฉลาดทางอารมณ%ของผู+นํา ด#านการ
รู#จักตนเองและการจัดการตนเอง พบว7า ผู#นําริเริ่ม 
คิดแง7บวก โปร7งใส ควบคุมอารมณ3ของตนเอง มี
ความคิดแง7บวก ปรับตัว แสดงความโปร7งใส  เน#น
ความสําเร็จ 

ด#านการรับรู#ทางสังคม พบว7า ผู#นําแสดง
ความเห็นอกเห็นใจในการสร#างสรรค3ความสัมพันธ3
ระหว7างบุคคลในการจัดการการทํางาน เน#นสังคม มี
ความเห็นอกเห็นใจต7อผู# อ่ืน เน#นการเอาใจใส7ต7อ
องค3การและสังคม 

ด#านการจัดการความสัมพันธ3พบว7า ผู#นํา
วิเคราะห3การเปลี่ยนแปลง จัดการความขัดแย#ง 
สร#างประสานความร7วมมือ กระตุ#นผู#ตาม ประสาน
การปฏิบัติงาน กระตุ#นพัฒนาผู#อ่ืนและวิเคราะห3การ
เปลี่ยนแปลง จัดการความขัดแย#ง เพ่ือให#เกิดการ
ทํางานเชิงบวก 

การผ�อนคลายความเครียดของผู+นํา ด#าน
ความเข#าใจและรู#สึกดีต7อเนื้อหาการผ7อนคลาย
ความเครียด พบว7า ผู#นํา บริหารเวลาเพ่ือการผ7อน
คลาย โดยเห็นถึงประโยชน3ของการผ7อนคลาย
ความเครียดว7า การผ7อนคลายความเครียดสามารถ
ใช#ลดความเครียด   

ด#านทัศนคติต7อการผ7อนคลายความเครียด 
พบว7า ผู#นําใช#การผ7อนคลายความเครียด เพ่ือ
ควบคุมความเครียดของตนให#เกิดความสมดุลในการ
ทํา งานและใช# ประ โยชน3 ของการผ7อนคลาย
ความเครียดในเรื่องต7างๆ เช7น ลดความตึงเครียด, 
สร# า งบรรยากาศ ท่ี ดี ในการ ทํางาน และการ
ประสานงาน เป%นต#น 

ด#านการผลิตการผ7อนคลายความเครียด 
พบว7า ผู#นําสามารถสร#างสรรค3การผ7อนคลาย
ความเครียด ในการสนทนา ในการประชุมท่ีไม7เป%น
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ทางการ ด#วยการแบ7งปJนเรื่องท่ีทําให#เกิดการผ7อน
คลายความเครียด   

ด#านการใช#ประโยชน3จากการผ7อนคลาย
ความเครียดกับเป0าหมายทางสังคม  พบว7า ผู#นํา
สามารถใช#เสียงหัวเราะฟ��นสภาพร7างกาย ลดความ
ตึงเครียด ควบคุมจิตใจและใช#ประโยชน3ในเรื่อง
ต7างๆ เช7น สร#างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน, สร#าง
การประสานงานท่ีดี เป%นต#น 

จากการศึกษาพบว7า พลังความสามารถ
แห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลาย
ความเครียดมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู#นํารัฐวิสาหกิจ โดยเป%นปJจจัยสําคัญท่ีทําให#
ผู#นํามีทัศนคติเพ่ือความสําเร็จ มีความเชื่อและกล#า
ห า ญ  มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท่ี ดี  เ ป% น ตั ว แ ท น ก า ร
เปลี่ยนแปลง เป%นแบบอย7างท่ีดีในการใช#คําพูด ถ7อม
ตน มีวินัย ใช#การทํางานเป%นทีม เป%นท่ีนับถือต7อ
ผู#อ่ืน  เรียนรู#เสมอ แสดงให#เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ข้ึนต7อผู#ตาม ทําให#ผู#ตามได#พัฒนาตนเอง มักจะ
ทํางานเพ่ือบุคลากรรุ7นต7อไป  ชัดเจนในการสื่อสาร 
เพ่ือจูงใจผู#ตาม สร#างภาพเป0าหมายให#ผู#ตามมองเห็น
เป0 าหมายได#อย7 างชัด เจน มีวิสั ย ทัศน3  เรี ยนรู#
เทคโนโลยีใหม7ๆ มอบหมายงานท่ีท#าทายให#ผู#ตามได#
พัฒนางานและพัฒนาศักยภาพของตน จูงใจผู#ตาม
ในการทํางาน โดยการออกแบบแนวการปฏิบัติให#ผู#
ตาม กระตุ#นผู#ตามให#เกิดความพยายามในการ
ทํางาน แสดงความร7วมมือ เน#นการทํางานเป%นทีม  
ออกแบบแนวปฏิบัติให#ผู#ตาม กระตุ#นผู#ตามให#เกิด
ความพยายามในการทํางาน แก#ปJญหาด#วยการ
ตัดสินใจท่ีดีได#อย7างสร#างสรรค3 สร#างความรู#สึกของผู#
ตามให#เห็นคุณค7างาน เพ่ิมคุณภาพงาน ให#กลยุทธ3
และช7องทางแก7ผู#ตามเพ่ือสร#างสรรค3สิ่งใหม7ๆ ในการ
ทํางาน ส7วนใหญ7ผู#นําจะมีบทบาทหน#าท่ีเป%นผู#
แนะนําและเป%นพ่ีเลี้ยงแก7ผู#ใต#บังคับบัญชาเพ่ือสร#าง
ผู#นํารุ7นต7อไป จะติดตามงานผู#ใต#บังคับบัญชา เพ่ือ
ประเมินวิเคราะห3 แนะนําแก#ปJญหา และส7งเสริม

การยกระดับตําแหน7งและเงินเดือนให#แก7ผู#ตามด#วย
การประเมินผลงานตามความสามารถ 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย พบว7า พลังความสามารถ
แห7งตน ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อนคลาย
ความเครียดมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล#องกับสมมติฐานการวิจัย และผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพสอดคล#องกับผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ กล7าว คือ ผู#บริหารรั ฐวิสาหกิจมีพลั ง
ความสามารถแห7งตนโดยผู#นําเน#นความสําเร็จและ
พยายามสู7ความสําเร็จ ถึงแม#จะยากลําบาก  พลังใน
การนําด#วยทัศนคติท่ีมีความพยายามให#ผลงานของ
ทีมดีข้ึนกว7าเดิม เน#นการแบ7งปJนความรู#ให#แก7ผู#ตาม 
และมีเป0าหมายเพ่ือสื่อสารวิสัยทัศน3ให#แก7ผู#ตามได#
อย7างเกิดประสิทธิผล ใช#การสื่อสารให#เป%นประโยชน3
เสมอ สนับสนุนและจูงใจการทํางานของผู#ตามท่ีมี
ผลงานตํ่าให#ทํางานได#ดีข้ึน 

ผู#บริหารรัฐวิสาหกิจมีความฉลาดทางอารมณ3
ในการจัดการควบคุมตนเองด#วยการแสดงความ
โปร7งใสของตนเองอยู7เสมอ มีทัศนคติสร#างทีมงาน 
ด#วยการสร#างความร7วมมือและสร#างศักยภาพให#เกิด
การทํางานเชิงบวก มีการผ7อนคลายความเครียด
ด#วยทัศนคติให#การผ7อนคลายความเครียด สนับสนุน
ให#เกิดการประสานงานในการทํางานให#เป%นไปอย7าง
ดี และสามารถใช#ประโยชน3จากการผ7อนคลาย
ความเครียดในการสร#างสัมพันธ3ระหว7างบุคคล หรือ
ในการปรับตัวเพ่ือสร#างบรรยากาศท่ีดีให#แก7ผู#ตาม
และเพ่ือนร7วมงาน  

พลังความสามารถแห7งตน ความฉลาดทาง
อารมณ3และการผ7อนคลายความเครียดมีอิทธิพลต7อ
ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง กล7าวคือ ทําให#ผู#บริหาร
รัฐวิสาหกิจเป%นแบบอย7างทางคุณลักษณะได#รับ
ความวางใจและความเชื่อถือจากผู#ตามเสมอ เป%น
แบบอย7างทางความประพฤติ ด#วยการมอบหมาย
งานท่ีท#าทายให#ผู#ตามได#พัฒนาตนเอง สร#างแรง
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บันดาลใจด#วยการจูงใจกระตุ#นผู#ตามในการทํางาน
เป%นทีม  กระตุ#นสติปJญญาผู#ตามโดยการให#อิสระผู#
ตามในการสร#างนวัตกรรมใหม7ๆ ในการแก#ปJญหา
อย7างสร#างสรรค3และส7งเสริมผู#ตามให#ทํางานอย7างมี
ความหมาย ให#ความสําคัญเป%นรายบุคคลโดยเข#าถึง
ความต#องการของผู#ตาม และทําให#ผู#ตามมีศักยภาพ
มากข้ึน ผู#บริหารรัฐวิสาหกิจมีทัศนคติเน#นการให#
คําแนะนํา เป%นพ่ีเลี้ยงให#แก7ผู#ตาม มีแนวคิดในการ
ประเมินผู#ตามในตําแหน7งงานและเงินเดือน 

พลังความสามารถแห7งตนของผู#นํา ความ
ฉลาดทางอารมณ3 และการผ7อนคลายความเครียดมี
อิทธิพลต7อภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของผู#บริหาร
จากรัฐวิสาหกิจท่ีได#รับการจัดการองค3กรท่ีดี โดย
พลังความสามารถแห7งตนมีอิทธิพลต7อภาวะผู#นํา
การเปลี่ยนแปลงผู#บริหารรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความฉลาดทางอารมณ3และการผ7อน
คลายความ เครี ยดของผู# บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าห กิจ
ตามลําดับ 
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ต!อตระกูล  อุบลวัตร1 

บทคัดย	อ 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” เก็บข3อมูลด3วยแบบสอบถาม จากผู3ท่ีเคยชมละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก”ท่ีอาศัยอยู!ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย!าง สถิติท่ีใช3ในการวิเคราะห)ข3อมูล คือ 
ค!าความถ่ี ค!าร3อยละ ค!าเฉลี่ย ฐานนิยม ส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใช3การทดสอบความแตกต!างและการ
ทดสอบความแปรปรวน (t-test และ One-Way ANOVA) การทดสอบความสัมพันธ)ระหว!างตัวแปร 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห)ความถดถอยเชิงพหุแบบเป]น
ข้ันตอน (Stepwise –Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว!า ผู3ชมส!วนใหญ!ชมละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” 2 ครั้งในรอบ 1 เดือนและได3เริ่มชมละครเรื่องนี้มาประมาณ 2-3 ป�แล3ว สาเหตุท่ีทําให3กลุ!ม
ตัวอย!างชมละครมากท่ีสุดคือ การออกอากาศในเวลาท่ีตนเองสะดวกในการรับชม และมักจะชมละครร!วมกับ
ครอบครัว ผู3ชมเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” มากกว!า
ผู3ชมเพศชาย ผู3ชมท่ีมีอายุน3อยกว!ามีการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” ได3มากกว!าผู3ชมสูงอายุ ผู3ชมมีทัศนคติโดยรวมต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” อยู!ในระดับท่ีเป]นกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท!ากับ 3.24 จากคะแนนเต็ม 5.00) ผู3ชมมีการจดจําตรา
สินค3าท่ีปรากฏในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ได3โดยเฉลี่ยประมาณ 9 ตราสินค3าจากตราสินค3าท้ังหมด 
23 ตราสินค3า โดยตราสินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างจดจําได3สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ไทยประกันชีวิต  มาม่ีโปโกะ และ 
ดับเบิลเอ  
 พฤติกรรมการชมละครมีความสัมพันธ)กับทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีความสัมพันธ)กับการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ทัศนคติไม!มีความสัมพันธ)
กับการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” อย!างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายถึงการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม
เรื่อง “บ3านนี้มีรัก”ได3ดีท่ีสุด คือ อายุของผู3ชม 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการชม, ทัศนคติ, การจดจําตราสินค3า, การโฆษณาแฝง, ละครซิทคอม 

 
 

1  ผู3ช!วยคณบดีฝjายวิชาการ และอาจารย)ประจําสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจําตราสินค�าที่ใช�กลยุทธ$การโฆษณาแฝงใน 
ละครซิทคอมเร่ือง“บ�านน้ีมีรัก”ของผู�ชมโทรทัศน$ในกรุงเทพมหานคร 
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Watching Behaviour, Attitude toward and Brand Recognition of Product 
Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" of Television 
Programme  Audiences in Bangkok.  

