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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสม
ทางการตลาด ในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติต่อการบริการภายในที่พักแรมใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 3) เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความพึงพอใจด้านการบริการของที่พักแรมที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า(ความภักดี) ประชากรที่ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติและได้
เก็บรวบรวมจากข้อมูลตัวอย่าง จ านวน 400 คน วิเคราะห์ผลข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test โดยการสร้างตาราง ANOVA ใช้วิธีเทียบ
รายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) และสถิติการวิเคราะห์ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Enter 
Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากทวีปยุโรป และเป็นเพศชาย มี
อายุ 61 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 4,000 USD ขึ้นไป ส าหรับระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ต่ า
กว่าปริญญาตรี และเลือกพัก เกสท์เฮาส์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ ปัจจัยที่ไม่ใช้ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านท าเล
ที่ตั้งมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านการคมนาคมขนส่ง ตามล าดับ ด้านความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อบริการภายในที่พักแรมหลังการเข้าพัก พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  ด้าน
การบริการในห้องพักอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริการของพนักงาน และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ภายในที่พักแรม ตามล าดับ นักท่องเที่ยวต้องการให้มีเพ่ิมเติมภายในที่พักแรม 

พบว่า ความต้องการ เก้าอ้ีพนักพิง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ พรมกันลื่นในห้องน้ า ความ
คิดเห็นหลังการใช้บริการที่พักแรม พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวหลังการใช้บริการที่พักแรม เห็น
ว่าจะแนะน าท่ีพักแห่งนี้ให้กับผู้อื่นหรือคนท่ีรู้จักอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อ
ที่พัก และจะกลับมาใช้บริการที่พักแรมอีกครั้ง ตามล าดับ 
 ค าส าคัญ: นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วน
ประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ การกลับมาใช้บริการซ้ า(ความภักดี) 

mailto:suthipac@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

C 2 
 

 
ABSTRACT 

Because of the natural beauty that has attracted millions of foreigners to Thailand, 
tourism industry has grown rapidly over the years. Many people have considered foreign 
senior travelers as a niche market. This research aims to explore factors that influence 
foreign travelers, particularly the elderly, in choosing accommodation in Amphoe Muang, 
Nongkhai Province. There are three objectives to this research: 1) to analyze marketing mix 
factors and non-marketing mix factors that influence on decision-making in accommodation 
selection; 2) to analyze customer satisfaction; and 3) to determine factors for repeated 
customers.  
 This research, surveyed 400 foreign senior tourists, to determine factors in 
accommodation selection and factors for loyal customers. Various methodologies are 
performed in this research including t-test, f-test, descriptive analysis, inferential statistics, 
and multiple regression.  

The most important marketing factor that influences foreign senior tourists is price. 
The non-marketing factor that motivate tourists’ preference on accommodation selection is 
the location. To cater the niche market of seniors, this research suggests that price should 
be clearly stated and the direction to accommodation should be easily understood.  
 Keywords: Foreign senior travelers marketing mix factors non-marketing mix factors 
customer satisfaction factors for repeated customers 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
และมีความส าคัญโดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยที่สาขา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่า GDP ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงที่ ได้แก่  สาขาที่ พักอาศัย 
(Accommodation for Tourist) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage servicing industry) 
และบริการที่เป็นเฉพาะกรณีของประเทศไทย (Country-specific tourism industries) เช่น สปา นวดแผน
ไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือชุมชนต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียน และช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้
คนในพ้ืนที่ และท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ 

จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทร์ เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งห่างจากเมืองหนองคายประมาณ30 กิโลเมตรโดยมี
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมระหว่างสอง และจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถเดินทางข้ามไปลาวได้
โดยสะดวก และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่ส าคัญจังหวัดหนองคายและยังเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยาสารการท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศคือ( MODERN MATURITY, 2001) ให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของ 1 ใน 10 ของเมืองที่ดีที่สุดใน
โลก ส าหรับที่ชาวอเมริกันผู้สูงอายุไป  



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

C 3 
 

ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
กล่าวคือประชากรวัยสูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.1 ในปี 2543 
เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของประชากรก าลังเปลี่ยนจากโครงสร้างประชากรวัย
เด็กในอดีตเป็นประชากรวัยสูงอายุ หรือสังคมสูงอายุในอนาคต ดังนั้นเราควรจะให้ความส าคัญและพัฒนา
อุสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายและเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วง เกษียณอายุการท างาน ท าให้มี
เวลาว่างในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระเสรี รวมถึงมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และกลุ่ม
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ มีสวัสดิการหรือเงินบ านาญที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นรายเดือนหรือรายอาทิตย์ ซึ่งเป็นรายได้ที ่
มั่นคง อีกทั้งยังมีเงินเก็บสะสมส่วนตัว อันท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีก าลังในการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยว ด้วย
เหตุนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยอีกกลุ่ม  

ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจที่พักแรมต่างๆในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย และสามารถน ามาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการเข้าพักแรม หรือท าให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ ท าให้เกิดการกลับมาซ้ ารวมถึงการใช้ระยะเวลาในการเข้าพักนานขึ้น หรือพัฒนา
มาเป็นการพักระยะยาว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญยิ่งต่อการศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริการของที่พักแรมและสถานที่
พักแรม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่พักแรม ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และเนื่องด้วยในปัจจุบันยังขาดแคลน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดอ่ืนๆ จึงเป็นเหตุผลอีกประการ
หนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมทาง
การตลาดและไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ รวมถึงความพึง
พอใจต่อการใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการผู้สูงอายุ เพ่ือปรับธุรกิจที่พักแรมให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและน าเข้าไปสู่การตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
         Kotler (1986) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง ปัจจัยหรือชุดของ
ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งน ามาผสมกันเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย 
         ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งที่มิอิทธิพลในการสร้างความต้องการซื้อใน
ผลิตภัณฑ์ แต่โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทั้ง 4 ประการอาจเรียกว่าส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps 
(The four Ps of the Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ (สุวัชนา, น 130) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการของ 
มนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์อาจจะมีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ กล่าวคือ เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ และผู้ขาย 

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยน หรือบริการในรูปเงินตรา  
เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการก าหนดเวลา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา 

3. การจัดจ าหน่ายหรือสถานที่จ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกิจกรรมการน า 
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ผลิตภัณฑ์ที่จะขายออกสู่ตลาดเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ส่วนประสมนี้ไม่ได้หมายถึงการพิจารณาสถานที่
จ าหน่ายแต่อย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะจ าหน่ายผ่านตัวกลางหรือไม่อย่างไร และมีการเคลื่อนย้าย
สินค้าอย่างไร ดังนั้นในการน าผลิตภัณฑ์ออกขาย (Placing The Product) จะประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่งเรา
เรียกว่า ส่วนประสมในการจัดจ าหน่าย (Distribution Mix)  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จ าหน่ายและ 
ตลาด เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่ดีต่อการซื้อ การส่งเสริมการตลาดเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งในการขายสินค้าอาจท าได้ 4 วิธีการด้วยกัน 
ซึ่งเราเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Mix)  
        วุฒิ สุขเจริญ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนั้น ความรุนแรงของ
อิทธิพลที่กลุ่มอ้างอิงมีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้บริโภคแต่ละคนและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอ้างมีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ ข้อมูลและประสบการณ์ 
ส าหรับผู้บริโภคที่ใช้บริการมาแล้วมักไม่ขอค าปรึกษาจากใคร แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ หาข้อมูลได้ยาก 
หรือไม่เชื่อถือโฆษณา ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะขอค าแนะน าจากผู้อื่น (Majumdar,2010,P.143) 
         ตุ้ย ชุมสาย,มล. และญิบพัน พรหมโยธี (2527) ได้นิยามอุปสงค์เชิงการท่องเที่ยว ว่า คือความ
ปรารถนาจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพ่ือซื้อบริการท่องเที่ยว ส าหรับท่องเที่ยวซึ่งอุปสงค์การท่องเที่ยวที่ส าคัญมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว โดยจะมีการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ
พักแรม ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านการต้อนรับของ
พนักงานหรือบริการ ปัจจัยด้านระบบรักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้านสภาพห้องพัก ปัจจัยด้านชื่อเสียงของที่
พัก และปัจจัยด้านเครือข่ายสาขาของที่พัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่พักแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียบพร้อม แสดง
ถึงโอกาสทางธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ลูกค้าหรือแขกท่ีมาพัก ในที่นี้หมายถึงที่พักแรมที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานบันเทิง สระว่ายน้ า บริการซักรีด บริการด้านสุขภาพ บริการอินเตอร์เน็ต 
ร้านค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการตัดสนใจมาให้บริการของโรงแรมเพ่ิม
มากขึ้น 

2. ปัจจัยด้านการต้อนรับของพนักงานและการบริการ เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงาน 
ด้านการให้บริการ คือการให้บริการที่ดีทั้งทางการตอบรับ อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ความดูแลเอาใจใส่ของ
พนักงาน รวมถึงความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยด้านอัตราค่าท่ีพัก ผู้บริโภคแต่ละคนมีระดับรายได้ที่แตกต่างกันท าให้โอกาสใน 
การเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกัน รวมถึงความพอใจในการจ่ายเพ่ือให้ได้ระดับการบริการตามความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ 

4. ปัจจัยด้านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงแรมต้องให้ความส าคัญเป็น 
พิเศษเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือใน
สถานที่และการบริการ 

5. ปัจจัยด้านสภาพห้องพัก หมายถึงในส่วนความสะอาดของห้องพัก ความปลอดโปร่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก และบรรยากาศดี 

6. ปัจจัยด้านชื่อเสียงโรงแรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้มาพักแรม ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก 
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ที่พักแรม ซึ่งที่พักแรมที่มีชื่อเสียงย่อมมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียบพร้อม จึงท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้
บริการที่พักแรมนั้น 

7. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ไม่เกิดความวุ่นวายในส่วนของพนักงานทุกระดับ เพ่ือท าให้
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

ส านักงานการท่องเที่ยว.(2551) นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการ เติบโตทางด้าน
ตลาดการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุจะเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงและความว่องไวของร่างกาย 
ลดน้อยลง จึงท าให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ล าบาก จ้อจ ากัดดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเมื่อมาใช้บริการภายในที่พัก ดังนั้น ผู้ให้บริการที่พักควรตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการ
ให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  

เยาวภา จันทร์สอน (2550 : 8) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติด้านบวก ที่บุคคลมีต่อสิ่ง
หนึ่งและแสดงออกมา ได้แก่ ความชอบและพอใจเมื่อได้รับในสิ่งที่ตนต้องการ ฉะนั้นความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 จากการทบทวนงานวรรณกรรมเบื้องต้น สามารถน าข้อมูลส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้ เช่น น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ทั้งนี้ยังน าปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการคมนาคมขนส่ง 
รวมทั้งปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติภายหลังการใช้บริการ และความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าท่ีพักแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกที่
พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติต่อการบริการภายในที่พักแรมในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3. เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความพึงพอใจด้านการบริการของที่พักแรมที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการ
ซ้ า(ความภักด)ี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างประชากร ของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) เพ่ือ
สะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะที่เป็นทั้งแบบสอบถาม
ปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พัก
แรม ความพึงพอใจในด้านการบริการภายในที่พักแรมของนักท่องเที่ยวภายหลังการใช้บริการ สิ่งที่
นักท่องเที่ยวต้องการเพ่ิมเติมภายในที่พักแรม และความคิดเห็นหลังการใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น แล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล 30 ชุด Pre-test มา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.90 จากนั้น
น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรงและความเชื่อถือได้แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และจัดเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามให้เป็นระบบ น าไปตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้วน าไปวิเคราะห์ประมวล
ทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
t-test และ F-test และสถิติการวิเคราะห์ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าตัวแปร (Enter Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์ส่วนบุคคล 

พบว่าจากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มประเทศถิ่นพ านัก
อยู่ในทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 63.5 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84.0 และมีอายุ อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 46.0  และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 4,000 USD ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.3  ส าหรับระดับการศึกษา 
พบว่าส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.3 และเลือกพัก เกสท์เฮาส์ คน  คิดเป็นร้อยละ 49.8 

ผลการวิเคราะห์ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรม 
พบว่าระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรม

ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด คือ ด้าน
ราคา ( x̄  =  3.62 ) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x̄  =  3.50 ) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่จัด
จ าหน่าย ( x̄  =  3.47 ) และน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x̄  =  3.06 ) ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  =  3.41 ) 

ผลการวิเคราะห์ด้านที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรม 
พบว่าระดับความส าคัญของปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่

พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้านท าเลที่ตั้ง( x̄  =  3.48)  
อยู่ในระดับความส าคัญระดับมาก รองลงมา คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง ( x̄  =  3.22 ) และด้านการคมนาคมขนส่ง  
 ( x̄  =  3.12 ) ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x̄  =  3.27 ) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีต่อบริการภายในที่พักแรม  
พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีต่อการบริการภายในที่พักแรมใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริการในห้องพัก (  x̄  = 4.21 ) 
รองลงมา คือ ด้านการบริการของพนักงาน (  x̄  = 3.98 ) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในที่พัก
แรม (  x̄  = 3.38 ) ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  x̄  = 3.85 ) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหลังการใช้บริการที่พักแรม 
ตารางท่ี 1 : การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าตัวแปร ปัจจัยแห่งความพึงพอใจด้านการบริการที่พัก
แรมที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของนักท่องเที่ยว 
 

 หมายเหตุ: ** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า จากค่า B1 = 0.218 ซึ่งมีค่าเป็นบวก อธิบายได้ว่าความพึงพอใจด้านการ

บริการของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า ซึ่งหมายความว่า หากนักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจด้านการบริการของพนักงานมากข้ึน ก็จะส่งผลให้การกลับมาใช้บริการซ้ า มากขึ้นตามไปด้วย 

จากค่า B2 = 0.255 ซึ่งมีค่าเป็นบวก อธิบายได้ว่าความพึงพอใจด้านการบริการห้องพัก มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า ซึ่งหมายความว่า หากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการบริการห้องพัก
มากขึ้น ก็จะส่งผลให้การกลับมาใช้บริการซ้ า มากขึ้นตามไปด้วย 

จากค่า B3 = 0.125 ซึ่งมีค่าเป็นบวก อธิบายได้ว่าความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
ภายในห้องพัก มีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า ซึ่งหมายความว่า หากนักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักมากข้ึน ก็จะส่งผลให้การกลับมาใช้บริการซ้ า มากขึ้นตาม
ไปด้วย 

Dependent variable การกลับมาใช้บรกิารซ้ า 
Independent varialbles ความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงาน(X1) ความพึงพอใจด้านการบริการ

ห้องพัก(X2) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆภายในห้องพกั(X3) 
Prediction: Goodness-of-Fit 
Multiple R .909a  
R Square .867  
Adjusted R Square .861 
Standard Error .720 
Analysis of 
Variance 

Degree of Freedom Sum of Squares Mean Square 

Regression 3 41.254 13.751 
Residual 393 205.542 0.519 
F = 26.493 Sig. F= .000  
Durbin-Watson 1.726 
Explanation : Variables in the Equation 

Independent Variable Unstandardize
d 

Coefficients 
(B) 

Standardized 
Coefficient 

(Beta) 

T-value Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.184 - 9.345 .000 
ด้านการบริการของพนักงาน(X1) .218 .202 3.133 .002 
ด้านการบริการห้องพัก(X2) .255 .232 3.731 .000 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆภายในห้องพัก(X3) .125 .027 2.528 .032 

Collinearity Diagnostics Tolerance Variable Inflation 
Factor (VIF) 

Condition Index 

ค่าคงที่ (Constant) - - 1.000 
ด้านการบริการของพนักงาน(X1) .508 1.970 10.176 
ด้านการบริการห้องพัก(X2) .543 1.843 15.112 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆภายในห้องพัก(X3) .819 1.220 20.209 
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เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริการห้องพักมีความส าคัญมากที่สุด 
(Beta = .232) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงาน (Beta = .202) อันดับสาม คือ ความ
พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพัก (Beta = .027) 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปัจจัยในการเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย สามารถอภิปรายผลตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านราคา มากที่สุด คือราคาห้องพัก
เหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ คือสภาพแวดล้อมของที่พักแรม ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย คือ การจองห้องพักได้สะดวกโดยตรงกับที่พักแรม และด้านการส่งเสริมการตลาด คือการมีส่วนลด
ส าหรับลูกค้าที่เข้าพักระยะยาวหรือพักแรมเป็นหมู่คณะ ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ เพียงพิศ เรืองแปง 
(2551)ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมตามกรอบแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(4’Ps) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ กิตติศักดิ์ โมราศิลป์ (2553)ที่พบว่า ปัจจัย
เกี่ยวกับที่พักมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านบุคคลากรสูงที่สุด รองลงมาคือด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 

2. ปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรม พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านท าเลที่ตั้ง มากที่ สุด 
รองลงมา คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง และน้อยที่สุด คือ ด้านการคมนาคมขนส่ง ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ 
สุธาสินี ค าส าราญ (2551) ที่พบว่า มีปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในระดับมาก และสอดคล้องกับ Lee, Reynolds, Kenon (2003) พบว่า กล
ยุทธ์ทางการตลาด 3 อันดับแรกที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการบริหารธุรกิจด้านที่พักได้แก่ การบอกเล่าปากต่อ
ปาก (98.9%) การรวมกลุ่มของหอการค้า (97.7%) เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และเป็น
ชาวต่างชาติ ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจึงต้องการที่พักแรมที่มีการเดินทางเข้าออกสะดวกและมีความปลอดภัย อยู่
ใกล้ท าเลที่ดี สามารถเดินทางเข้าออก หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก 

3. ปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริการภายในที่พักแรมหลังการเข้าพักแรม พบว่า  
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านการ
บริการในห้องพักมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริการของพนักงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ภายในที่พักแรม ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ กฤศนพัชญ์ บุญช่วย (2555) ด้าน พบว่า 1. 
คุณภาพการบริการของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) 2. ด้านคุณภาพของห้องพัก อยู่ในระดับมาก  
( X = 3.99) 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) 4. ด้านการให้บริการ 
ทางธุรกิจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) 5. ด้านความคุ้มค่าเงิน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.43) 6. ด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) 7. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม อยู่ในระดับมาก  
( X = 3.99) และสอดคล้องกับ รักษพล สนิทยา และคณะ (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจในการบริการในท่ีพักในด้านการบริการของพนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูง  
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สรุปผล 
จากผลการวิจัยท าให้พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดคือ 

ด้านราคา ดังนั้น สถานประกอบการควรให้ความส าคัญในการก าหนดราคาห้องพักให้เหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง
และก าหนดราคาห้องพักไว้ชัดเจนในช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น ในเว็ปไซต์ เป็นต้น และสถานประกอบการ
ควรให้ความส าคัญในด้านผลิภัณฑ์ของที่พักแรม โดยเฉพาะเรื่อง สภาพแวดล้อมของที่พักแรม และความ
สวยงามของห้องพัก ไว้เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

จากผลการวิจัยท าให้พบว่า ปัจจัยที่ไม่ใช่ส่วนประสมทางการตลาดนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ดังนั้น ถ้าเป็นสถานประกอบการด้านที่พักแรมควรบอกต าแหน่งที่พักแรม และ
สร้างทางเข้าออกให้มองเห็นชัดเจน สะดวกสะอาดและปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว และส าหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ควรสร้างในท าเลที่อยู่ในเมืองและใกล้แม่น้ า  

จากผลการวิจัยท าให้พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้านการบริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ภายในที่พัก น้อยท่ีสุด ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรให้ความเอาใจหรือดูแลเพ่ิมเติมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในที่พักแรมเพ่ิมมากข้ึน 