Tortrakool  Ubolwatra1 
 
Abstract 

The purpose of this research was to examine the watching behaviour, attitude 
toward and brand recognition of Product Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee 
Mee Rak" of television programme audiences in Bangkok. Questionnaires were used to 
collect the data from 400 samples who had watched Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak". 
Frequency, percentage, mean, mode, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were employed in 
the analysis of the data. The results of the research were as follows: 

The frequency of watching Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" was twice a month 
and they had been watchers for 2-3 years. The main reasons were because this drama was 
on-air at the convenient time and they usually watched the drama with their family 
members. Samples who were female had more favorable attitudes toward Product 
Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" than male watchers. Samples who 
were youngers were able to recognize more brands of the products in the Product 
Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" than older watchers. Attitude 
toward Product Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" was at the 
moderate level (Average score was 3.24 from 5.00). The average brand recognition was 9 
brands from 23 brands and the 3 brands that were most recognized  were THAI LIFE, 
MAMYPOKO,  and DOUBLE A respectively.  

Watching Behaviour was positively correlated with attitude toward Product 
Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak", and with brand recognition 
toward Product Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" at .01 significant 
level.  

However, attitude was not significantly correlated with brand recognition toward 
Product Placement Strategy in Sitcom Drama "Baan Nee Mee Rak" at .01 level. The variable 
which could best explain brand recognition toward Product Placement Strategy in Sitcom 
Drama "Baan Nee Mee Rak" was the age of the audience. 
 
 Key words: Watching behavior, Attitude, Brand recognition, Product placement, Sitcom drama  

1  Assistant Dean for Academic Affairs, and Lecturer in the Advertising Department, Faculty of Communication Arts,  
Kasem Bundit University. 
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บทนํา 
การโฆษณานับว!าเป]นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีผู3ประกอบการไม!ว!า
จะเป]นการขายสินค3าหรือบริการต!างให3ความสําคัญ
กับการโฆษณาเป]นอย!างมาก การสื่อสารการตลาด
ผ!านการโฆษณามีด3วยกันหลากหลายช!องทางไม!ว!า
จะเป]นการโฆษณาผ!านสื่อโทรทัศน) สื่อภาพยนตร) 
หนังสือพิมพ) นิตยสาร วิทยุ (ศญานันท) ทองคล3าย, 
2551) สื่อออนไลน) สื่อกลางแจ3ง และสื่ออ่ืนๆ อีก
มากมาย พบว!าสื่อโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
และได3รับความนิยมสูงสุดคือ สื่อโทรทัศน) ซ่ึงจะเห็น
ได3จากอัตราการแข!งขันของธุรกิจโฆษณาตลอดจน
มูลค!าการโฆษณาในป�จจุบันสูงมาก โดยเฉพาะการ
โฆษณาทางโทรทัศน)จะมีปริมาณงานโฆษณาจํานวน
มาก จนผู3ชมเกิดการปฏิเสธการชมโฆษณาข้ึนเพราะ
ในป�จจุบันมีรายการโทรทัศน)มากมายท่ีทําให3ผู3ชม
เลือกรับชมได3 การเปลี่ยนช!องรายการต!างๆ ด3วย
รีโมทคอนโทรล ทําได3อย!างง!ายดาย และผู3ชม
ต3องการรับข!าวสารจากเนื้อหาของรายการมากกว!า
การชมโฆษณาในแต!ละช!วงของรายการ จึงเป]น
โจทย)สําคัญให3นักโฆษณาต3องคิดว!าจะทําอย!างไรท่ี
ให3ผู3ชมได3เห็นสินค3าหรือบริการท่ีต3องการจะโฆษณา
หากไม!ใช!การโฆษณาในช!วงข้ันรายการ ให3ผู3ชมนั้น
รั บ ข3 อ มู ล ข! า ว ส า ร สิ น ค3 า ท่ี เ ป] น ผู3 ส นั บ ส นุ น 
(Sponsorship) สามารถเข3าถึงผู3ชมได3บ!อยครั้ง จึง
ทําให3นักโฆษณาจะต3องคิดหาวิธีการโฆษณาท่ีมีการ
ใช3กลยุทธ)ใหม!ท่ีแยบยลมากข้ึน พบว!าทางออกท่ี
ได3รับความนิยมในป�จจุบันคือ การใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงเข3ามาตอบโจทย)ดังกล!าว การโฆษณา
แฝงคือการสอดแทรกสินค3าเข3าไปในส!วนท่ีไม!ใช!
เนื้อหาของการโฆษณาเพ่ือให3ผู3ชมซึมซับสารโฆษณา
อย!างแนบเนียนท่ีสุด(สิระ สุวรรณพันธุ), 2550) ท่ี
พบในป�จจุบันจะอยู!ในรูปของการแทรกตัวสินค3า
หรือตราสินค3าเข3าไปในรายการ ในบทละคร การ
วางประกอบฉาก หรือ การให3พิธีกรหรือนักแสดง

หยิบจับ สวมใส!เสื้อผ3า ตลอดจนพูดถึงคุณสมบัติของ
สินค3าหรือบริการนั้น เพ่ือให3ผู3ชมกลุ!มเป�าหมาย
ได3รับรู3และซึมซับอย!างแนบเนียนและกลมกลืนไป
กับรายการ  

กลยุทธ)การโฆษณาแฝงก!อให3เกิดท้ังผลดีและ
ผลเสียต!อสินค3าและบริการ หากนักโฆษณามีการ
วางแผนท่ีดีและเหมาะสม การโฆษณาแฝงก็จะ
ก!อให3เกิดผลดีตามมา จะทําให3ผู3ชมมีทัศนคติท่ีดีต!อ
สินค3าและบริการ ตลอดจนทําให3ผู3ชมสามารถจดจํา
ตราสินค3าได3ด3วย แม3ว!าผู3โฆษณาคาดหวังว!าการ
โฆษณาแฝงจะส!งผลให3เกิดการซ้ือสินค3าหรือบริการ 
แต!ในความเป]นจริงแล3วเป�าหมายหลักของการ
โฆษณาแฝงคือ การให3ผู3ชมได3เห็นสินค3าหรือบริการ 
สร3างการตะหนักถึงตราสินค3า (Brand Awareness)
เท!านั้น เพ่ือเป]นการสนับสนุนหรือตอกย้ําตราสินค3า
จากการโฆษณาในเวลาของการโฆษณาหลักดังนั้น
เม่ือโฆษณาแฝงสามารถทําให3ผู3ชมเกิดการจดจําตรา
สินค3าได3ย!อมแสดงว!าการโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพ
ในการเข3าถึงกลุ!มผู3ชมเป�าหมายได3อย!างแนบเนียน
และผู3ชมไม!รู3สึกว!ากําลังถูกยัดเยียดโฆษณา ผล
พลอยได3 ท่ีตามมาคือ โอกาสท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีผู3ชมจะ
เลือกใช3สินค3าหรือบริการท่ีพบเห็นในรายการ แต!
มิได3หมายความการโฆษณาแฝงจะก!อให3เกิดการ
เพ่ิมข้ึนของยอดขายสินค3าหรือบริการโดยตรงเพราะ
ยังมีป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต!อการตัดสินใจซ้ือ ไม!ว!าจะ
เป]นผลจากการโฆษณาในสื่อหลัก การได3รับข3อมูล
ผ!านสื่ออ่ืนๆ การมีประสบการณ)จากการใช3สินค3า
หรือบริการท้ังทางตรงและทางอ3อม และฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู3ชม เป]นต3น 

จากท่ีกล!าวมาเป]นมุมมองในเชิงบวกของการ
โฆษณาแฝง แต!ในมุมมองในเชิงลบพบว!า หากการ
โฆษณาแฝงมีการวางแผนท่ีไม! ดี  ไม! เหมาะสม
กลมกลืนไปกับเนื้อหารายการ มีการนําเสนอสินค3า
หรือบริการมากเกินไป จนทําให3ผู3ชมรู3สึกได3ว!ากําลัง
ถูกยัดเยียดให3ชมโฆษณา ย!อมส!งผลให3ผู3ชมเกิด
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาจนเกิดพฤติกรรม
การต!อต3านการโฆษณา ซ่ึงส!งผลให3เกิดทัศนคติใน
เชิงลบต!อสินค3าหรือบริการ ตลอดจนกลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงไปด3วย แม3ว!าผู3ชมอาจจะสามารถจดจํา
ตราสินค3านั้นๆ ได3แต!จะส!งผลในทางผกผันกับ
ทัศนคติท่ีมีต!อสินค3านั้น จนเกิดการปฏิเสธท่ีจะซ้ือ
หรือใช3สินค3าหรือบริการนั้นๆ ป�จจุบันผู3ชมจะพบ
การโฆษณาแฝงในสื่อต!างๆ มากมาย โดยเฉพาะ
รายการโทรทัศน)แทบทุกประเภทไม!ว!าจะเป]น
รายการข!าว รายการเกมโชว) รายการทอค)กโชว) 
เรียลลิต้ีโชว)  รวมถึงละคร ท้ังนี้รายการท่ีพบการใช3
กลยุทธ)การโฆษณาแฝงสูงท่ีสุดคือ ละครตลกตาม
สถานการณ) (Situation Comedy) หรือท่ีเรียกว!า 
ละครซิทคอม ซ่ึงเป]นละครท่ีเกิดจากการสร3างความ
ตลกขบขันจากสถานการณ)ต!างๆ โดยมีการผูกเรื่อง
สร3างเหตุการณ)ให3เป]นปมข้ึน มีการดําเนินเรื่องท่ี
รวดเร็วจบเป]นตอนๆ มีนักแสดงสําคัญเป]นหลักชุด
เดียวและไม!ใช3ฉากมากนัก (สิระ สุวรรณพันธุ),2550) 
สําหรับยุคท่ีถือว!าเป]นการเริ่มต3นละครซิทคอมอย!าง
แท3จริงในประเทศไทย คือ ช!วงป� พ.ศ.2534 เป]นต3น
มา ละครซิทคอมเรื่อง สามหนุ!ม สามมุม และ คู!ชื่น
ชุลมุน ได3รับความนิมอย!างมากในยุคนั้น(สิระ  
สุวรรณพันธุ) ,2550) ซ่ึงผลิตโดยบริษัทเอ็กแซ็กท) 
จํากัด ท่ีเป]นผู3บุกเบิกละครซิทคอมและผลิตมาอย!าง
ต! อ เ นื่ อ ง อี ก ห ล า ย เ รื่ อ ง ม า จ น ถึ ง ป� จ จุ บั น  
นอกเหนือจากละครซิทคอมแล3ว บริษัทเอ็กแซ็กท) 
จํากัด ยังได3ผลิตรายการโทรทัศน)อีกหลายประเภท
เช!น ละครโทรทัศน) เกมโชว) เรียลลิตี้โชว)  จากความ
นิยมท่ีได3รับอย!างมากและต!อเนื่องทําให3เป]นท่ี
น!าสนใจสําหรับเจ3าของสินค3าหรือบริการต!างๆ ท่ี
ต3องการจะเป]นผู3สนับสนุนรายการ เพ่ือใช3เป]น
ช!องทางเพ่ือโฆษณาสินค3าหรือบริการของตน ไม!ว!า
จะเป]นการโฆษณาในเวลาหลัก หรือการข้ึนเครดิต
ต!างๆ จนทําให3 มีสินค3าและบริการจํานวนมาก
ต3องการโฆษณาผ!านรายการของบริษัทเอ็กแซ็กท) 