 จากผลการวิจัยท าให้พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริการห้องพักส่งผลต่อนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้
บริการซ้ ามากที่สุด ดังนั้น เราควรให้ความส าคัญในด้านการบริการในห้องพัก รักษาคุณภาพ และเพ่ิมเติมสิ่งที่
นักท่องเที่ยวต้องการ ดูแลความสะอาด และปลอดภัย ภายในห้องพัก เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของ
นักท่องเที่ยว 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เท่านั้น หากมีการท าวิจัยเพ่ิมเติม ควรท าวิจัยในเขตจังหวัดหนองคายใน
ภาพรวม เพราะจังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภออ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นการศึกษาที่
ครอบคลุมพ้ืนที่กว่างานวิจัยนี้ และควรท าวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพ านัก 
ระยะยาว (Long stay) กรณีศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัด
หนองคาย 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินศักยภาพและผลกระทบการท่องเที่ยว
ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  และด้านสุขภาพ/สุขภาวะที่มีต่อชุมชน 2) เพ่ือค้นหา
รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เน้นการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว  โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 

ขอบเขตการวิจัย ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านแม่ก าปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วิธีการ
ศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บข้อมูล
ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนพ้ืนที่ชุมชน ในช่วงเวลาที่ด าเนินงานวิจัย โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเก็บข้อมูลความคิดเห็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในและนอกพ้ืนที่ชุมชน โดย
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพ้ืนที่ชุมชนทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ด้าน
ประสบการณ์และความรู้สึกต่อแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และการประเมินความพึงพอใจด้านสุขภาพ/สุขภาวะ
ของสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ที่มีผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวตามชีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยสามารถจัดการผลกระทบ
การท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน ในด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ/สุข
ภาวะ โดยก าหนดขีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านต่างๆ ก าหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยก าหนดมาตรการ เพ่ือจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางการบริ หารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดความสามารถการรองรับพ้ืนที่ด้านนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินการจัดการขีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ: ขีดความสามารถการรองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่ก าปอง 
 

ABSTRACT  
This research has the objectives of this research were to: (1) assess the potential of 

community and tourism impact within physical, environment, social and culture, and the health 
assessment, and (2) explore the tourism area based management within host community and 
stakeholders in relation to the Carrying Capacity for community based tourism management.   
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The scope of research study has limited to the community based tourism at Baan Mae 
Kampong, Mae-On District, Chiang Mai. The research study use the mixed method both 
quantitative and qualitative research method. The research tools used to collect data were 
questionnaire (opinion survey) through tourist’s satisfaction toward the perception perceived 
from the community tourism, and tour operator’s opinion survey within community and from 
outside community. And also collected the opinion survey of psychological and healthy 
assessment through the member of Home stay group by in depth Interview and focus group 
meeting. A sample of tourists was drawn using as accidental sampling from the sampling frame. 
Evaluation data were obtained from both Thai and International tourists of the chosen.  

The results indicated that: the community has the potential tourism management and 
involving the tourism impact toward the community. In aspects of the physical, environmental, 
and social, cultural and health/wellness by scheduling capabilities, support for community-
based tourism in various ways. Define tourism management regulation by measures to manage 
community-based tourism management by the application of the carrying capacity assessment 
concept from the recreational areas management in the National Park for using as guideline for 
community based tourism management involving Carrying Capacity sustainability management. 

Keywords: Tourism Carrying Capacity, Community Based Tourism-CBT, Baan Mae 
Kampong 
 
บทน า  

บ้านแม่ก าปองเปิดเป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์และมีบริการพักแบบโฮมสเตย์ เริ่มทดลองรับนักท่องเที่ยวปี
พ.ศ.2542 และเปิดเป็นทางการวันที่ 10 ธันวาคม พ. ศ. 2543 ระยะแรกของการด าเนินการท่องเที่ยวในชุมชน 
เกิดปัญหาที่ส าคัญ คือ ชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวหรือการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
ผลประโยชน์ที่เปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของตนเอง 
ไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรการในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่เข้าใจการดูแลผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ได้รับ ชุมชน
จึงแก้ปัญหาในการปฏิบัติหรือการจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกต้องด้วยกระบวนการวิจัย  ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือร่วมกันก าหนดกฎกติกาในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีฐานคิดจากการวิจัยท้องถิ่นที่ชุมชนได้
ด าเนินการมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี (พรมมินทร์และคณะ, 2552)   

ชุมชนแม่ก าปอง (พรมมินทร์และคณะ, มปป) พบว่า  มีปัญหาและความต้องการหลายอย่างของชุมชน ที่
เป็นผลกระทบเกิดจากการท่องเที่ยว ท าให้หมู่บ้านเริ่มพัฒนาถนนคอนกรีต จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
และคนภายนอกเข้ามาซื้อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย น าไปสู่ปัญหาจากนายทุนภายนอกท่ีเข้ามาลงทุนประกอบกิจการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ไม่ยอมรับกฎกติกาของชุมชนท าให้เกิดปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ขณะชาวบ้าน
บางกลุ่มไม่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว ที่จอดรถไม่สะดวก คนน าเที่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  
ขาดบุคคลที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการในปริมาณที่เหมาะสม ป้ายบอกชี้ทางไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ยังไม่ค่อยสะดวก และปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น คือ การซื้อขายที่ดินของชาวบ้านให้กับคนภายนอก
มากขึ้น อาจท าให้เกิดผลที่ตามมาในด้านการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรที่ไม่
เหมาะสม ไม่สามารถบริหารจัดการโดยชุมชนได้เช่นเดิม สวนสมุนไพรไม่ได้รับการดูแล การจัดระบบและการ
กระจายรายได้ไม่ทั่วถึง การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ และท า
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หน้าทีม่ัคคุเทศก์ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ ชุมชนมีคนภายนอกมาอยู่อาศัยในพ้ืนที่มากขึ้น ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
มลภาวะทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ และปัญหานายทุนเข้ามาซื้อที่ดิน อาจกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
ชุมชนจึงต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง (พรมมินทร์ และคณะ, 2552)   

จากปัญหาดังกล่าว ชุมชนบ้านแม่ก าปองได้ตระหนักถึงปัญหาด้านความสามารถการรองรับของพื้นที่ 
การท่องเที่ยวในด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสุขภาวะของชุมชน ทั้งที่มี
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและผลกระทบจากการประกอบอาชีพดั้งเดิม (ฐิติและคณะ,2557) ซึ่งพบว่าสภาพ
ด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่มีถนนคอนกรีตเข้าถึงหมู่บ้าน ให้ความสะดวกในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไม่มากนัก จึงส่งผลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมปริมาณมาก
ขึ้นทั้งในฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งการเข้ามาของคนนอกชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือการเข้ามาซื้อ
ที่ดินอยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพค้าขายในชุมชนในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน สภาพของบ้านเรือนเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปจากรูปแบบวิถีชีวิตของชาวบ้าน กลายเป็นบ้านพักแบบสมัยใหม่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/กสิกรรม การผลิตเพ่ือการบริโภคท าได้น้อยลง หันไปสู่การซื้อเพ่ือการบริโภค ท าให้บางครั้งมี
ผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชน เนื่องจากบริโภคผักที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือด้านสุขภาวะที่ชุมชนมีความกังวลใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน เกิดภาวะความเครียด รวมไปถึงมลภาวะทางเสียง อากาศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกาย
และจิตใจ โดยเฉพาะในช่วงที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ชุมชนค่อนข้างมาก ซึ่งกระทบไปถึงด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมก็ต้องปรับตัวมาท าอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
จึงท าให้กระทบต่อการด ารงชีวิตตามปกติ และมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือ
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบผจญภัย จึงมีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าออกชุมชนในปริมาณที่มากขึ้นและมีจ านวน
รถยนต์ขนส่งบริการเข้าออกบริเวณหมู่บ้านวันละหลายเที่ยว รวมทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบไปกลับที่ไม่
ค้างคืนในหมู่บ้านในสัดส่วนที่มากข้ึน จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ/สุขภาวะที่มีผลต่อผู้คนในชุมชนบ้านแม่ก าปอง โดยศึกษาจากแนวคิด
การจัดการขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการที่ได้ด าเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ(อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ, 2550) ที่ก าหนดแนวทางจัดการขีดความสามารถการรองรับในด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
นิเวศวิทยาและด้านสังคม เพ่ือการประยุกต์ในการก าหนดปัจจัยขีดความสามารถการรองรับ 

ความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้น าชุมชนด้านการท่องเที่ยวตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
ร่วมกับนักวิจัยหลัก นักวิจัยชุมชน เห็นควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน โดยพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบต่อชุมชนร่วมกับ
กลุ่มนักวิจัยที่เป็นนักวิชาการจากภายนอกชุมชน รวมไปถึงตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่    หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขของชุมชน รวมทั้งค้นหาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างเป็นระบบตามแนวคิดขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 
Capacity) เพ่ือจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนสามารถดูแลจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง  
 
ทบทวนวรรณกรรม  

การประเมินขีดความสามารถการรองรับเพ่ือการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity)  ได้ประยุกต์
หลักการระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ (Limits of Acceptable Change, LAC) และช่วงชั้นโอกาสทาง
นันทนาการ (Recreation Opportunity Spectrum, ROS) ที่ได้มีผู้ศึกษาวิจัย (Stankey et al, 1985; Cole & 
Stankey, 1987;  Howard & Potter, 2002; Macleod Institute, 2002) ไว้ว่าระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับ
ได้ เป็นกระบวนการของการน าแนวคิดขีดความสามารถการรองรับมาประยุกต์ เพ่ือสร้างแผนงานในการจัดการ
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อย่างเต็มรูปแบบ โดยประเมินปัจจัยตัวชี้วัดและก าหนดค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ก าหนดค่าสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และสุขภาวะ โดย
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า มีขนาด
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติในความเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ และ
ไม่เกินขีดความสามารถของพ้ืนที่นั้น การประเมินขีดความสามารถของการรองรับของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยวนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ที่ยอมรับระดับการเปลี่ยนแปลงได้ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์รองรับการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