จํากัด แต!ด3วยการแข!งขันทางธุรกิจจนทําให3อัตราค!า
โฆษณาสูงตามไปด3วยเพ่ือลดต3นทุนจากการโฆษณา
หลัก เจ3าของสินค3าและบริการจึงหันมาใช3การ
โฆษณาแฝงเพ่ือเป]นช!องทางในการสนับสนุนการ
โฆษณาหลัก ท้ังการโฆษณาแฝงยังสามารถตอกย้ํา
ตราสินค3า และหากมีการวางแผนท่ีดีแล3วนั้น ผู3ชม
จะได3รู3จักและใกล3ชิดกับสินค3านั้นๆ มากกว!าการ
โฆษณาหลัก ซ่ึงนักแสดงอาจจะมีการหยิบจับสินค3า 
ทดลองใช3สินค3า และบรรยายสรรพคุณผ!านบท
ละคร ในส!วนบริษัทผู3ผลิตละครก็ยังได3ประโยชน)ใน
แง!ของการมีสินค3ามาเป]นอุปกรณ)วางประกอบฉาก
ได3อีกด3วย  

ก า ร โฆษณาแฝง ในละคร ซิทคอมขอ ง
บริ ษัทเอ็กแซ็กท) จํากัดนั้นพบว!ามีรูปแบบการ
โฆษณาแฝงหลายรูปแบบเช!น  การแฝงโดยการนํา
สินค3าไปวางประกอบฉากต!างๆ เช!น ร3านขายของชํา 
หรือในบ3านของตัวละคร ตลอดจนการปรากฏตาม
ป�ายโฆษณาในละครตามจุดต!างๆ เช!น ป�ายรถ
ประจําทาง หรือร3านขายของชํา และท่ีนิยมใช3มาก
คือ การแฝงกับตัวละคร ในเสื้อผ3าของตัวละคร จะ
มีโลโก3หรือ สัญลักษณ)ต!างๆ การหยิบจับหรือพูดถึง
คุณสมบัติของสินค3าท่ีแทรกไปในบทละคร และท่ี
สังเกตได3อย!างชัดเจนคือ ในละครซิทคอมทุกเรื่อง
จะต3องมีร3านขายของชําหรือร3านสะดวกซ้ือ เพ่ือเป]น
ช!องทางหลักในการโฆษณาแฝงสินค3าต!างๆ การท่ี
สินค3 าและบริการจํ านวนมากต! าง ก็ มุ! ง เข3 าหา
บริษัทเอ็กแซ็กท) จํากัด เพ่ืออาศัยเป]นช!องทางการ
โฆษณาโดยเฉพาะการโฆษณาแฝง จนเป]นประเด็นท่ี
ถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณาถึงความเหมาะสมไม!ว!าจะ
เป]นเรื่องของความไม!เป]นธรรมชาติ โฆษณาไม!
แนบเนียน และความจงใจยัดเยียดสินค3าให3กับผู3ชม
จนเกินไป จนทําให3ผู3ชมรู3สึกติดขัดและรู3สึกว!าถูกเอา
เปรียบจนเกินไปแทนท่ีจะได3รับความบันเทิงกลับ
กลายเป]นการท่ีต3องนั่งชมโฆษณาสินค3าหรือบริการ
แบบยัดเยียดจนเกินไป  
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 หนึ่งในละครซิทคอมของบริษัทเอ็กแซ็กท) 
จํากัดท่ีได3รับความนิยมสูงสุด คือ ละครเรื่อง“บ3านนี้
มีรัก” เป]นละครซิทคอมท่ีมี เรื่ องราวเ ก่ียวกับ
ครอบครัวหนึ่งท่ีมีสมาชิกหลายวัยอยู!ร!วมกัน ละคร
มีกลุ!มเป�าหมายท่ีเป]นประชาชนท่ัวไป ทุกเพศ ทุก
วัย จากการเป]นท่ีนิยมสูงสุดของผู3ชมย!อมส!งผลให3
ละครเรื่องนี้เป]นช!องทางในการสื่อสารการตลาดของ
สินค3าหรือบริการ ท่ีจะถูกเลือกใช3จากผู3สนับสนุนท่ี
จะมีปริมาณของสินค3าหรือบริการท่ีจะเข3ามาใช3เป]น
ช!องทางสื่อสารไปยังกลุ!มผู3บริโภคมากยิ่งข้ึน ใน
ละครพบการโฆษณาแฝงในทุกรูปแบบท่ีกล!าวมา
ก!อนหน3านี้ นับว!าเป]นช!องทางสื่อสารการตลาดของ
สินค3าหรือบริการได3ตรงตามกลุ!มเป�าหมายของ
ละครแต! ก็ยังมีข3อจํากัดเก่ียวกับสินค3า ท่ี มีการ
เชื่อมโยงสินค3ากับเรื่องราวสถานการณ)ในละครอาจ
ไม!กลมกลืนหรือมีมากจนเกินไปอาจทําให3ผู3ชมนั้น
เกิดความรู3สึกถึงความยัดเยียดสินค3า จนผู3รับสาร
อาจเกิดความไม!พอใจในการรับเนื้อหาสาระของ
ละครได3    
 จากท่ีได3กล!าวมานั้น จะเห็นได3ว!าการโฆษณา
แฝงได3เข3ามามีบทบาทสําคัญในการส!งต!อข3อมูล
สินค3าหรือบริการจากผู3ประกอบการไปยังกลุ!ม
ผู3บริโภคเป�าหมาย แม3ว!าเป�าหมายของการโฆษณา
แฝงคือ การ "มองเห็นสินค3าหรือตราสินค3า" ก็ตาม 
แต!ในสถานการณ)ป�จจุบันท่ีมีการแข!งขันทางธุรกิจ
สูง บทบาทของการโฆษณาแฝงถูกยกระดับให3เป]น
หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารการตลาดท่ีผู3ประกอบการ
นํามาใช3มากจนเกินไป จึงนําไปสู!ประเด็นของ
การศึกษาในครั้งนี้ว!าผู3ชมจะมีทัศนคติอย!างไรต!อกล
ยุทธ)การโฆษณาแฝง และหลังจากท่ีผู3ชมได3เห็น
สินค3าหรือตราสินค3าท่ีแฝงอยู!ในละครไปแล3วนั้นผู3ชม
สามารถจดจําตราสินค3าได3มากน3อยเพียงใด  ซ่ึงจะ
เป]นคําตอบได3ดีถึงประสิทธิผลของกลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงท่ีกําลังเป]นข3อถกเถียงอยู!ในป�จจุบัน  
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3.เพ่ือศึกษาการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)
การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” 
ของผู3ชม 

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ)ระหว!างพฤติกรรม
การชม ทัศนคติและ การจดจําตราสินค3าท่ีใช3กล
ยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มี
รัก” ของผู3ชม 

5.เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสามารถอธิบายถึงการ
จดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ได3ดีท่ีสุด 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.ผู3ชมท่ีมีเพศและอายุแตกต!างกันมีทัศนคติ
ต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” แตกต!างกัน 

2. ผู3ชมท่ีมีเพศและอายุแตกต!างกันมีการ
จดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” แตกต!างกัน  

3.พฤติกรรมการชมของผู3ชมมีความสัมพันธ)
กับทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิท
คอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”  

4.พฤติกรรมการชมของผู3ชมมีความสัมพันธ)
กับการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝง
ในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”  

5.ทัศนคติมีความสัมพันธ)กับการจดจําตรา
สินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม
เรื่อง “บ3านนี้มีรัก”  

6 . พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ช ม เ ป] น ตั ว แ ป ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการอธิบายการจดจําตรา
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สินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม
เรื่องบ3านนี้มีรักของผู3ชม 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู3วิจัยมุ!งศึกษา พฤติกรรมการชม 
ทัศนคติ และการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ของ
ผู3ชม เก็บข3อมูลจากผู3ชมละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มี
รั ก” ท่ี มีอายุ ต้ั งแต!  15  ป� ข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู! ใน
กรุงเทพมหานคร เก็บข3อมูลระหว!างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 – 30 ธันวาคม 2555 
 
ประโยชน$ท่ีคาดว	าจะได�รับ 

1.ผลการวิจัยนี้จะได3ทราบถึงพฤติกรรมการชม 
ทัศนคติ และการจดจําตราสินค3า ท่ีใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่องบ3านนี้มีรักของผู3ชม
เพ่ือเป]นแนวทางการพัฒนากลยุทธ)การสื่อสาร
การตลาด ให3เกิดความสอดคล3องกับพฤติกรรมของ
ผู3ชม  

2.ผลการวิจัยนี้เป]นประโยชน)ต!อผู3ผลิตและ
ผู3สนับสนุนละครซิทคอมเรื่องบ3านนี้มีรักและเรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ือใช3ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกล
ยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมให3เหมาะสมกับ
แผนกลยุทธ)การโฆษณาสินค3าหรือบริการต!างๆ 

3.ผลการวิจัยจะเป]นประโยชน)ต!อวิชาการ
ด3านการโฆษณา การสื่อสารการตลาด ในประเด็น
เก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ)ทางด3านการโฆษณา 
เ พ่ื อ ใ ห3 เ ข3 า ถึ ง ก ลุ! ม เ ป� า หม า ยแ ล ะส น อง ต! อ
วัตถุประสงค)ของการสื่อสารนั้นๆ 
  4.เพ่ือเป]นข3อมูลพ้ืนฐานทางวิชาการและเป]น
แนวทางการศึกษาถึงการโฆษณาแฝงในละครซิท
คอมในครั้งต!อไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับการโฆษณาแฝง 

 การโฆษณาแฝง ( Latent advertisement) 
คือ การนําสินค3าหรือบริการเข3าไปไว3ในรายการ
โทรทัศน) (Product placement) โดยมีการจ!าย
ค!าตอบแทนในรูปของเ งิน หรือสินค3าให3 กับผู3     
ผลิตหรือเจ3าของรายการนั้นๆ (Ford and Ford, 1993) 
Belch and Michael (1995)กล!าวไว3ว!าการโฆษณา
สินค3าแฝงในละครโทรทัศน)จะทําให3เกิดการระลึกได3 
ความสนใจติดตามและสมาธิในขณะท่ีกําลังชม 
ส!งผลให3เป�ดรับ รับรู3 จดจํา และสร3างการระลึกถึง
ผลิตภัณฑ)หรือตราสินค3าในการแฝงสินค3าในละคร
โทรทัศน)นั้นอย!างมีประสิทธิภาพและสามารถจูงใจ
ให3 เกิดพฤติกรรมได3ง!ายข้ึน มักพบรูปแบบการ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมในลักษณะของการวาง
สินค3าประกอบฉาก การมีป�ายแสดงตราสินค3าใน
ฉาก การทดลองใช3สินค3าหรือการหยิบจับสินค3าโดย
ตัวละคร และการแทรกสินค3าหรือบริการในบท
ละคร เพ่ือให3ตัวละครบรรยายสรรพคุณผ!านบท
ละคร การนําตราสินค3าติดท่ีเสื้อผ3าตัวละคร จากท่ี
กล!าวมาข3างต3นนั้นมีวัตถุประสงค)เ พ่ือสร3างการ
ตระหนักถึงตราสินค3า (Brand awareness) ให3เกิด
ข้ึนกับผู3ชม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป]นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช3
แบบสอบถามเป]นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข3อมูลจากกลุ!มตัวอย!าง คือ ผู3ท่ีเคยชมละครซิทคอม
เรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ท่ีอาศัยอยู!ในกรุงเทพมหานคร  
ผู3วิจัยกําหนดขนาดของกลุ!มตัวอย!างโดยใช3เกณฑ)
จากตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุ!มตัวอย!างของ 
Yamane (1973) ท่ีจํ านวนประชากรมากกว! า 
100,000คน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาด
เคลื่อน 5 %  ในการวิจัยนี้ผู3วิจัยกําหนดขนาดกลุ!ม
ตัวอย!างท้ังสิ้นจํานวน 400 คน และอาศัยการสุ!ม
ตัวอย!างแบบหลายข้ันตอนในการเก็บข3อมูลจากกลุ!ม
ตัวอย!างดังนี้  ข้ันท่ี 1 เลือกพ้ืนท่ีแหล!งชุมชนใน
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จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีประชาชนหนาแน!นและ
มีความหลากหลายในเชิงลักษณะทางประชากร 
ได3แก! ย!านสยามสแควร) ย!านตลาดนัดสวนจตุจักร ย!านสี
ลม และย! านอนุ ส า วรี ย) ชั ยสมรภู มิ   ข้ั น ท่ี  2 
กําหนดให3แต!ละย!านมีจํานวนกลุ!มตัวอย!างเท!ากันๆ 
คือ ย!านละ 100 คน  ข้ันท่ี 3  สุ!มตัวอย!างจากในแต!
ละย!านโดยอาศัยการสุ!มตัวอย!างแบบเจาะจง คือ ผู3
ท่ีเป]นกลุ!มตัวอย!างจะต3องเคยชมละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก”  จากนั้นทําการเก็บข3อมูลจากกลุ!ม
ตัวอย!างในแต!ละย!านจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว3  
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช3 คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป] น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ล า ย ป� ด       
(Closed-ended questionnaire) แบ!งออกเป]น 4 
ส!วนดังนี้ 