ส่วนแนวคิดการประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2551) มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา คือ 

1. ประเภทและระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปริมาณและลักษณะของการใช้ประโยชน์ 

2. สภาพการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวหรือนันทนาการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวหรือ
เป้าหมายของการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดปัจจัยและเกณฑ์ในการชี้วัดที่แสดงถึงเป้าหมายที่ต้องการทั้งด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรมและประสบการณ์นันทนาการ 

การศึกษาขีดความสามารถการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ  (โครงการศึกษาขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , 2548) ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือการจัดท าคู่มือประเมินติดตามขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  เพ่ือให้มีความเข้าใจในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้าน
นันทนาการของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่ยอมรับได้ (Limits of 
Acceptable Change) ด้านนิเวศวิทยา ด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ก าหนดตัว
แปรต่างๆ ที่ใช้ในการวัดผลกระทบจากการท่องเที่ยว แล้วน าไปสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ประโยชน์ของอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อบ่งชี้ว่าการใช้ประโยชน์ดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เกินขีดความสามารถในการรองรับด้านต่างๆ หรือไม่  
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปก าหนดปัจจัย/ตัวชี้วัดผลกระทบส าหรับใช้ในการประเมินขีดความสามารถการรองรับ
ด้านต่างๆ ข้างต้น มีการก าหนดเกณฑ์ค่าผลกระทบในระดับที่จะก าหนดเป็นค่าสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้น แนวคิดนี้
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยว ก าหนดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้ 
ภายใต้กฎลีบิกส์ (Libig’s Law) ได้ก าหนดเงื่อนไขว่า ค่าขีดความสามารถรองรับได้ที่มีระดับวิกฤตสูงสุด จะเป็น
ตัวบ่งชี้ระดับสูงสุดของขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ เพ่ือพิจารณาขีดความสามารถสูงสุดของ
การรองรับของพ้ืนที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านต่างๆ 

ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) หมายถึง ความสามารถของพ้ืนที่ที่จะ
รองรับการใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ (Coccossis and Parpairis, 1992; อ้างใน 
Apostolopoulos and Gayle, 2002) รวมทั้งหมายถึง ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านนันทนาการ ซึ่งพ้ืนที่
สามารถรองรับได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ และจากค านิยามของ
องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้ให้ความหมายว่า จ านวนคนสูงสุดที่เข้าไปในพ้ืนที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน โดย
ปราศจากการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพพ้ืนที่ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม และไม่
กระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (PAP/RAC, 1997) ทั้งนี้ได้ก าหนดความหมายและประเภทขีด
ความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดระดับขีดความสามารถในการรองรับแต่ละด้าน
และการก าหนดตัวแปรต่างๆ ในด้านต่างๆ เพ่ือประเมินขีดความสามารถการรองรับเพ่ือการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวด้านกายภาพ (Physical carrying Capacity, PCC) 
1) เป็นการศึกษาถึงระดับความสามารถสูงสุด ซึ่งระบบนิเวศหรือระบบสิ่งแวดล้อมจะสามารถรองรับ

ได้ โดยไม่เกิดอันตรายหรือผลเสียหายถาวรต่อระบบนั้นๆ  
2) ความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบ 

ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งผลผลิตของระบบ ความสามารถในการปรับตัว และการทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปของ
ระบบได้  

3) ระดับการใช้ประโยชน์ด้านท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับเนื้อที่ซึ่งใช้ในการรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว
หรือนันทนาการในช่วงเวลาหนึ่งๆ เป็นหลัก โดยพิจารณาจากจ านวนเนื้อที่ที่สามารถเปิดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ
นันทนาการและค่ามาตรฐานด้านเนื้อที่ซึ่งกิจกรรมนันทนาการแต่ละประเภทที่ต้องการ  เพ่ือสามารถประกอบ
กิจกรรมนั้นได้อย่างมีคุณภาพ  

ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Carrying Capacity, SCC) หมายถึง จ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดต่อช่วงเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวจนยอมรับไม่ได้ 

1) วิธีการวัดโดยการใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ชุมชนท้องถิ่น  
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (SCC) 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการสอบถามประชาชนท้องถิ่นถึงระดับของผลกระทบสูงสุดจากการท่องเที่ยวที่

ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหรือมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง แล้วน ามาสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ประโยชน์ เพ่ือก าหนดขีดความสามารถสูงสุด
ในการรองรับได้ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวด้านจิตวิทยา (Psychological Carrying Capacity, 
PsCC) 

1) จ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ยังคงให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
แก่นักท่องเที่ยวได้  

2) ปัจจัยที่ใช้วัดผลกระทบเพ่ือประเมินค่า PsCC คือ ความรู้สึกแออัด ที่สัมพันธ์กับจ านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

3) ใช้แบบสอบถามถึงความรู้สึกแออัดของนักท่องเที่ยวและความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านอ่ืนๆและ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมในทัศนะของนักท่องเที่ยวพร้อมเหตุผล 

จากการทบทวนข้อมูลหลักการ ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้างต้น โดยน าแนวคิด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity; CC) และแนวคิดการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบที่
ยอมรับได้ (Limits of Acceptable Change; LAC) ที่ก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวัดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว จากชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในพ้ืนที่ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงผู้วิจัยประยุกต์ใช้คู่มือประเมินติดตามขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและ
นันทนาการของโครงการการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ ของคณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประยุกต์เกณฑ์การก าหนดระดับผลกระทบและขีดความสามารถใน
การรองรับได้ของโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2548) เพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยและกรอบแนวคิดวิจัย ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือประเมินศักยภาพและผลกระทบการท่องเที่ยวด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม  และด้านสุขภาพที่มีต่อชุมชน 
2. เพ่ือค้นหารูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เน้นการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที ่

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 ขอบเขตด้านพื้นที่ บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (1) นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ านวน 100 

คน ที่มาท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวและมาเยือนหมู่บ้านแม่ก าปองในระยะเวลาของโครงการวิจัย (2) สมาชิก
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านพักโฮมสเตย์ 24 หลังคาเรือน จ านวน 22 คน (หมู่บ้านแม่ก าปอง 135 หลังคาเรือน จ านวน
ประชากร 322 คน (3) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วและ
ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก้ว จ านวน 3 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา เก็บข้อมูลความคิดเห็นนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเฉพาะที่มาเยือนหมู่บ้าน 
แม่ก าปอง ในช่วงระยะเวลาด าเนินการวิจัยเท่านั้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 

วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ของชุมชนบ้านแม่ก าปอง กลุ่มนักวิจัยหลักเป็นนักวิชาการ กลุ่มนักวิจัยชุมชน 
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และกลุ่มนักวิจัยร่วมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลห้วยแก้ว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการศึกษา
ความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ก าหนดวิธีการ ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลความต้องการของ
ชุมชนและวางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชน 2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาในประเด็นการศึกษาความสามารถการรองรับร่วมกับชุมชน นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายท้องถิ่น 3) ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4) วางแผนกิจกรรมวิจัยร่วมกับชุมชนเพ่ือการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว    

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
รูปแบบโฮมสเตย์แบบ Checklist (2) แบบส ารวจและประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่
เพ่ือการท่องเที่ยว  (3) แบบสอบถามความรู้สึกและความพึงพอใจของนักท่อง- เที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มา
เยือนหมู่บ้านแม่ก าปองในระหว่างเวลาที่ด าเนินการวิจัย (4) แบบ-สัมภาษณ์ชุมชนเชิงลึก (In depth Interview) 
และการประชุมกลุ่ม(Focus Group) เพ่ือการประเมินสุขภาพและสุขภาวะของสมาชิกโฮมสเตย์ต่อผลกระทบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ส่วนการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่/นอกพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก้ว ใช้แบบส ารวจฯ (2) พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึก โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   

แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัย ได้วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.891  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ดังนี้ (1) การประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว และ
ผลกระทบการท่องเที่ยว (2) การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ เพ่ือการท่องเที่ยว และปัจจัยชี้วัด
ความสามารถในการรองรับของการท่องเที่ยวของชุมชน (3) ผลการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับได้ทางการท่องเที่ยว และตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 (4) มาตรการและกลไกการจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว สรุปดังนี้ 

1. การประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว และผลกระทบการท่องเที่ยว  
ชุมชนแม่ก าปอง มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบไปเช้า

เย็นกลับ เกิดผลกระทบด้านความรู้สึก ความแออัด รวมทั้งผลกระทบด้านนิเวศต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
ชุมชนได้วิเคราะห์ร่วมกันพบว่า จุดวิกฤติที่ส าคัญที่สุด คือ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (นิเวศ) ด้านสังคม
วัฒนธรรมและด้านสุขภาวะ(จิตวิทยา) ของชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบ นับว่าเป็นจุดเปราะบางอย่างมาก
ต่อชุมชนและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ชุมชนต้องจัดการก่อนภายใต้การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นทีมวิจัยแม่ก าปองจึง
เลือกประเด็นในการศึกษาเชิงลึกเพ่ือเป็นการทดลองปฏิบัติการน าไปสู่การก าหนดแผนการจัดการที่เหมาะสม ดังนี้ 

- ด้านกายภาพ  ไม่พบผลกระทบด้านลบ และอยู่ในระดับที่ชุมชนจัดการได้ 
- ด้านนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ศึกษาเรื่องการจัดการขยะ และการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 
- ด้านสังคม  วัฒนธรรม ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรื้อฟ้ืนและสร้างส านึกชุมชนผ่าน 

    กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 
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- ด้านเศรษฐกิจ  ไม่พบผลกระทบด้านลบ และอยู่ในระดับที่ชุมชนจัดการได้ 
- ด้านสุขภาพ/จิตวิทยา การศึกษาความพึงพอใจและความแออัดของนักท่องเที่ยว และสุข 
ภาวะชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 

2. ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว โดยก าหนดปัจจัยช้ีวัดขีดความ- 
สามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามควบคู่กับการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการประชุมร่วมกับ
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง สามารถสรุปตัวชี้วัดแยกตามกลุ่มปัจจัย ดังนี้ 1) ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
14 ตัวชี้วัด 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 5 ตัวชี้วัด 3) ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 23 
ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1: สรุปตัวชี้วัดแยกตามกลุ่มปัจจัยชี้วัดผลกระทบ/ขีดความสามารถในการรองรับ 
 

ปัจจัยชี้วัดผลกระทบ หน่วยการวัด มาตรฐานชี้วัด 
บ้านพักโฮมสเตย์ที่พัก จ านวนบ้านพัก ไมเ่กิน 22 หลัง 
 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้าพักบ้านโฮมสเตยโ์ดยรวม ไมเ่กิน132 คน 
 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้าพักต่อบ้านพัก ไมเ่กิน 4 คน 
ห้องน้ าสาธารณะ จ านวนห้องน้ าสาธารณะของวัด 4 ห้อง 
 จ านวนห้องน้ า ณ ศูนย์เรยีนรู้ของชุมชน 5 ห้อง 
 จ านวนห้องน้ าบริการที่ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเช่า 7 ห้อง 
 ห้องน้ าศูนย์บริการข้อมลูท่องเที่ยว 2 ห้อง 
ร้านค้า/ ร้านอาหาร จ านวนร้านค้า  5 ร้านค้า 
ที่จอดรถ   
ลานดินหน้าวดั จ านวนรถที่สามารถจอดไดต้่อมาตรฐาน 10 คัน 
ลานซีเมนต์หน้าโรงเรยีน จ านวนรถที่สามารถจอดไดต้่อมาตรฐาน 20 คัน 
บริเวณทางเข้าน้ าตก จ านวนรถที่สามารถจอดไดต้่อมาตรฐาน 5 คัน 
บริเวณปา่ช้าหมู่บ้าน จ านวนรถที่สามารถจอดไดต้่อมาตรฐาน 8 คัน 
จ านวนรถในหมู่บ้าน จ านวนรถที่จอดในท่ีพักอาศัยต่อครัวเรือน 1-2 คัน 
จ านวนรถผ่านเข้าออกหมู่บ้าน จ านวนรถที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน 30 คัน 
สังคมและวัฒนธรรม   
กิจกรรมท่องเที่ยว จ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 1:5 คน 
 บุคลากรที่ให้บริการในพื้นที่ต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 2:9 คน 
จ านวนนักท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน จ านวนนักท่องเที่ยวแบบไปเข้าเยน็กลับ 100 คน 
 จ านวนนักท่องเที่ยวแบบค้างคืน 132 คน 
จ านวนนักท่องเที่ยวไปกลับ  จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวของ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อวัน 
ไมเ่กิน  
150 คน 

ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม   
ขยะต่อครัวเรือน จ านวนขยะต่อครัวเรือน 2 กก 
 จ านวนขยะต่อนักท่องเที่ยว 2 กก 
ถังขยะสาธารณะ ลานจอดรถหน้าวัด 2 ถัง 
 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี  2 ถัง 

ที่มา: การส ารวจภาคสนามของผู้วิจัย, 2556-2557 
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3. สรุปผลการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
จากผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านแม่ก าปอง ใน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น  ทั้งด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
(นิเวศวิทยา) ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ/สุขภาวะ มาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือตัดสินใจว่า 
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยแบ่งช่วงชั้นของขีดความสามารถในการ
รองรับได้ออกเป็น 4 ระดับ โดยประยุกต์เกณฑ์การก าหนดระดับผลกระทบและขีดความสามารถในการรองรับได้ 
ของโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2548) ดังอธิบายในตาราง
ที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2: เกณฑ์ก าหนดระดับผลกระทบช่วงชั้นขีดความสามารถในการรองรับได้ 
 
ระดับผลกระทบและขีดความสามารถในการรองรับได้ 
(Levels of Impact and Capacity Levels) 

ค าอธิบาย 
 

- ระดับที่ไม่มีผลกระทบ/ผลกระทบต่ า มีปรมิาณการใช้
ประโยชน์น้อยกว่า 50%   

  (Below Carrying Capacity Level) 

- ไม่มีหรือมีผลกระทบจากการท่องเที่ยวน้อย 
- ระดับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมีค่าต่ ากว่าขีด

ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ 
- ระดับผลกระทบปานกลาง มีปรมิาณการใช้ประโยชน์ 

50-80% (At and Approaching Carrying Capacity) 
 

- ผลกระทบจากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างมาก 

- ระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันมคี่าเข้าใกล้หรืออยู่ท่ีขีด
ความสามารถของพื้นที่ในการรองรับได้ 

- ระดับผลกระทบสูง มีปริมาณการใช้ประโยชน ์
  81 - 100% (Exceeding Carrying Capacity) 
 

- ผลกระทบจากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง 
- ระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันมคี่าเกินขีดความสามารถใน

การรองรับได้ของพื้นที่ 
- ระดับผลกระทบรุนแรง มีปริมาณการใช้ประโยชน์มากกว่า 

100% (Over Carrying Capacity) 
- ผลกระทบจากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับรุนแรง 
- ระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบันอยู่ในระดับวิกฤติเกินขีด

ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ 

จากการแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็นช่วงดังกล่าวข้างต้น จะท าให้สามารถเข้าใจสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และสามารถเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
มีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับของผลกระทบ ดังนี้ 

1. ระดับที่ไม่มีผลกระทบ/ ผลกระทบต่ า ชุมชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางในการ
ควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยชุมชนเอง  

2. ระดับผลกระทบปานกลาง ชุมชนสามารถเฝ้าระวังผลกระทบเพ่ือรักษาคุณภาพของทรัพยากร
ท่องเที่ยวเอาไว้ เพ่ือเอ้ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจในการมาเยือนแก่นักท่องเที่ยว 

3. ระดับผลกระทบสูงและระดับรุนแรง ชุมชนมีการก าหนดมาตรการเฉพาะ และเพ่ิมความ
เข้มข้นเพ่ิมขึ้นมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี
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สรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยได้ก าหนดการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนของบ้านแม่ก าปอง ดังแสดงในตารางที่ 3 และมาตรการจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3: การประเมินขีดความสามารถในการรองรับเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

ปัจจัยชี้วัดขีดความสามารถในการรองรับ ระดับขีดความสามารถในการรองรับได้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม/นเิวศวิทยา 
-  ขยะ 

 
At & Approaching 

-  คุณภาพน้ า At & Approaching 
ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- พื้นที่บ้านพักโฮมสเตย ์  
- พื้นที่ลานจอดรถ 

 
At & Approaching 
At & Approaching 

ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ชุดเครื่องนอน 
- ห้องน้ าสาธารณะ 
- น้ าเพื่อการอุปโภค 

 
Below CC 
At & Approaching 
At & Approaching 

ด้านสังคมวัฒนธรรม และสุขภาวะ(จิตวิทยา) 
- ความพึงพอใจรวมต่อแหล่งท่องเที่ยว 
- ความรู้สึกแออัดของนักท่องเที่ยว 
- ความรู้สึกปลอดภัย 
- จ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดต่อบ้านหนึ่งหลัง 
- การรับรู้ถึงความแออัดของชาวบ้าน 

 
At & Approaching 
At & Approaching 
Below CC 
At & Approaching 
At & Approaching 

 
1. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม/ นิเวศ 

อัตราการเกิดขยะ  
จากผลการศึกษาพบว่า จ านวนขยะต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัมต่อบ้านพักโฮมสเตย์ 1 หลัง 

ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวค้างคืนบ้านพัก โดยปกติครัวเรือนจะมีขยะในภาวะปกติประมาณ 1 กิโลกรัม หากว่ามี
จ านวนนักท่องเที่ยวค้างคืน จ านวน 132 คน (จ านวนสูงสุดที่รับได้) จะท าให้มีขยะเพ่ิมข้ึน 44 กิโลกรัม โดยมี
สัดส่วนขยะเปียกมากกว่าขยะแห้งในอัตราส่วน 80:20 ซึ่งการก าจัดขยะเปียกจะน าไปไว้ในบ่อพักหรือถังบ าบัดที่
จัดไว้ และขยะแห้งคัดแยก เพ่ือการจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

ด้านคุณภาพน้ า 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเครื่องมือวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้นโดยชุมชน ได้แก่ ค่าแบคทีเรีย

คลอลิ-ฟอร์ม ในจุดสุดท้ายฝายน้ าล้นท้ายหมู่บ้านมีการปนเปื้อนเล็กน้อยเมื่อเทียบค่ามาตรฐาน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวค้างคืนในบ้านพักในปริมาณสูงสุด พบว่า ในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวค้าง
คืนในบ้านพัก หรือมีนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ระดับค่าแบคทีเรียคลอลิฟอร์มมีปริมาณสูงกว่าช่วงเวลาที่มี
นักท่องเที่ยวในปริมาณที่น้อย (นักวิจัยหลักได้น าตัวอย่างน้ าไปทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ในห้องปฏิบัติการ
กลาง ภายใต้การก ากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเทียบค่ามาตรฐาน) 
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2. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก  
ข้อมูลด้านกายภาพที่น ามาใช้ในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ ได้แก่ พ้ืนที่ลานจอด 

พ้ืนที่รองรับกิจกรรม ชุดเครื่องนอน ห้องน้ า-ห้องสุขา และน้ าเพ่ือการอุปโภค โดยก าหนดหน่วยในก าหนดหน่วย
ในการวัดเป็นจ านวนคนต่อการใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาเดียวกัน (People At One Time: PAOT) สรุปได้ดังนี้ 