ส! ว น ท่ี 1ข3 อ มู ล ส! ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู3 ต อ บ
แบบสอบถาม เป]นคําถามให3เลือกตอบจํานวน 6 ข3อ 

ส!วนท่ี 2 พฤติกรรมการชมละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก” เป]นคําถามให3เลือกตอบจํานวน 7 ข3อ 

ส!วนท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีต!อกลยุทธ)การโฆษณา
แฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ใช3คําถาม
ในลักษณะการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale  
จํานวน 10 ข3อ  

ส!วนท่ี 4 การจดจําตราสินค3าของผู3ชมละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” เป]นการวัดการจดจํา
ตราสินค3าแบบมีตัวช!วย(Aided-recall) เพ่ือวัดตรา
สินค3าจํานวน 23 ตราสินค3า ซ่ึงเป]นจํานวนตรา
สินค3าท่ีปรากฎชัดเจนในละคร แบ!งออกเป]น 3 
หมวดคือ 1)หมวดสินค3าอุปโภค 2)หมวดสินค3า
บริโภค  และ 3)หมวดสินค3าและบริการอ่ืนๆ โดยให3
ผู3ตอบเลือกว!าเคยเห็นตราสินค3าใดในละคร โดย
คําถามในแต!ละสินค3าหรือบริการนั้นๆ จะมีรูปตรา
สินค3าท่ีแตกต!างกัน 3 ตราสินค3า ซ่ึงมีคําตอบท่ี

ถูกต3องเพียงตราสินค3าเดียว และมีตราสินค3าท่ีเป]น
ตัวเลือกท่ีไม!ถูกต3องอีก 2 ตราสินค3า  
 
การวิเคราะห$ข�อมูล 
 ผู3วิจัยวิเคราะห)ข3อมูลด3วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ สําหรับสถิติท่ีใช3ในการวิเคราะห)ได3แก!  1) 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช3
ค!าความถ่ี ค!าร3อยละ ค!าเฉลี่ย ฐานนิยม และค!าส!วน
เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐานและ 2 )ส ถิ ติ เ ชิ งอนุมาน 
(Inferential statistics)ใ ช3 ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม
แต กต! า ง แ ล ะ ก า ร ทด ส อ บ คว าม แ ปร ปร ว น           
(t-test และ ANOVA) การทดสอบความสัมพันธ)     
ระหว!าง ตัวแปร(Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ส!วนในการหาว!าตัวแปร
ใดสามารถอธิบายการจดจําตราสินค3าได3มากท่ีสุดใช3
การวิเคราะห)การถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีข้ันตอน 
(Stepwise-Multiple-Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
1.พฤติกรรมการชมละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”
ของผู3ชม 

กลุ!มตัวอย!างผู3ชมส!วนใหญ!ชมละครซิทคอม
เรื่อง “บ3านนี้มีรัก” 2 ครั้ง ในรอบ 1 เดือนและได3
เริ่มชมชมละครเรื่องนี้มาประมาณ 2-3 ป�แล3ว 
สาเหตุท่ีทําให3กลุ!มตัวอย!างชมละครมากท่ีสุดคือ 
การออกอากาศในเวลาท่ีตนเองสะดวกในการรับชม 
และมักจะชมละครร!วมกับครอบครัว ส!วนใหญ!ต้ังใจ
ชมละครแต!จะเปลี่ยนช!องเวลาท่ีมีโฆษณา กลุ!ม
ตัวอย!างพบเห็นการนําเสนอสินค3าในละครซิทคอม
เรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ในลักษณะของป�ายโฆษณาใน
ละคร เช!น บิลบอร)ด ป�ายโปสเตอร)  มากท่ีสุด  
รองลงมาคือ การวางสินค3าประกอบในฉาก, ตัว
ละครพูดถึงในบทละคร, ตัวละครนําสินค3ามาร!วม
แสดงด3วย และ โลโก3ท่ีปรากฎท่ีเสื้อผ3าของตัวละคร 
ตามลําดับ 
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2.ทัศนคติท่ีมีต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิท
คอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ของผู3ชม  

กลุ! ม ตัวอย! างผู3 ชมมี ทัศนคติโดยรวมต!อ      
กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง        
“บ3านนี้มีรัก”อยู!ในระดับท่ีเป]นกลาง (คะแนนเฉลี่ย
เท!ากับ 3.24 จากคะแนนเต็ม 5.00) ท้ังนี้พบว!า
ประเด็นท่ีกลุ!มตัวอย!างมีทัศนคติในทางบวกมาก
ท่ีสุด คือ สินค3าหรือบริการท่ีปรากฎในละครซิทคอม
เรื่อง“บ3านนี้มีรัก”มีความเหมาะสมและสอดคล3อง
กับเนื้อเรื่องในบทละคร ส!วนประเด็นท่ีมีทัศนคติ
ในทางลบมากท่ีสุด คือ ถ3าเป]นไปได3อยากให3มีการ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้ มีรัก”
น3อยลง  

3.การจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงใน
ละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ของผู3ชม 

กลุ!มตัวอย!างผู3ชมมีการจดจําตราสินค3าท่ี
ปรากฎในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”ได3โดย
เฉลี่ยประมาณ 9 ตราสินค3าจากตราสินค3าท้ังหมด 
23 ตราสินค3า โดยตราสินค3าท่ีมีกลุ!มตัวอย!างจดจํา
ได3สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ไทยประกันชีวิต มาม่ีโปโกะ 
และ ดับเบิลเอ ส!วนตราสินค3าท่ีมีกลุ!มตัวอย!างผู3ชม
สามารถจดจําได3ตํ่าสุด 3 ลําดับ คือ จอห)นสัน โม
เดส และ กิฟฟารีน ท้ังนี้ยังพบว!ากลุ!มตัวอย!างผู3ชม
ส!วนใหญ!มีการจดจําตราสินค3าบางตราสินค3าท่ี
คลาดเคลื่อนส!งผลให3เลือกตอบตราสินค3าผิดใน
อัตราส!วนของคําตอบท่ีผิดต!อคําตอบถูกค!อนข3างสูง
ในบางตราสินค3า 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและร3อยละของคําตอบจากกลุ!มตัวอย!างเก่ียวกับการจดจําตราสินค3าท่ีปรากฎใน
ละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”  

 ตราสินค3า 
จํานวนผู3

เลือก (คน) 
ร3อยละ 

คําตอบท่ี
ถูกต3อง 

ตราสินค3า 
จํานวนผู3

เลือก (คน) 
ร3อยละ 

คําตอบท่ี
ถูกต3อง 

หมวดสินค�าอุปโภค 
ผลิตภัณฑ$ทําความสะอาด โฟมล�างหน�า 

เป]ด 112 28.00  สมูทอี 155 38.75  
วิกซอล 208 52.00 � กานิเย! 114 28.50  

วิม 38 9.50  นิวโทรจิน!า 108 27.00 � 
น้ํายาบ�วนปาก ผ�าอ�อมสําเร็จรูป 

คอลเกต 51 12.75  มามี่โปโกะ 270 67.50 � 
ลิสเตอร)ลีน 217 54.25 � ดรายเพิส 53 13.25  
ซิสเท็มม!า 115 28.75  เบบ้ีเลิฟ 65 16.25  

 
ผลิตภัณฑ$บํารุงผิวหน�า กระดาษ 

คลีนแอนด)
เคลียร) 

216 54.00 � ดับเบิลเอ 219 54.75 � 

บีโอเร 165 41.25  ไอเดียกรีน 117 29.25  
แอคเน! 25 6.25  วัน เค 7 1.75  

โลชั่นทาผิว ผ�าอนามัย 
จอห)นสัน 67 16.75 � โมเดส 67 16.75 � 
เบบ้ีมายด) 174 43.50  โซฟ� 169 42.25  

ซิตร3า 169 42.25  ลอลีเอะ 83 20.75  



109 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ป�ท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

หมวดสินค�าบริโภค 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คัสตาร$ดเค�ก 

ควิก 93 23.25 � ยูโร! 128 32.00 � 
มาม!า 239 59.75  ฟ�นโอ 150 37.50  
ยํายํา 69 17.25  โซไลท) 31 7.75  

น้ําผลไม� นมถั่วเหลือง 
มินิทเมด 106 26.50 � แลคตา

ซอย 
188 47.00 � 

ทิปโก3 159 39.75  ดีน!า 99 24.75  
มาล ี 54 13.50  ไวตามิล้ค) 105 26.25  

เคร่ืองด่ืมโกโก� ผลิตภัณฑ$อาหารสําเร็จรูป 
ไมโล 119 29.75  ซีพี 199 49.75 � 

ทรูสเลน 50 12.50  เอสแอนด)
พี 

73 18.25  

โอวัลติน 159 39.75 � พราน
ทะเล 

68 17.00  

เคร่ืองด่ืมเสริมอาหาร อาหารฟาสฟูjด 
บิวตี้ดริ้ง 125 31.25  เค เอฟ ซี 118 29.50  

บีอ้ิง 165 41.25 � เดอร)พิซซ!า คัมปานี 168 42.00 � 
เปปทีน 83 20.75  เซสเตอร)กิล 66 16.50  

หมวดสินค�าและบริการอ่ืนๆ 
ธนาคาร เครือข	ายโทรศัพท$ 

กสิกรไทย 213 53.25 � ทรูมูฟ เอช 155 38.75 � 
กรุงไทย 87 21.75  ดีแทค 147 36.75  
กรุงเทพ 54 13.50  เอ ไอ เอส 97 24.25  

ประกันชีวิต รถจักรยานยนต$ 
เมืองไทยประกันชีวิต 78 19.50  ฮฮนด3า 156 39.00  

ไทยประกันชีวิต 272 68.00 � ซูซูกิ 86 21.50 � 
ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต 
40 10.00  

 
ยามาฮ!า 163 40.75  

ร�านสะดวกซ้ือ รถยนต$ 
โลตสั เอ็กเพรส 104 26.00  ฟอร)ด 140 35.00 � 

108 ช3อป 115 28.75  มาสด3า 109 27.25  
เซเว!นอีเลเวนท) 147 36.75 � นิสสัน 97 24.25  

สินค�าขายตรง 
กิฟฟารีน 78 19.50 � 
มิสทีน 200 50.00  

ฟรายเดย) 65 16.25  
*หมายเหตุ : ตอบได3มากกว!า 1 คําตอบ 
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จากตารางท่ี 1 ในหมวดสินค3าอุปโภคพบว!า
กลุ!มตัวอย!างสามารถจดจําตราสินค3าท่ีปรากฏใน
ละครซิทคอมเรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ได3ในบางตราสินค3า 
โดยตราสินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!สามารถเลือก
ได3ถูกต3อง คือ วิกซอล ลิสเตอร)ลีน คลีนแอนด)เคลียร) 
มาม่ีโปโกะ และดับเบิลเอ สําหรับตราสินค3าท่ีมีกลุ!ม
ตัวอย!างจดจําได3สูงสุด คือ มาม่ีโปโกะ ส!วนตรา
สินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!เลือกผิด 3 ตราสินค3า 
คือ จอห)นสัน นิวโทรจีน!า และโมเดส โดยกลุ!ม
ตัวอย!างเลือกตราสินค3า เบบ้ีมายด) สมูทอี และโซฟ� 
แทนตราสินค3าท่ีถูกต3อง   