2.1 พ้ืนที่บ้านพักโฮมสเตย์ พบว่า สามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวได้สูงสุดเท่ากับ 100 
คนต่อครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ชุมชนบ้านแม่ก าปอง มีค่าเข้าใกล้หรืออยู่ที่ขีด
ความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับได้ (At& Approaching)  

2.2 น้ าเพื่อการอุปโภค พบว่าระดับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมีค่าต่ ากว่า CC 
2.3 พ้ืนที่ลานจอดรถ พบว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงสุดได้ 100 คนต่อวัน เมื่อประเมิน

ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดเฉลี่ยในปัจจุบัน (PAOT) พบว่า มีขีดความสามารถในการรองรับในช่วงวันหยุด/เทศกาล
อยู่ในระดับปานกลาง (At& Approaching) และระดับการใช้ประโยชน์ในวันปกติ/นอกเทศกาล มีค่าต่ ากว่า ขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ (Below CC) 

2.4 ชุดเครื่องนอนรองรับนักท่องเที่ยว จากการส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ส าหรับพัก
ค้างในบ้านพักโฮมสเตย์เปรียบเทียบกับระดับการใช้ประโยชน์ของในปัจจุบันระดับการใช้ประโยชน์ในวันธรรมดา     
มีค่าต่ ากว่า ขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ (Below CC) 

2.5 จุดบริการห้องน้ าสาธารณะ พบว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงสุด 200 คนต่อวัน เมื่อ
ประเมินระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดเฉลี่ยในปัจจุบัน (PAOT) พบว่า มีขีดความสามารถในการรองรับในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง (At& Approaching) และระดับการใช้ประโยชน์ในวันปกตินอก  ฤดูกาลท่องเที่ยว 
มีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ (Below CC) ขณะที่ช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือเป็นกลุ่มศึกษาดู
งานขนาดใหญ่ประมาณ 100 คนขึ้นไป จะมีค่าเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ (Exceeding CC) 

3. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสุขภาวะ (จิตวิทยา) 
จากผลการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการรองรับด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสุขภาวะ

(จิตวิทยา) ของการวิจัยดังตารางที่ 3 พบว่า ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ นักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลชุมชนผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์โดยการสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีต่อความ
แออัดในพ้ืนที่ชุมชน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพและสัมภาษณ์เชิงลึก 

4. การก าหนด มาตรการ กลไกเฝ้าระวัง รูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับขีด
ความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จากการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสุขภาวะ
(จิตวิทยา) ของชุมชนบ้านแม่ก าปอง เพ่ือน ามาก าหนดมาตรการ กลไกเฝ้าระวัง และชุดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสม  รวมทั้งลดผลกระทบทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยก าหนดมาตรการ ดังนี้   

1) มาตรการจัดการขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านขยะของบ้านแม่ก าปอง 
มาตรการที่ 1: คัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะประเภทขวด การก าจัดขยะโดยการ

เผา ก าหนดเวลาเผาเป็นสองช่วงเวลาโดยเฉพาะขยะที่ต้องท าลายด้วยการเผาในพื้นที่  
มาตรการที่ 2: จัดให้มีจุดทิ้งขยะสาธารณะในบางจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านเป็น

จ านวนมาก และจัดถังขยะเพ่ือแยกประเภทขยะ เพ่ือการจัดการขยะ รวมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการ
ก าจัดขยะโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่กัน 
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มาตรการที่ 3: รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนเผาขยะในที่ของตนเอง และดูแลการเผา
ไหม ้โดยให้มีเตาเผาขยะของแต่ละครัวเรือน เพ่ือไม่ให้ขยะกระจายในพ้ืนที่ 

มาตรการที่ 4: ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนจัดท าบ่อพักขยะ ประเภทขยะเปียก ใบไม้ 
และใช้น้ าจุลินทรีย์ราดบนขยะเพ่ือให้ย่อยสลาย และน าไปใช้ในการเกษตรได้ 

2) มาตรการการจัดการน้ าอุปโภคและบริโภคของบ้านแม่ก าปอง 
มาตรการที่ 1: การจัดท าเครื่องกรองน้ าอย่างง่ายส าหรับการใช้บริโภคในครัวเรือน 
มาตรการที่ 2: การจัดระเบียบพ้ืนที่ใช้สอยโรงงานผลิตน้ าดื่มชุมชน และการก าหนด

ระบบบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบของชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการขอรับรองคุณภาพการผลิตน้ าดื่มตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรการที่ 3: การตรวจวัดคุณภาพน้ าเป็นระยะโดยชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม 
มาตรการที่ 4: การจัดท าแนวทางการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านพักโฮมสเตย์

และของสมาชิกชุมชน ให้มีบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ไม่ปล่อยของเสียลงแหล่งน้ าธรรมชาติ และรณรงค์การเก็บ
ขยะริมแหล่งน้ า ทุกบริเวณ 

3) มาตรการจัดการขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3.1 ด้านพื้นที/่บ้านพักโฮมสเตย์ 
มาตรการที่ 1: ทบทวนมาตรการและกลไกในการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยของเจ้าของ

บ้านพักโฮมสเตย์และจัดพื้นที่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม  
มาตรการที ่2: การก าหนดระบบจัดการที่พักโดยระบบหมุนเวียนตามล าดับ และ

การพัฒนาระบบการจองที่พักให้สามารถติดต่อประสานงานได้หลากหลายช่องทาง 
มาตรการที่ 3: การก าหนดบริเวณที่จอดรถส าหรับนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนบ้านพัก

โฮมสเตย์ ที่มีความปลอดภัย และมีการจัดบริเวณท่ีเหมาะสม ไม่กระทบต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 
3.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 1: ปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมจัดท าป้ายสื่อความหมาย
ธรรมชาติ และก าหนดบริเวณจุดทิ้งขยะ  

มาตรการที่ 2: เพ่ิมจ านวนห้องน้ าสาธารณะในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
แม่ก าปองและบริการข้อมูลท่องเที่ยว ส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยวแบบไปกลับ 

มาตรการที่ 3: พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวทั้งที่เกี่ยวข้องกับที่พัก 
อาหาร สภาพภูมิทัศน์ การรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

4) มาตรการจัดการด้านสังคมวัฒนธรรม และสุขภาวะของคนชุมชน 
มาตรการที่ 1:  ก าหนดให้มีการสนทนากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแล

ตนเองด้านสุขภาพและสุขภาพจิต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  และการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงกับการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย 

มาตรการที่ 2:  จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง “ธงโภชนาการ” (กลุ่มงานโภช
นวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี, 2556) แก่สมาชิกบ้านพักโฮมสเตย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และขยายผลไปยังสมาชิกชุมชนทั้งหมด 

มาตรการที่ 3:  จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง “ความเครียดและวิธีการจัดการ
กับความเครียด” พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ “หัวเราะบ าบัด” (กรมสุขภาพจิต, 2553) เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งใน
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การผ่อนคลายความเครียด โดยขยายผลจากสมาชิกกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ไปยังสมาชิกชุมชนทั้งหมด 
มาตรการที่ 4:  เผยแพร่ความรู้เรื่องธงโภชนาการ และ ความเครียด วิธีการจัดการ

กับความเครียดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านแม่ก าปอง ผ่านทางป้ายไวนิลความรู้ ณ บริเวณต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน 
 
อภิปรายผล 

จากการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน และผลกระทบการท่องเที่ยวต่อชุมชน ชุมชนได้
ประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการ
ประชุมและระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการก าหนดปัจจัยชี้วัดความสามารถในการรองรับของ
การท่องเที่ยวของชุมชนในด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ/สุขภาวะ 
โดยพ้ืนที่ศึกษาวิจัย อยู่ในเขตป่าไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการศึกษาขีด
ความสามารถการรองรับและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ MacLeod Institute. (2002), PAP/RAC. (1997) และ
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี(2550) ซึ่ง
ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ทางนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ในด้านกายภาพ ด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยา และด้านสังคม จากการประเมินความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการใช้
ประโยชน์และก าหนดจ านวนการใช้พ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และน าผลการ
ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว น าไปก าหนดมาตรการและกลไกการเฝ้า
ระวัง เพ่ือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่การท่องเที่ยวของ
ชุมชน 
 
สรุป  

 ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านแม่ก าปอง โดย
การประเมินศักยภาพและผลกระทบการท่องเที่ยว ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
และด้านสุขภาพ/สุขภาวะที่มีต่อชุมชน  ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง จากกระบวนการเรียนรู้
การจัดการพ้ืนที่ร่วมกับนักวิจัยหลัก และผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้สามารถประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
ของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว และมีรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว ที่ก าหนดมาตรการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้านข้างต้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยผลกระทบ  
ที่ยอมรับได้ ไม่เปลี่ยนแปลงชุมชนไปจากวิถีชีวิตเดิม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  ควรมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของชุมชน  ที่ค านึงถึงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ให้ชุมชนสามารถก าหนด
ปริมาณการเข้าออกของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน ตามความสามารถการรองรับของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยือนพ้ืนที่ท่องเที่ยวของชุมชน  ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก าหนด เข้าออกพ้ืนที่ตามก าหนดเวลา  การใช้พาหนะขนส่งของชุมชน  การใช้
บริการจุดจอดรถสาธารณะที่ชุมชนจัดไว้  และการส่งเสริมการใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือไม่ให้
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นักท่องเที่ยวกระจุกตัวในพ้ืนที่กิจกรรมท่องเที่ยว ให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ลดความแออัดของจ านวน
นักท่องเที่ยวในบางพ้ืนที่ และจ ากัดจ านวนรถยนต์ผ่านเข้าออกในพ้ืนที่ชุมชน   

2) กลุ่มท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
แม่ก าปอง ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ควร
ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน 
ผู้ประกอบการที่พักรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ือมีความเข้าใจในบริหารจัดการร่วม เพ่ือก าหนดพ้ืนที่รองรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวประเภทไปเช้าเย็นกลับ และนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนในหมู่บ้าน ให้มีปริมาณที่
เหมาะสมกับพื้นที่กิจกรรมที่รองรับการท่องเที่ยว  รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  เพ่ือแนะน าการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว  และการจัดที่จอดรถสาธารณะอย่างเพียงพอ  

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ชุมชนควรให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ ตามความสามารถการรองรับของพ้ืนที่เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพนักท่องเที่ยว รวมทั้งในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
2) การจัดการที่พักรองรับนักท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ก าหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยใน

บ้านพักส าหรับการด ารงชีวิตปกติของเจ้าของบ้าน ตามมาตรฐานของบ้านพักอาศัยทั่วไป และรองรับนักท่องเที่ยว
เข้าพักได้ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวตามจ านวนที่ก าหนด โดยไม่รู้สึกแออัด มีสัดส่วน
ระหว่าง 6-8 ตารางเมตรต่อพ้ืนที่ในบ้านพัก แยกส่วนจากพ้ืนที่ใช้สอยของเจ้าของบ้าน 

3) กระบวนการจัดการการท่องเที่ยว การรวมกลุ่ม การจัดกลุ่มแบ่งงาน การจัดประเภทนักท่องเที่ยวที่
เข้าพักโฮมสเตย์ และแบบไปเช้าเย็นกลับ การวางแผนและการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรมการตลาด ควรมี
ช่องทางการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนชุมชน มีระบบการแจ้งเตือนจากชุมชน 
รวมถึงการแจ้งล่วงหน้า เพ่ือทราบสถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ขณะนั้น เพ่ือที่การบริหารจัดการและอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่พักบ้านพักโฮมสเตย์ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว เข้าพักเต็มจ านวนที่รองรับได้ แม้ว่า
จะสามารถด าเนินการได้ แต่สมาชิกชุมชนจะไม่สามารถบริหารจัดการให้ครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในบ้านพัก และ
พ้ืนที่บริการอาหารส าหรับกลุ่มศึกษาดูงานพร้อมกัน  เพ่ือการใช้พ้ืนที่หรือท ากิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
กับปริมาณนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท 

4) ควรมีการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว  ด้วยระบบและกลไกท างานอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นระยะ เพ่ือการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาผลกระทบของจ านวนนักท่องเที่ยวในรูปแบบไปเช้าเย็นกลับ เพ่ือการบริหารจัดการขีด
ความสามารถการรองรับพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว และก าหนดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชน ทั้งพ้ืนที่ส่วนตัว พ้ืนที่
ส าหรับกิจกรรมท่องเที่ยว และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง สมรรถนะการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์การ
วิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน 2) เพ่ือสร้างรูปแบบ
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 50 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบ
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group interview) กับ
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้รูปแบบสมรรถนะของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคดิจิทัลที่
สามารถน าไปใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้จริง  จ านวน 8 ท่าน เพ่ือสรุปข้อมูลและได้
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะของผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก  ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านการจัดการเกี่ยวกับตนเอง (2) 
สมรรถนะด้านจัดการผู้อ่ืน (3) ด้านการจัดการเก่ียวกบัธุรกิจ   

ค าส าคัญ: สมรรถนะ โรงแรมขนาดเล็ก ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
ABSTRACT  
 The objective of The competency of the business of small hotel in digital 
economy age were; 1) To study entrepreneurs competency of small hotel at the 
present. 2) To create entrepreneurs competency of small hotel model. Research 
methodology divide 2 steps as the objectives. First step : Researcher used in-depth 
interview with 50 entrepreneurs of small hotel in Thailand and Second step : 
Researcher used focus group interview with academician and small hotel specialists. 
This research found entrepreneurs competency and model of competency of small 
hotel that consist of; (1) Knowing and Managing Yourself (2) Knowing and Managing Others 
and (3) Knowing and Managing Business 

Keywords: competency, small hotel, digital economy age 
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บทน า 
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพ

ส่วนตัวสมรรถนะดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนมาเป็นของตนเองมิใช่เกิดจากการมีพรสวรรค์แต่
เพียงอย่างเดียวปกติผู้ประกอบการจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆ มากมายเพ่ือน าพาองค์กรของตนให้อยู่รอด
และเจริญเติบโตไปได้และเนื่องจากปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ไม่สามารถถูกคาดการณ์ได้ล่วงหน้าดังนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้หรือยืนหยัดได้กับทุกสถานการณ์ซึ่งสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจที่
แตกต่างกันก็สามารถท าให้ผู้ประกอบธุรกิจคนหนึ่งประสบความส าเร็จในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไม่มีสมรรถนะ
นั้นๆก็ต้องประสบความล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จน้อยกว่า   

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเป็นอีกธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนรายย่อยจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลมา
จากภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (2558) ได้รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558 มี
นักท่องเที่ยวจ านวน 14,861,443 คนขยายตัวร้อยละ 29.54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่
รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าเท่ากับ 697,478.64 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.69 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นนี้ ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสที่จะขยายตัวมากขึ้น
ตามไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารโรงแรมจ าเป็นต้องเตรียมพร้อม ในการพัฒนาสมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ทักษะ และความสามารถต่างๆ ในการบริหารโรงแรม 

ดังนั้นการพยายามหาสมรรถนะส าหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ขนาดเล็กมีความพร้อมในการด าเนินอาชีพและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จมากขึ้นและช่วย
ให้ผู้จะเริ่มท าหรือผู้ประกอบรายใหม่ได้มีโอกาสตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเป็นการป้องกันหรือลด
ปัญหาความล้มเหลวของธุรกิจได้อีกทางหนึ่งท าให้ทราบถึงสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ นอกจากนี้ท าให้ทราบ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถรวมทั้งคุณลักษณะที่
ส าคัญ ซึ่งผลวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะส าคัญส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. โรงแรมขนาดเล็ก 
Timothy and Teye (2009) ได้ให้ความหมายของโรงแรมที่พักขนาดเล็กไว้ว่า โรงแรมขนาดเล็ก

เป็นโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 1-20 ห้อง ซึ่งอาจหมายรวมถึง ที่พักแบบ B&B (bed and breakfast) ซึ่ง
เป็นที่พักขนาดเล็กที่บริการห้องพักและอาหารเช้าไว้ในราคาของห้องพัก ที่พักแบบเพนชั่น (pension) ซึ่งเป็น
ที่พักแบบผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกับเจ้าของ โดยแบ่งห้องเป็นห้องๆ และที่พักประเภทสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท หรือโฮมสเตย์ (Home stay) นอกจากนี้ สมาคมโรงแรมไทย (2553) ได้กล่าวถึงโรงแรม
ขนาดเล็กในเรื่องของระบบการบริหารงานว่า เป็นการบริหารงานระบบอิสระ คือเป็นโรงแรมที่เจ้าของเป็น
ผู้บริหารเอง ซึ่งบางแห่งเป็นการบริหารงานแบบครอบครัว โรงแรมที่บริหารงานในระบบอิสระส่วนมาก
สามารถพบได้ในเมืองเล็กๆและในชุมชน ซึ่ง กลุ่มลูกค้าก็จะแตกต่างจากโรงแรมที่มีการบริหารงานแบบอ่ืนๆ 
นั่นคือผู้ใช้บริการมักนิยมการบริการที่เป็นส่วนตัว นิยมโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์
ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องของสถานที่ตั้ง การบริการ และการออกแบบโรงแรม ซึ่งการบริหารงานโรงแรมในระบบนี้ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน ทั้งทักษะการบริหาร การปฏิบัติการ เนื่องจากขนาด
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ของโรงแรมและสิ่งอ านวยความสะดวกมีจ ากัด จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยจ านวนพนักงานที่มากเกินไป และใน
อนาคตโรงแรมที่พักขนาดเล็กต้องมีการปรับตัวในเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น  ค่าใช่
จ่ายในด้านแรงงาน อาหาร เครื่องดื่ม และพลังงานที่เพ่ิมขึ้นท าให้ต้องอาศัยเทคนิคและระบบการควบคุมที่ดี 
แต่อย่างไรก็ตาม โรงแรมขนาดเล็กก็มีความคล่องตัวมากกว่าในการปรับตัวรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับอมรพรรณ สมสวัสดิ์ (2552) ที่กล่าวว่า โรงแรมขนาดเล็กเป็นโรงแรม
ที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์ที่แตกต่าง และการใส่ใจในเรื่องบริการ จึง
เป็นทางออกส าหรับการแข่งขันกับโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotel) ที่มีอ านาจทุนและการตลาดมากกว่า และ
ตอบสนองต่อวิถีการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้ดีกว่า โรงแรมขนาดเล็กจึงกลายเป็นโรงแรม
ทางเลือก ส าหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง  

2. แนวคิดสมรรถนะ  
ตามแนวคิดของ Parry (1997, p. 128) ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของ
ต าแหน่งงานหนึ่งๆ มีความสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผล เปรียบ เทียบกับ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเสริมได้โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยการที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของต าแหน่งงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้
โดยใช้ตัวแบบภูเขาน้ าแข็ง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ (ส่วนที่อยู่เหนือน้ า) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (ส่วนที่อยู่ใต้น้ า) ที่
ต้องการของต าแหน่งงาน โดยเฉพาะคุณลักษณะของบุคคล (Characteristics of a person) สามารถเขียน
ออกมาได้ตั้งแต่ยี่สิบค าขึ้นไป ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรม ทักษะ ซึ่งสามารถวัดได้ และใช้ในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จ (Green, 1999, p. 5) และเป็นคุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Sherman, 2004, p. 215) 
 2.1 ความส าคัญของสมรรถนะ 
  สมรรถนะ หรือ Competency เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กร ซึ่งความส าคัญของแนวคิดนี้ประกอบขึ้นจากปัจจัยส าคัญหลายประการ ซึ่ง ณรงค์วิทย์ แสนทอง 
(2550, หน้า 260-261) ให้ความส าคัญของสมรรถนะหรือ Competency ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
และองค์กร ได้แก่ 
 1. ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย 
  2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง 
  3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในองค์กร 
  4. ป้องกันมิให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อมีการวัดผลงานด้วย 
Competency แล้วจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จในงานท างานของตน
เพราะเหตุใด 
  5. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่ Organization competency ซึ่งบุคลากรทั้งองค์กรต่าง
ปรับ Competency ของตนเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการตลอดเวลา ซึ่งในระยะยาว ก็จะส่งผลให้เกิด
เป็น Competency เฉพาะองค์กรนั้นๆ ในอนาคต 