หมวดสินค3 าบริ โภคพบว! ากลุ! ม ตัวอย! า ง
สามารถจดจําตราสินค3าท่ีปรากฏในละครซิทคอม
เรื่อง“บ3านนี้มีรัก”ได3ในบางตราสินค3า โดยตราสินค3า
ท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!สามารถเลือกได3ถูกต3อง คือ 
แลคตาซอย โอวัลติน ซีพี บีอ้ิง และเดอร)พิซซ!า   
คัมปานี สําหรับตราสินค3าท่ีมีกลุ!มตัวอย!างจดจําได3
สูงสุด คือ ซีพี ส!วนตราสินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วน
ใหญ!เลือกผิด 3 ตราสินค3า คือ ควิก ยูโร! และมินิเมด   

โดยกลุ!มตัวอย!างเลือกตราสินค3า มาม!า ฟ�นโอ และ 
ทิปโก3 แทนตราสินค3าท่ีถูกต3อง หมวดสินค3าและ
บริการอ่ืนๆ ท่ีปรากฎในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้
มีรัก”พบว!ากลุ!มตัวอย!างสามารถจดจําตราสินค3า ท่ี
ปรากฏในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ได3ใน
บางตราสินค3า โดยตราสินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วน
ใหญ!สามารถเลือกได3ถูกต3อง คือ กสิกรไทย ทรูมูฟ
เอช ไทยประกันชีวิต เซเว!นอีเลเวนท)  ฟอร)ด   
สําหรับตราสินค3าท่ีมีกลุ!มตัวอย!างจดจําได3สูงสุด คือ 
ไทยประกันชีวิต ส!วนตราสินค3าท่ีกลุ!มตัวอย!างส!วน
ใหญ!เลือกผิด 2 ตราสินค3า คือ ฮอนด3า กิฟฟารีน 
โดยกลุ!มตัวอย!างเลือกตราสินค3า ซูซูกิ และมิสทีน 
แทนตราสินค3าท่ีถูกต3อง   
 
4.การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติ ฐาน ท่ี  1  ผู� ชม ท่ี มี เพศและอา ยุ
แตกต	างกันมีทัศนคติต	อกลยุทธ$การโฆษณาแฝงใน
ละครซิทคอมเรื่อง “บ�านนี้ มีรัก” แตกต	างกัน

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค!าเฉลี่ยทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”   
ระหว!างกลุ!มตัวอย!างท่ีมีเพศและอายุแตกต!างกัน 

กลุ!ม เพศ ค!าเฉลี่ย ค!า t Sig 
(1) ชาย 3.16 -4.31 .000 
(2) หญิง 3.32 
กลุ!ม อายุ ค!าเฉลี่ย ค!า F Sig 
(1) 15-25 ป� 3.23 1.11 .351 
(2) 26-35 ป� 3.27 
(3) 36-45 ป� 3.19 
(4) 46-55 ป� 3.34 
(5) ตั้งแต! 56 ป�ข้ึนไป 3.21 

 
จากตารางท่ี 2 พบว!ากลุ!มตัวอย!างเพศชาย

และเพศหญิงมีทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงใน
ละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” แตกต!างกันอย!างมี
นัยสํา คัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 จึง เป]นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว3โดยผู3ชมเพศหญิงมีทัศนคติดีต!อกล
ยุทธการโฆษณาแฝงในละครซิทคอมมากกว!าผู3ชม
เพศชายส!วนกลุ!มตัวอย!างท่ีมีอายุแตกต!างกันมี
ทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม
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เรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ไม!แตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไม!เป]นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว3 

สมมติ ฐาน ท่ี  2  ผู� ชม ท่ี มี เพศและอา ยุ
แตกต	างกันมีการจดจําตราสินค�าท่ีใช�กลยุทธ$การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ�านนี้มีรัก” 
แตกต	างกัน  

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบค!าเฉลี่ยการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้
มีรัก” ระหว!างกลุ!มตัวอย!างท่ีมีเพศและอายุแตกต!างกัน 

กลุ!ม เพศ ค!าเฉลี่ย ค!า t Sig 
(1) ชาย 9.33 .76 .444 
(2) หญิง 9.02 
กลุ!ม อายุ ค!าเฉลี่ย ค!า F Sig คู!ท่ีแตกต!าง 
(1) 15-25 ป� 9.62 2.56 .038 (1),(2) > (5) 
(2) 26-35 ป� 9.22 
(3) 36-45 ป� 9.04 
(4) 46-55 ป� 8.28 
(5) ตั้งแต! 56 ป�ข้ึนไป 7.43 

 
 

จากตารางท่ี 3 พบว!ากลุ!มตัวอย!างท่ีมีอายุ
แตกต!างกันมีการจดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้ มีรัก” 
แตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึง
เป]นไปตามสมมติฐานท่ี ต้ังไว3  ท้ังนี้พบว!า กลุ!ม
ตัวอย! า ง ท่ี มีอายุ  15-25 ป�  และ 26-35 ป�  มี
ความสามารถในการจดจําตราสินค3าได3สูงกว!ากลุ!ม
ตัวอย!างอายุ ต้ังแต! 56 ป�ข้ึนไปอย!างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

ส!วนกลุ!มตัวอย!างเพศชายและเพศหญิงมีการ
จดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” ไม!แตกต!างกันอย!างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไม!เป]นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว3 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการชมของผู�ชมมี
ความสัมพันธ$กับทัศนคติต	อกลยุทธ$การโฆษณา
แฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ�านนี้มีรัก”  
 

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการชมของผู�ชมมี
ความสัมพันธ$กับการจดจําตราสินค�าท่ีใช�กลยุทธ$
การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง บ�านนี้มีรัก”  

 
สมมติฐานท่ี 5 ทัศนคติมีความสัมพันธ$กับ

การจดจําตราสินค�าท่ีใช�กลยุทธ$การโฆษณาแฝงใน
ละครซิทคอมเรื่อง “บ�านนี้มีรัก”  
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ตารางท่ี 4  แสดงค!าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ)ระหว!างพฤติกรรมการชม ทัศนคติ และการจดจําตราสินค3าท่ี
ใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” 

ตัวแปร ทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝง Sig สมมติฐานท่ี 3 
พฤติกรรมการชม .229** .000 

ตัวแปร การจดจําตราสินค3า Sig สมมติฐานท่ี 4 
พฤติกรรมการชม .138** .000 

ตัวแปร การจดจําตราสินค3า Sig สมมติฐานท่ี 5 
ทัศนคติต!อกลยุทธ)การโฆษณาแฝง .052 .297 

      ** p< .01 

  จากตารางท่ี 4 พบว!าพฤติกรรมการชมของ
ผู3ชมมีความสัมพันธ)ทางบวกกับทัศนคติต!อกลยุทธ)
การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” 
อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค!า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ)เท!ากับ .229 จึงเป]นไปตาม
สมติฐานท่ีตั้งไว3 

พฤติกรรมการชมของผู3ชมมีความสัมพันธ)
ทางบวกกับการจดจําตราสินค3าท่ีใช3 กลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้ มีรัก” 
อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค!า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ)เท!ากับ .138 จึงเป]นไปตาม
สมติฐานท่ีตั้งไว3  

 

ทัศนคติของผู3ชมไม!มีความสัมพันธ)กับการ
จดจําตราสินค3าท่ีใช3 กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก” อย!างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 จึงไม!เป]นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว3 
 

สมมติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการชม เปmนตัว
แปรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการอธิบายการ
จดจําตราสินค�าท่ีใช�กลยุทธ$การโฆษณาแฝงใน
ละครซิทคอม เรื่อง“บ�านนี้มีรัก” ของผู�ชม 
 
 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห)สหสัมพันธ)ถดถอยเพ่ือศึกษาป�จจัยสําคัญระหว!างตัวแปรอิสระและ      
ตัวแปรตาม คือ การจดจําตราสินค3าท่ีท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้มีรัก”  

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ R2 R2 
Change 

F B Beta Sig 

กา
รจ

ดจํ
าต

รา
สิน

ค3า
 

 

อายุของผู3ชม 
 
 

0.240 0.240 9.670 0.474 0.154 .002 

อายุของผู3ชม 
พฤติกรรมการชม 

 

0.401 0.161 8.251 0.444 
0.182 

0.144 
0.128 

.000 
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จากตารางท่ี 5 พบว!าการจดจําตราสินค3าท่ี
ใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง 
“บ3านนี้มีรัก”ข้ึนอยู!กับตัวแปรสําคัญ 2 ตัว คือ อายุ
ของผู3ชม และพฤติกรรมการชม โดยท้ังสองตัวแปรนี้
สามารถร!วมกันทํานายหรืออธิบายความแปรปรวน
ต!อตัวแปรตาม คือ การจดจําตราสินค3า ได3ร3อยละ 
40.10 และมีนัยสําคัญท่ีระดับ <  0.001 สําหรับตัว
แปรท่ีสํา คัญท่ีสุด คือ อายุของผู3ชม ตัวแปรนี้
สามารถอธิบายถึงการจดจําตราสินค3า ได3ร3อยละ
24.00 และมีนัยสําคัญท่ีระดับ < 0.01 เม่ือเพ่ิมตัว
แปรพฤติกรรมการชมจะทําให3สามารถอธิบายผลได3
มากข้ึนอีก ร3อยละ 16.10   
 ดังนั้นพฤติกรรมการชมเป]นตัวแปรหนึ่งท่ี
สามารถอธิบายการจดจําตราสินค3าได3 แต!ไม!เป]นตัว
แปรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการอธิบายการ
จดจําตราสินค3า จึงไม!เป]นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว3 
 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.ทัศนคติท่ีมีต	อกลยุทธ$การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง“บ�านนี้มีรัก”ของผู�ชม 

กลุ!มตัวอย!างมีทัศนคติโดยรวมอยู!ในระดับ
ท่ีเป]นกลาง ซ่ึงแสดงให3เห็นว!าทัศนคตินั้นมีแนวโน3ม
ท่ีจะสามารถไปในทางท่ีเป]นบวกและลบได3เพราะ
ส!วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีดีแต!อีกส!วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีไม!ดี
ต! อ กล ยุ ท ธ) ก า ร โ ฆษณาแฝง ในล ะคร เ รื่ อ ง นี้   
เนื่องจากประเด็น ท่ีกลุ!ม ตัวอย!างมีทัศนคติใน
ทางบวกมากท่ีสุด คือ สินค3าหรือบริการมีความ
เหมาะสมและสอดคล3องกับเนื้อเรื่อง แต!เม่ือพิจาณา
ประเด็นท่ีมีทัศนคติในทางลบมากท่ีสุด คือ ผู3ชม
อยากให3มีการโฆษณาแฝงน3อยลง จากความขัดแย3ง
ท้ัง 2 ประเด็นท่ีกล!าวมา ย!อมแสดงให3เห็นว!าผู3ชม
สามารถรับรู3ได3ว!ามีการโฆษณาแฝงในละคร แต!ยัง
สามารถรับชมได3เพราะค!อนข3างแนบเนียนกับเนื้อ
เรื่อง แต!ผู3ชมก็ไม!ปราราถนาให3มีการโฆษณาแฝง

มากจนเกินไปจึงได3เสนอให3ลดปริมาณการโฆษณา
แฝงลงหากปริมาณของการโฆษณาแฝงยังมีมากข้ึน
ย!อมมีแนวโน3มท่ีจะเกิดการปฏิเสธหรือต!อต3านสินค3า
หรือบริการท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครข้ึน
ได3 
 
2.การจดจําตราสินค�าท่ีใช�กลยุทธ$การโฆษณาแฝง
ในละครซิทคอมเรื่อง “บ�านนี้มีรัก” 

กลุ!มตัวอย!างผู3ชมสามารถจดจําตราสินค3า
ได3โดยเฉลี่ยประมาณ 9 ตราสินค3าจากตราสินค3า
ท้ังหมด 23 ตราสินค3าท่ีปรากฎชัดเจนในละคร 
นับว!าอยู!ในระดับการจดจําท่ีต่ํา ย!อมแสดงให3เห็นว!า
ปริมาณของตราสินค3าท่ีมีในละครมีจํานวนมากเกิน
กว!าท่ีผู3ชมจะสามารถจดจําได3ท้ังหมด ผลการวิจัย
สอดคล3องกับงานวิจัยของ สิริวรรณ กะสินธุ)รัมย) 
(2550) ท่ีพบว!า ผู3ชมละครซิทคอมเรื่อง“บางรักซอย
เก3า” ส!วนใหญ!มักจะจําตราสินค3าไม!ได3 มักจะตอบ
ไม!ตรงกับสินค3าท่ีมีอยู!จริงในละครเนื่องจากมีสินค3า
จํานวนมาก และสินค3าเห็นเพียงผ!านตา จึงยากท่ีจะ
เกิดการจดจําได3  และเม่ือพิจารณาถึงตราสินค3าท่ี
กลุ!มตัวอย!างผู3ชมสามารถจดจําได3 จะเป]นตราสินค3า
ท่ีเป]นท่ีรู3จักอย!างกว3างขวางและเป]นตราสินค3าท่ีมี
การโฆษณาในสื่อต!างๆ รวมถึงการโฆษณาในสื่อ
โทรทัศน)ในช!วงของการโฆษณาหลัก สอดคล3องกับ
งานวิจัยของ Ubolwatra (2010) ท่ีพบว!าการจดจํา
ตราสินค3าของผู3ชมในละครซิทคอมเรื่อง“เป]นต!อ” 
จะสามารถจดจําได3เฉพาะตราสินค3าท่ีเก!าแก! เป]นท่ี
รู3จักในตลาดมายาวนานและมีการโฆษณาในสื่อ
ต!างๆ ท่ีหลากหลาย เช!น ฮอนด3า โคคา-โคล!า     
แบรนด) ไทยประกันชีวิต สิงห) เป]นต3น 

 
 

3.ความสัมพันธ$ระหว	างพฤติกรรมการชม ทัศนคติ 
และการจดจําตราสินค�า 
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จากผลการวิจัยพบว!าพฤติกรรมการชมของ
ผู3ชมมีความสัมพันธ) กับทัศนคติต!อกลยุทธ)การ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้ มีรัก”     
มีความสอดคล3องกับงานวิจัยของ วีรพงษ) พวงเล็ก
(2547)ท่ีพบว!าพฤติกรรมการเป�ดรับชมละครในด3าน
ความถ่ีต!อสัปดาห)และระยะเวลาในการชมมี
ความสัมพันธ)ในทางบวกกับทัศนคติต!อการโฆษณา
แฝงในละครโทรทัศน)เช!นกัน ส!วนพฤติกรรมการชม
ละครของผู3ชมมีความสัมพันธ)ในทางบวกกับการ
จดจําตราสินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละคร
ซิทคอมเรื่อง “บ3านนี้ มีรัก” ซ่ึงแสดงให3 เห็นว!า
อิทธิพลของการรับชมละครจะก!อให3เกิดการจดจํา
ในสิ่งท่ีได3รับชมมาหากมีการชมอย!างต!อเนื่องและ
พบเห็นตราสินค3าซํ้าๆ ก็สามารถรับรู3และเกิดการ
จดจําได3โดยอัตโนมัติ เม่ือมีการถามถึงตราสินค3าก็
สามารถตอบได3ว!าตนเองจดจําตราสินค3าใดได3บ3าง 
ซ่ึงสอดคล3องกับแนวคิดของ Henry Assael (1995) 
เก่ียวกับกระบวนการจดจําท่ีเริ่มต3นมาจากสิ่งเร3ามา
สัมผัสต!อระบบประสาทแล3วถูกเก็บไว3ในระบบ
ความจํา จนสามารถนําออกมาใช3ได3โดยการระลึกได3
หรือการจําได3  
 
4. ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายการจดจําตราสินค�า 

อายุ และพฤติกรรมการชมของผู3ชม เป]น
ตัวแปรสําคัญ 2 ตัวท่ีร!วมกันอธิบายถึงการจดจําตรา
สินค3าท่ีใช3กลยุทธ)การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม
เรื่อง“บ3านนี้มีรัก”โดยตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุด คือ อายุ
ของผู3ชม ท่ีสามารถอธิบายถึงการจดจําตราสินค3าได3
ร3อยละ24.00 เม่ือวิเคราะห)แล3วพบว!าผู3ชมท่ีมีอายุ
มากจะมีความสามารถในการจดจําได3น3อย จากการ
เปรียบเทียบจํานวนตราสินค3าท่ีกลุ!มผู3ชมท่ีมีอายุ
มากจะสามารถจดจําตราสินค3าได3ในจํานวนท่ีน3อย
กว!าผู3ชมท่ีมีอายุน3อยกว!า  ส!วนพฤติกรรมการชมนั้น
เป]นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีช!วยเสริมให3สามารถอธิบายถึง
การจดจําตราสินค3าได3ดียิ่งข้ึน เพราะความถ่ีหรือ

การตอกย้ําตราสินค3าผ!านการโฆษณาแฝง การชม
อย!างต!อเนื่องและพบเห็นตราสินค3าซํ้าๆ ก็สามารถ
รับรู3และเกิดการจดจําได3 หากผู3ชมมีความถ่ีในการ
รับชมสูงย!อมก!อให3เกิดกระบวนการจดจํา Henry 
Assael (1995) ได3สูงเช!นกัน  เม่ือนําตัวแปรท้ังสอง
ตัวมาร!วมกันอธิบายการจดจําตราสินค3า จึงสามารถ
กล!าวได3ว!า ผู3ชมท่ีมีอายุน3อยจะมีความสามารถใน
การจดจําตราสินค3าได3สูงกว!าผู3ชมท่ีมีอายุมากแม3ว!า
จะมีความถ่ีในการชมละครใกล3เคียงกัน เพราะอายุ
คือป�จจัยสําคัญในกระบวนการสร3างการจดจําของ
สมอง เม่ือผู3ชมมีอายุมากข้ึนความสามารถในการ
ทํางานของสมองก็จะลดลง เม่ือเทียบกับผู3ชมท่ีมี
อายุน3อยกว!า ความสามารถในการทํางานของสมอง
ก็จะดีกว!า ดังนั้นอายุจึงเป]นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่ง
ท่ีทําให3ความสามารถในการจดจําตราสินค3าของ 
ผู3ชมแตกต!างกัน แต!ยังมีป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต!อ
ความสามารถในการจดจําตราสินค3าของผู3ชม      
ซ่ึงผู3วิจัยจะต3องทําการศึกษาเพ่ิมเติมต!อไปในอนาคต 
 
ข�อเสนอแนะ 

1.จากผลการวิจัยพบว!ากลยุทธ)การโฆษณา
แฝงสามารถนํามาใช3เป]นกลยุทธ)ในการสื่อสาร
การตลาดได3เป]นอย!างดีในลักษณะของสื่อโฆษณา
เสริม (สื่อสนับสนุน) ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญในการ
ตอกย้ําตราสินค3าเพ่ือส!งเสริมให3การโฆษณาในสื่อ
หลักมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต!กลยุทธ)นี้อาจไม!
เหมาะสมสําหรับสินค3าหรือบริการทุกชนิด ซ่ึงกล
ยุทธ)การโฆษณาแฝงนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับตราสินค3าท่ีเป]นท่ีรู3จักอย!างแพร!หลายและ
เป]นตราสินค3าท่ีอยู!ในตลาดมานานแล3ว ซ่ึงเห็นได3
จากผลการวิจัยท่ีมีเพียงตราสินค3าไม!ก่ีชนิดท่ีกลุ!ม
ตัวอย!างสามารถจดจําได3อย!างถูกต3อง 

2.การวางแผนกลยุทธ)การโฆษณาแฝง นัก
โฆษณาควรให3ความสําคัญเป]นอย!างยิ่งโดยเฉพาะใน
ละครซิทคอมท่ีพบว!ามีปริมาณของตราสินค3าท่ี
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ปรากฏในละครซิทคอมในลักษณะของการโฆษณา
แฝงมีจํานวนมาก และการปรากฏตราสินค3าในละคร
ซิทคอมนั้นอาจมีลักษณะท่ีชัดเจนจนเกินไป ไม!
กลมกลืนไปกับละคร ทําให3ผู3ชมรู3สึกได3ว!าตนเอง
กําลังถูกยัดเยียดให3ชมโฆษณา ดูเหมือนว!าศิลปะ
ของการโฆษณาขาดหายไป แม3ว!าผลการวิจัยแสดง
ให3เห็นว!าผู3ชมจะมีทัศนคติโดยรวมต!อการโฆษณา

แฝงอยู!ในระดับท่ีเป]นกลางก็ตาม หากนักโฆษณา
ยังคงเพิกเฉย หรือให3ความสําคัญกับเม็ดเงินโฆษณา
โดยไม!คัดสรรหรือจํากัดตราสินค3าท่ีเป]นการโฆษณา
แฝง ย!อมนําไปสู!ผลลัพธ)ในเชิงลบต!อสินค3าหรือ
บริการตลอดจนละครซิทคอมเรื่องนั้นๆ ด3วยซ่ึงจะ
เห็นได3ว!าผู3ชมไม!สามารถจดจําตราสินค3าได3ท้ังหมด 
และอาจจะเกิดการจดจําตราสินค3าท่ีคลาดเคลื่อนอีกด3วย     
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ณัฐพล ขันธไชย1

Ι 
 คํ า ศั พท	 ป ร ะช าสั ง คม (Civil Society) มี
ประวัติความเป"นมาและพัฒนาการเชิงความคิดทาง
การเมืองและสังคมต้ังแต,ยุคกรีกและโรมันใน
ทศวรรษท่ี 18 กล,าวคือ ในทัศนของ Socrates การ
ถกป:ญหาสาธารณะโดยกระบวนการวิ ว าทะ 
(Dialectic) เป"นสิ่งท่ีทําใหAเกิดความเป"นประชาคม 
(Civility) ในว งการ เ มือง  (Polis) และชี วิ ต ท่ี ดี 
(Good life) ของประชาชน สําหรับPlato เห็นว,ารัฐ
ในอุดมคติ เป"นเพียงสังคมซ่ึงประชาชนอุทิศตนเอง
ใหAแก,ความดีโดยท่ัวไป (Common good) ใชAสติ 
ป:ญญา ความดีงามของส,วนรวม (Civil virtues) 
ความกลAาหาญ ทางสายกลาง (Moderation) และ
ความยุติธรรม รวมท้ังกระทําบทบาททางอาชีพท่ี
ตนเองเห็นว,าเหมาะสมท่ีสุด ในยุคท่ีมีการต,อสูAทาง
แนวความคิดและกําลังทางการเมืองในประเทศ
อังกฤษ ระหว,างสิทธิท่ีมีการสืบทอด (Divine right) 
ของกษัตริย	และสิทธิทางการเมืองของรัฐสภา 
(Parliament) John Locke เสนอทฤษฎีสัญญา
ประชาคม (Social Contract Theory) เพ่ือจํากัด
อํานาจของรัฐ (State) และใหAสังคมมีอํานาจมากข้ึน 
(Powerful society) โดยการท่ีประชาชนรวมตัวกัน
ทําความตกลงในสัญญาประชาคมและสรAางองค	กร
สาธารณะใหAมีอํานาจโดยท่ัวไป (Common public 
authority)ข้ึน โดยมีอํานาจในการออกกฎหมาย
และบังคับใชAกฎหมายแก,ประชาชน แต,อย,างไรก็ดี
องค	กรดังกล,าวนี้ ไม, มีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ี
กระทบต,อสิทธิเบ้ืองตAนของมนุษย	(Basic rights of 
human beings) และรัฐจะตAองดําเนินการอยู,

ภายใตAขอบเขตของกฎหมายธรรมชาติและพลเรือน 
(Civil and natural laws) Thomas Hobbes และ
John Locke พิจารณาเห็นว,าประชาสังคม (Civil 
society) คือชุมชน (Community) ท่ีดํารงรักษาไวA
ซ่ึงชีวิตพลเมือง (Civil life) ในขอบเขตซ่ึงคุณความ
ดีของพลเมือง (Civic virtues) และสิทธิ (Rights) 
ไดAมาจากกฎธรรมชาติ (Natural laws) 
 ในทัศนะของ G.W.F. Hegel ประชาสังคม
(Civil society) หมายถึงขอบเขตของความสัมพันธ	
ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีอยู,ในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม
สมัยใหม, หรือเป"นสังคมของพลเรือน (Civilian 
society)ภ า ย ใ ตA ผ ล ป ร ะ โ ย ช น	 ข อ ง น า ย ทุ น 
(Capitalist interests) ซ่ึงมีความขัดแยAงและความ
ไม,เสมอภาคภายใน เช,นความไม,เสมอภาคดAาน
สติป:ญญาและกายภาพ (Mental and physical 
aptitude) สภาพแวดลAอมทางดAานการเงินและ
ความสามารถ เป"นตAน Karl Marx ซ่ึงมีแนวความคิด
คลAาย Hegel เห็นว,า ประชาสังคม (Civil society) 
เป"นฐาน(Base)ของกําลังการผลิต (Productive 
forces)และความสัมพันธ	ทางสังคมโดยมีสังคม
การเมือง (Political society) เป"นโครงสรAางเบ้ือง
บน (Superstructure) และรัฐ (State) มิใช,ผูAท่ีจะ
ทําการแกAป:ญหาต,างๆ ไดAอย,างเป"นกลาง (Neutral 
problem solver) ประชาสังคมอุบัติข้ึนเพราะลัทธิ
ทุนนิยม และประชาสังคมเป"นเวที (Sphere)ซ่ึง
ประชาชนดําเนินการต,างๆ เพ่ือปกปhองผลประโยชน	
ของตนเองและใหAการรับประกันแก,สิทธิส,วนบุคคล
(Individual rights)  

บทวิจารณ�หนังสือ  (Book Review) 

Civil Society Team (2009). World Bank- Civil Society Engagement: Review 
of Fiscal Years 2007 to 2009. Washington, DC. : The World Bank. 

1รองศาสตราจารย	 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 ความหมายของประชาสังคมในยุคหลัง
ทันสมัยนิยม (Post modernism) ในทศวรรษ 1980s 
โดยทฤษฏีการปรับโครงสรAางระบบสวัสดิการ
(Theory of Restructurization of Welfare Systems)นั้น 
แนวความคิดประชาสังคมเป"นอุดมการณ	เสรีนิยมยุค
ใหม, (Neoliberal ideology) ท่ีเป"นพัฒนาการของ
ภาคส,วนท่ีสาม(The third sector)ในสังคมทดแทน
รัฐสวัสดิการ(Welfare state) ในทศวรรษ 1990s 
ในช,วงเวลาเดียวกันกับการมีบทบาทขององค	กรมิใช,
รัฐบาล(Nongovernmental Organization, NGO) 
และขบวนการสังคมใหม, (New Social Movements, 
NSMS) ในกระบวนการพัฒนาประเทศ ประชาสังคม
ในฐานะภาคส,วนท่ีสามของสั งคม กลายเป"น
ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร	ท่ีสําคัญท่ีเป"นทางเลือกใน
การสรAางระเบียบโลก และสังคม (An alternative 
social and world order) (Wikipedia, 2012). 
 ในสุนทรพจน	ท่ี World Economic Forum 
ท่ี Davos, Switzerland เ ม่ือวัน ท่ี  29 มกราคม 
2009 นาย Ban Ki – moon เลขาธิการองค	การ
สหประชาชาติ กล,าวว,าในยุคป:จจุบัน โลกตAองการ
ความร,วมมือระหว,างประเทศสามฝ|าย คือ รัฐบาล 
(Governments) ประสังคม (Civil society) และ
ภาคเอกชน (Private sector) ทํางานร,วมกันในการ
สรAางสรรค	สิ่งท่ีดีงามร,วมกันของโลก (Collective 
global good) โดย NGO และองค	การประชาสังคม 
(Civil Society Organizations, CSOs) เป"น
หุAนส,วนของระบบองค	การสหประชาชาติ(UN 
system partners) และเป"นตัวเชื่อมโยงกับประชา
สังคม (Civil society) (United Nation, 2012). 
 กล,าวโดยสรุป ความหมายในป:จจุบันของ
ประชาสังคม(Civil society) หมายความว,า องค	กร
ห รื อ ส ถ า บั น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น (Peoples’ 
Organizations / Institutions) ท่ีมีลักษณะเป"น
องค	กรอาสาสมัคร (Voluntary) ดําเนินงานดAวย
ตนเอง(Self generating) เลี้ยงตัวเอง (Self-supporting) 

เป"นอิสระจากรัฐ (Autonomous from the state) 
และรวมตัวกันอยู,ดAวยค,านิยมร,วมกัน (Shared 
values) หรือระเบียบตามกฎหมาย (Legal order) 
ตัวอย,างของประชาสังคมหรือองค	กร/สถาบัน
ประชาสังคม จึงมีหลากหลาย ต้ังแต, ชมรม (Clubs) 
สโมสร(Associations) มูลนิธิ (Foundations) กลุ,ม 
(Groups) สหภาพแรงงาน (Trade unions) องค	กร
ไม,สังกัดรัฐบาล (NGOs) องค	กรไม,แสวงหากําไร 
(NPOs) และองค	กรอาสาสมัครเอกชน (Pr ivate 
Voluntary Organizat ions, PVOs) เป"นตAน 
(Wikipedia, 2012) 

ΙΙ 
 หนังสือ World Bank – Civil Society 
Engagement : Review of Fiscal Years 2007 
to 2009 เป"นรายงานของทีมงานดAานประชาสังคม
(Civil Society Team) เก่ียวกับกิจกรรมของ
ธนาคารโลกท่ีมีส,วนร,วมในการดําเนินงานต,างๆ ของ
องค	กรประชาสังคม(Civil Society Organizations, 
CSOs)ท้ังในระดับระหว, างประเทศ เช,น  การ
ประชุมสัมมนา หรือการระดมความคิดเห็น และ
ระดับประเทศในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือรวบรวม
ลักษณะกิจกรรมและการใหA คําปรึกษาแนะนํา
รวมท้ังพิจารณาแนวทาง และประเมินผลการมีส,วน
ร,วมของธนาคารโลกกับองค	กรประชาสังคมในการ
พัฒนาประเทศต,างๆ ท่ัวโลกในปp 2007 ถึง 2009 
โดยเฉพาะอย,างยิ่งในส,วนท่ีเก่ียวกับภารกิจในการ
ลดระดับความยากจน และนําเสนอใหAเห็นว,าในรอบ
ระยะเวลา3ปp ดังกล,าว ความสัมพันธ	ระหว,าง
ธนาคารโลกกับประชาสังคมขยายตัวท้ังในมิติ
แนวต้ังและแนวนอนในดAานต,างๆ หลายดAาน เช,น 
ในภาวะวิกฤตทางดAานอาหารและการเงิน ผูAนํา
องค	กรประชาสังคมท่ัวโลก เดินทางมาร,วมประชุม
ประจําปpและการประชุมฤดูไมAผลิของธนาคารโลกท่ี
นครวอชิงตัน โดยมีการพิจารณา บทบาทของ
ประชาสั งคมในดAานต,างๆ เช,น ธรรมาภิบาล 
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(Governance) การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
(Climate change) ของ โลกและนโยบายการ
เ ผ ย แ พ ร, ข, า ว ส า ร (Information disclosure 
policies) เป"นตAน ในระดับประเทศกิจกรรมของ
ธนาคารกับองค	กรประชาสังคม ท่ีสําคัญไดAแก,การ
สนทนา (Dialogue) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การใหAคําปรึกษาแนะนํา (Consultations) เก่ียวกับ
ยุทธศาสตร	การใหAความช,วยเหลือแก,ประเทศ 
ยุทธศาสตร	การลดความยากจน และการก,อสรAาง
หลังวิบัติภัยซึนามิใน Aceh, Indonesia เป"นตAน 
รวมท้ังการจัดต้ังกองทุน เช,น กองทุนประชาสังคม 
(Civil Society Fund) และกองทุนเพ่ือความ
โปร, ง ใสในอุตสาหกรรมเ ก่ียว กับการขุดเจาะ
(Extractive Industries Transparency Fund) สําหรับ
องค	กรประชาสังคม เป"นตAน 
 สาระสําคัญของรายงาน ไดAเรียบเรียงและ
นําเสนอเป"น 7บท ดังนี้ 
 1. บทบาทการมีส,วนเก่ียวขAองของธนาคารโลกกับ
ประชาสังคม (World Bank Engagement with 
Civil Society)  
 2. การใหA คําปรึกษาแนะนําเ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน นโยบาย ยุทธศาสตร	และการวิจัยของ
ธนาคารโลก (Consultation on Bank Research, 
Strategies, Policies and Operations) 
 3. ความร,วมมือในการดําเนินการ และความ
เ ป" น หุA น ส, ว น ท า ง ดA า น ส ถ า บั น (Operational 
Collaboration and Institutional Partnerships)  
 4. การเก่ียวขAองขององค	กรประชาสังคม    
กับหน, วย งานต, า งๆ  ของธนาคาร โ ลก  (CSO 
Engagement across the World Bank Group) 
 5. ก า ร เ ก่ี ย ว ขA อ ง ของป ระช าสั ง คม ใน       
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (Civil Society 
Engagement across the Regional and Country Levels) 
 6. การเขA า ถึ งหน, วยประชาสั งคมต, า งๆ 
(Outreach to Civil Society Constituencies)  

 7. สรุป (Conclusion)  
ΙΙΙ 

 แบบแผน(Approaches) การเขAามาเก่ียวขAอง
กับประชาสังคมของธนาคารโลก โดยเฉพาะอย,างยิ่ง
ในดAานป:ญหาความยากจนมี 4 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ 

1. การใหAคําปรึกษาแนะนํา (Consultation) 
2. ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ขA อ มู ล ข, า ว ส า ร 

(Information sharing) 
3. กลไกการเขAามามีส,วนร,วมอย,างถาวร 

(Permanent participation mechanisms) 
4. ก า ร ร, ว ม มื อ ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร 

(Operational collaboration)  
ในการกระตุAนใหAองค	กรประชาสังคมเขAามา

มีส,วนร,วมในกระบวนการนําแผนงาน /โครงการสู,
ก า รป ฏิ บั ติ แ ล ะก า ร ติ ดต ามกา รปฏิ บั ติ ง า น 
(Implementation and Monitoring) ธนาคารโลก
ใชAยุทธศาสตร	 (Strategies) ต,างๆ ไดAแก, 

1. ธรรมาภิบาลและการต,อตAานการประพฤติมิ
ชอบ (Governance and Anticorruption Mechanisms) 

2. การวิเคราะห	สังคม (Social Analysis) 
3. การติดตามผลและการประเมินผล การ

ปฏิ บั ติ ง าน โดยการ มีส, วนร, วม  (Participatory 
Monitoring and Evaluation) 
 ระดับความต,อเนื่องของการเขAาแทรกแซง
(Influence)  แล ะกา ร เ ขA า ม า มี ส, ว น เ ก่ี ย วขA อ ง 
(Involvement) ของธนาคารโลก กับองค	กรประชา
สังคมใน 6 ระดับจากนAอยท่ีสุดไปมากท่ีสุด ดังนี้ 
 1. ระดับข,าวสาร (Information) หรือการ
แลกเปลี่ยนข,าวสาร 
 2. ระดับเสวนา (Dialogue) แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 3. ระดับใหAคําปรึกษาแนะนํา (Consultation) 
 4. ระดับร,วมในการดําเนินการ (Collaboration) 
 5. ระดับหุAนส,วน (Partnership) 
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วารสารเกษมบัณฑิต ปpท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

 รายงานระบุกลุ,มเปhาหมายหรือองค	กรประชา
สังคมซ่ึงธนาคารโลกไดAเขAามาเก่ียวขAองต,างๆ ไดAแก, 
 1.เยาวชนและเด็ก (Children and youth) 
 2.บุคคลซ่ึงดAอยสมรรถภาพ (Persons with 
Disabilities) 
 3.กลุ,มความเชื่อต,าง  ๆ(Faith-Based Groups) 
 4.มูลนิธิ (Foundations) 
 5.กลุ,มจําแนกตามเพศ (Gender Groups) 
 6.สหภาพแรงงาน (Labor Unions) 
 7.บุคลากรรัฐสภา (Parliamentarians) 
 โดยกลุ,มเปhาหมายหรือองค	กรประชาสังคม
เหล,านี้อยู,ใน แอฟริกา เอเชียตะวันออกและแปซิฟ�ค 
ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียใตA 
อเมริกาเหนือ และญ่ีปุ|น 
 ในภาคผนวกของรายงานระบุกิจกรรมสําคัญ
ของธนาคารท่ีเก่ียวขAองกับประชาสังคมในประเทศ
ต,างๆ ท่ัวโลก ในดAานการใหAคําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับยุทธศาสตร	ความช,วยเหลือต,อประเทศใน
ดAานต,างๆ (Country Assistance Strategies) จํานวน 79 
ประเทศ และการมีส,วนร,วมกับประชาสังคมใน
ยุทธศาสตร	การลดความยากจน (Poverty Reduction 
Strategy) ในประเทศต,างๆ 38 ประเทศ 

ΙV 
 หนังสือ World Bank – Civil Society 
Engagement : Review of Fiscal Years 2007 
to 2009 แสดงใหAเห็นถึงบทบาทสําคัญของประชา
สังคมในดAานต,างๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการมีชีวิตท่ีดี 
(Good life) ของประชาชนพลเมือง เช,น การพัฒนา
ประเทศ การบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 
มลภาวะและสิ่ งแวดลA อม  และสิทธิ ในฐานะ
มนุษยชาติ (Human Rights) เป"นการยอมรับว,า 
ประชาสังคมเป"นภาคส,วนท่ีสามนอกจากภาครัฐ 
(Government) และภาคเอกชน (Private sector) 
ในการดําเนินการต,างๆ ซ่ึงมีเปhาหมายสุดทAาย 
(Ultimate goal) คือความอยู,ดีมีสุข หรือ Good 

life ของประชาชนในฐานะพลเมือง (Citizens) โดย
ท่ีท้ังสามภาคส,วนมีความจําเป"นจะตAองดําเนินการ
ร,วมกัน เพ่ือใหAบรรลุตามเปhาหมายสูงสุดประการ
เดียวกันดังกล,าว  

บทบาทของประชาสังคมในกระบวนการ
กําหนดและนํานโยบายสาธารณะสู,การปฏิบัติ เป"น
สิ่งท่ีควรไดAรับการส,งเสริมใหAเขAามามีส,วนร,วมอย,าง
ครบวงจร กล,าวคือต้ังแต,การกําหนดประเด็น
นโยบายสาธารณะ (Public issue) หรือป:ญหาท่ี
ประชาชนเดือดรAอน หรือป:ญหาต,างๆ ของประเทศ 
ทAองถ่ิน สังคม หรือชุมชน เป"นตAน การกําหนด
เ ปh า ห ม า ย เ ชิ ง น โ ย บ า ย  (Policy objective) 
มาตรการทางดAานนโยบาย (Policy measures) 
และเครื่องมือทางดAานนโยบาย (Policy instrument) ท่ี
จะใชAเป"นเครื่องมือในการดําเนินมาตรการต,างๆ ใหA
บรรลุเปhาหมาย การแปลงนโยบายสู,การปฏิบัติ 
(Policy transformation) ใ น รู ป โ คร งกา รหรื อ
แผนงาน การนําแผนงานหรือโครงการหรือนโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy implementation) การติดตาม
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ง า น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร
(Program/Project monitoring) รวมท้ังการประเมิน 
ผลแ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร  (Program / Project 
evaluation) การใหAภาคประชาสังคมไดAเขAามามี
ส,วนร,วมอย,างครบวงจรนี้จะทําใหAประเด็นนโยบาย
สาธารณะเป"น เรื่ องหรือป:ญหา ท่ี เ ก่ียวโยงกับ
ประชาชนอย,างแทAจริง และมีการดําเนินการต,างๆ 
ท่ีเป"นการแสดงความสํานึกของผูA เก่ียวขAอง เช,น 
เจAาหนAาท่ีของรัฐ ว,าตAองตอบสนองต,อป:ญหาหรือ
ค ว า ม เ ดื อ ด รA อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น พ ล เ มื อ ง 
(Accountability) ปhองกันการประพฤติมิชอบ และ
มีความโปร,งใสในการบริหารจัดการ (Transparency)  
เป"นตAน ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 รายงานเรื่องประชาสังคม ของธนาคารโลก 
ดังกล,าวเป"นเอกสารท่ีนักศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
การพัฒนา (Development administration) การ
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พัฒนาสังคม (Social development) และการ
พัฒนาประเทศท่ัวไป ผูAบริหารท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีทํางานเก่ียวขAองกับความมีชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนพลเมือง และผูAท่ีทํางานในองค	กรประชา

สังคม ควรศึกษาเพ่ือความเขAาใจบทบาทต,างๆ ของ
ประชาสังคม และความสัมพันธ	ระหว,างภาคประชา
สังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงาน
ร,วมกันในยุคป:จจุบัน 
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1. การพิมพ�  
  พิมพ�ต�นฉบับบทความ/บทวิจารณ�หนังสือด�วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต�แวร�อ่ืนท่ี
ใกล�เคียงกัน พิมพ�บนกระดาษขนาด A4 หน�าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต�อ 1 หน�า ให�พิมพ�ด�วยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรเท�ากับ 16 และใส�เลขหน�าตั้งแต�ต�นฉบับจนจบบทความ ยกเว�นหน�าแรกโดยจัดพิมพ�เปRน 2 
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2. การนําเสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประเภทท้ังท่ีเปRนบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน� (review 
article)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หน�า  A4 (รวมบทคัดย�อ) 
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ทบทวนเอกสาร วิธีการดาํเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

• 3 : สรุป  สรุปผลการวิจัย/บทความและข�อเสนอแนะ (ถ�ามี)  
• 4 : เอกสารอ$างอิง ให�นําเสนอแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (เรียงลําดับอักษร)  โดยนําเสนอ

ตามตัวอย�าง  3 
• ภาคผนวก (ถ�ามี) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย�าง  1) 
การนําเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 
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บทนํา   (ส�วนท่ี1ของบทความ) ระบุประเด็นปgญหาของการวิจัยให�ชัดเจนและปรากฏการณ�โดยสังเขป 
ในส�วนท�ายของบทนําให�ระบุวัตถุประสงค�ของการวิจัย(เฉพาะการนําเสนอเปRนบทความวิจัยมิใช�ใน
วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�) 
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เนื้อหา  (ส�วนท่ี  2  ของบทความ)   
• การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 
• แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ�ามี) 
• คําจํากัดความของศัพท�/ตัวแปร 
• ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง/วิธีการสร�างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห�ข�อมูล) 
• ผลการวิจัย 

� ข�อมูลเชิงประจักษ�  การวิเคราะห� และผลการวิเคราะห�ในรูปตารางท่ีนําเสนออย�าง
กะทัดรัด  (Concise) 

• ผู�เขียนอาจปรับชื่อหัวข�อในเนื้อหาสาระของการนําเสนอได�ตามความเหมาะสม เม่ือข้ึนย�อ
หน�าใหม� ไม�ควรเขียนเปRนข�อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส�วนท่ี  3  ของบทความ)   
 
เอกสารอ$างอิง  (ส�วนท่ี  4  ของบทความ) 
ภาษาไทย............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาไทยอังกฤษ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
ภาคผนวก  (ถ$ามี) ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย�าง  2) 
การนําเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน� (Article Review) 
 
บทนํา (ระบุประเด็นสําคัญ  ความเปRนมา และวัตถุประสงค�ของการนําเสนอ) 
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เนื้อหา  (สรุปสาระสําคัญแต�ละบท/ตอน โดยนําเสนอเปRนย�อหน�าได�มากกว�า 1 ย�อหน�า) 
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สรุปและเสนอแนะ (ถ�ามี) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
เอกสารอ$างอิง  (กรณีเปRนบทความปริทรรศน� ควรมีเอกสารอ�างอิงตามสมควร) 
ภาษาไทย............................................................................................................................................... 
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(ตัวอย�าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 
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5. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Grouth Constraint.”Journal of Banking and Finace. 
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6. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
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การเขียนอ$างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช�ระบบ นาม-ป� และระบุหน�า (เม่ือเปRนการอ�างอิงเฉพาะประเด็น) ไม�ใช�
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(จิรธี   กําไร, 2547: 4-5) ……………………….. 
2............(ทวีศักด์ิ อินทรรักขา,2549) ……………………. 
3............(สํานักงานพัฒนาการท�องเท่ียว,2551) ……………………….. 
4............( Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,2549) ……………………. 
5............( Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ�หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต�องระบุข�อมูลเก่ียวกับหนังสือท่ีวิจารณ� ดังนี้ 

• ชื่อหนังสือ 
• ชื่อผู�เขียน/ผู�แต�ง 
• ป�ท่ีพิมพ� 
• สํานักพิมพ�/โรงพิมพ� 
• จํานวนหน�า 

3.2 การนําเสนอบทวิจารณ�หนังสือควรมีส�วนนํา ส�วนเนื้อหา และส�วนสรุป ในทํานอง
เดียวกับการนําเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย�างท่ี  2) 

3.3 การนําเสนอสาระสําคัญในแต�ละบทโดยสรุปและวิจารณ�แยกแต�ละบทหรือแต�ละ
บทความ (กรณีเปRนหนังสือท่ีรวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การนําเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีท่ีมีตารางและภาพประกอบในบทความ ให�นําเสนอดังนี้ 
1. การนําเสนอตาราง 

(ตัวอย�าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ท่ีมา : ………….  (แหล�งท่ีมา และป�)......................... 
 
2. การนําเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต�าง ๆ ท่ีไม�ใช�ตาราง ให�เรียกว�า ภาพประกอบ โดยเขียนกํากับใต�
ภาพประกอบ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย�าง) 
รูปภาพ 

 
 

ภาพประกอบท่ี........ : ………………….(ชื่อภาพประกอบ).................................... 
ท่ีมา : ………………(แหล�งท่ีมา และป�)............(ถ�ามี) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ�หนังสือเพ่ือพิมพ�เผยแพร� 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ�งให�ทราบว�าได�รับบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ� 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ�หนังสือว�ามีรูปแบบการนําเสนอ

เปRนไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม� และสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ�หนังสือ ท่ีการนําเสนอไม�เปRนไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม�ส�งคืนต�นฉบับให�แก�
ผู�เขียน) 

3. บรรณาธิการจะนําบทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีผู�เขียนส�งมาเสนอต�อผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ โดยใช�เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีจะได�พิมพ�เผยแพร�ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต�องได�รับการ
ประเมินให�พิมพ�เผยแพร�ได�จากกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในแต�ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีท่ีผลการประเมินระบุให�ต�องปรับปรุงหรือแก�ไขก�อนพิมพ�เผยแพร� ผู�เขียนจะต�อง
ดําเนินการให�แล�วเสร็จ และส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขแล�วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามท่ีบรรณาธิการกําหนด)  นับจากวันท่ีได�
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท�านส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือฉบับแก�ไขช�ากว�ากําหนด 
บรรณาธิการจะนําไปพิมพ�เผยแพร�ในวารสารฉบับต�อไป (โดยผู� เขียนจะต�องแจ�งให�
บรรณาธิการทราบว�าประสงค�จะส�งช�า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือเพ่ือพิมพ�เผยแพร�ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข�อมูลในแบบฟอร�มนําส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู�เขียนมากกว�า 1 คน ให�ระบุข�อมูลของผู�ร�วมเขียนทุกคนเพ่ิมเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ  กระทําได�  2  วิธีดังนี้ 

• วิธีท่ี  1 :  ส�งผ�าน E-mail   Nkhanthachai@gmail.com 
• วิธีท่ี  2 :  ส�งทางไปรษณีย�ไปยังอยู�ข�างล�างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขท่ี  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส�งทางไปรษณีย�ให�ส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ  จํานวน  1  ฉบับ  พร�อมบันทึก
ข�อมูลลงแผ�น  CD จํานวน 1 แผ�น โดยนําส�งพร�อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ�ามี) 

4. เ ม่ือส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือด�วยวิธี ท่ี  1 หรือวิธี ท่ี  2 กรุณาโทรศัพท�แจ�งให�
บรรณาธิการทราบด�วยวาจา  โดยโทรศัพท�ไปท่ี  02-3202777 ต�อ 1129  
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