กล่าวได้ว่า ความส าคัญของสมรรถนะ หรือ Competency สามารถน าไปใช้ในการบริหารคน
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถท าให้บุคลากรบรรลุงานได้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพสูงได้ โดย
การใช้เครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ เช่น การสร้างแรงจูงใจโดยวิธีการให้รางวัลเพ่ือกระตุ้นให้พนั กงานดึง
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  นักวิชาการได้จ าแนกประเภทของสมรรถนะไว้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้กับ
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สมาคมการจัดการของสหรัฐอเมริกา (AMA: The American 
Management Association Management, 2008, pp. 277-322) ได้อธิบายถึงโมเดลในการบริหารจัดการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้น า (Development Competency Leadership Model) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของ
สมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการรู้ และจัดการเกี่ยวกับตนเอง (Knowing and Managing 
Yourself) (2) ด้านการรู้ และจัดการเกี่ยวกับผู้อ่ืน (Knowing and Managing Others) และ (3) ด้านการรู้ 
และจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ (Knowing and Managing Business)  

2.3 สมรรถนะพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ และล้มเหลวของผู้ประกอบการ 
สมรรถนะพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ และล้มเหลว ในอนาคตอยู่ 3 ประการ (เจน

วิทย์ คูหากาญจน์, 2546) ได้แก่  
1) การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง ภายใต้ความสอดคล้องกับความสามารถและ

ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเดินตามเป้าหมายที่วางไว้  
2) ค้นหากลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย  
3) สามารถใช้กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น ได้อย่างแท้จริง  
อ านาจ ธีระวนิช (2549) ได้สรุปแนวคิด ของสตีเวนสัน และกัมเพิร์ธ ที่ได้อธิบายถึงกิจการ

แบบ การประกอบการและชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผู้ประกอบการ ที่ประสบความส าเร็จควรประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1) การมีจินตนาการ  
2) มีความยืดหยุ่น  
3) มีความตั้งใจยอมรับกับความเสี่ยงในทุกด้าน  
นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงการประกอบการนั้น รูปแบบเชิงทฤษฎีในการศึกษาที่ง่ายที่สุด 

คือ ผู้ประกอบการเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการประกอบการ หรือการประกอบการเป็นบทบาทหน้าที่ ของ
ผู้ประกอบการ 
 2.4 วิธีการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

   วิธีการพัฒนาสมรรถนะ สามารถใช้รูปแบบด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ (โขติชวัล 
ฟูกิจกาญจน์, 2556, อ้างอิงจาก DeSimone & Harris, 1998; Joy-Matthews, Megginson & Surtees, 
2004; Mankin, 2009) 

1. การบรรยาย (Lecture) เป็นการอธิบายเนื้อหาสาระโดยผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง วิธีนี้เป็น
การสื่อสารแบบทางเดียวจากวิทยากร สู่ผู้ฟัง แต่อาจเปิดโอกาสให้ซักถามได้ตามความเหมาะสม เหมาะกับ
หัวข้อ ที่ไม่เน้นการปฏิบัติ และส าหรับกลุ่มผู้เข้าอบรมจ านวนมาก และมีเวลาจ ากัด 

2. การสาธิต (Demonstration) เป็นการสร้างความเข้าใจด้วยการแสดงให้เห็นวิธีการ ปฏิบัติ
จริง วิธีนี้เหมาะส าหรับ การปฏิบัติงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง และผิดพลาดน้อยที่สุด  

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training) เป็นการอบรมที่ใช้การบรรยาย สาระ
ความรู้ พร้อมกับการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลิตผลงานหลังจากการบรรยาย โดยอาจท ารายบุคคล หรือ
เป็นกลุ่ม วิธีนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสร้างทักษะในการ 
ท างานเป็นทีมร่วมกัน  
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  4. การระดมสมอง (Brainstorming)  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดง ความ
คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างอิสระ และน ามาคัดเลือกโดยเสียงข้างมาก หรือโดยการตัดสินใจของผู้บริหาร 
วิธีนี้จะงดเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์จาก ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน เหมาะส าหรับการฝึกใช้ความคิด
อย่างสร้างสรรค ์(Creative thinking) เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ  
  5. การอภิปราย (Discussion) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ฝึกการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และหาสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือน ามาหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะร่วมกัน ถือเป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical 
thinking)  

6. การใช้กรณีศึกษา (Case study) เป็นการยกประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมถึงโอกาสพัฒนาและอุปสรรคของกรณีศึกษา
นั้น และน ามาปรับใช้ในการป้องกันปัญหา และพัฒนาการงานของตนเอง และองค์กร วิธีนี้เหมาะส าหรับฝึก
ทักษะการคิดเชิงประยุกต์ (Applied thinking) และการคิดเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง  
 7. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) คือ การที่ผู้บังคับบัญชา อบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง วิธีนี้เน้นการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน 

8. การศึกษาดูงาน (Field Trip) คือ การไปศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริง โดยมี
ผู้บรรยายประกอบ วิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับอบรม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง สมรรถนะการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย ไว้ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบสมรรถนะที่มีศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็ก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 50 คน จากจังหวัด
ท่องเที่ยว 10 จังหวัดๆ ละ 5 โรงแรมๆ ละ 1 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 50 คน จากจังหวัด
ท่องเที่ยว 10 จังหวัดๆ ละ 5 โรงแรมๆ ละ 1 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) จากกระทงความ และสรุปประเด็นเพ่ือได้รูปแบบ
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (focus group) กับนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้รูปแบบสมรรถนะของการประกอบธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กในยุคดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้จริง จ านวน 8 ท่าน 
เพ่ือสรุปข้อมูลและได้สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือตอบวัถตุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

ในปัจจุบัน ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน  จากการเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 50 คน จากจังหวัด
ท่องเที่ยว 10 จังหวัด โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน คือ 

(1) สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน ด้านการจัดการเกี่ยวกับตนเอง 
ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนาตนเองส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์  1.2) การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 1.3) มีความกล้าที่จะเสี่ยง 1.4) ควบคุมอารมณ์ได้ดี 1.5) เรียนรู้ตลอดสิ่งใหม่ๆ อย่างเสมอและ
ตลอดเวลา 1.6) บุคลิกภาพน่าเชื่อถือเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ 1.7) มีใจรักการบริการ  

(2) สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน ด้านจัดการผู้อ่ืน ประกอบด้วย 2.1) ใช้
เทคนิคและเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 2.2) เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2.3) พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา   

(3) ด้านการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ ประกอบด้วย 3.1) เน้นการดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า 3.2) ใช้
เทคโนโลยี ดิจิตอลในการหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 

ส่วนที่ 2 สมรรถนะของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล มีดังนี ้

1) ด้านจัดการเกี่ยวกับตนเอง ที่จ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
เรียนรู้จากประสบการณ์ การลองผิดลองถูก มาเป็นการพัฒนาและเรียนรู้จาการเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรม
ความรู้ในการประกอบธุรกิจกับหน่วยงานหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพ่ือท าให้การเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองสมบูรณ์มากขึ้น 

2) การจัดการผู้อื่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่ควรต้องมีความรู้ ทักษะ ในการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น เช่น การจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน การจัดสวัสดิการที่ดีให้กับ
ลูกจ้าง สนับสนุนให้ลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจากองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น มากกว่าการสอน
งานเองหรือ On the job Training   

3) ด้านการบริหารจัดการองค์การ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่ ไม่มีการก าหนดกลยุทธ์ 
ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาด 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้วิจัยท าการการตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(focus group interview) กับนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบสมรรถนะของการประกอบธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กในยุคดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้จริง สรุปได้ดังนี ้

(1) สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน  ด้านการจัดการเกี่ยวกับตนเอง 
ประกอบด้วย 1) การตัดสินใจ 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 4) จิตใจ
ให้บริการ 5) พัฒนาการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง 6) การตระหนักรู้ด้วยตนเอง 7) ความคิดเชิงบวก และมอง
โลกในแง่ด ี8) ภาวะผู้น า 

(2) สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบันด้านการจัดการคน ประกอบด้วย 1) 
การสื่อสาร 2) การโค้ช และการสอนงาน 3) การเข้าใจในตัวผู้อ่ืน 4) การสร้างทีมงาน 5) การสร้างเครือข่าย 6) 
การบริหารความขัดแย้ง  
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(3) สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบันด้านการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย      
1) การการออกแบบและการจัดโครงสร้างองค์การ 2) การจัดการตลาดบริการ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4) ไหวพริบทางธุรกิจ และการเงิน 5) กฎหมายและมาตรฐานโรงแรมไทย 6) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 7) 
นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 8) การจัดการเทคโนโลยี 9) เน้นลูกค้า 10) ทักษะงานเชิงเทคนิค  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถ
สรุปผลการวิจัย ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1:  รูปแบบสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   
 

รูปแบบสมรรถนะของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้นั้นควรประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการตนเอง 
จากการศึกษา พบว่า สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

ขนาดเล็กควรประกอบด้วย  การตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจที่ต้องรวดเร็ว และถูกต้องส าหรับในยุคเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผู้ประกอบการยังต้องพัฒนาการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และการบริการให้ทันสมัย รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ในปัจจุบันยังต้องมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางการตลาด  ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
ทั้งช่วยประหยัดต้นทุนการตลาด เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าสื่ออ่ืนๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการยุคใหม่
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จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้เพ่ือมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ รวมถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ที่สื่อ
ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  เช่น LINE, 
Facebook และ Instagram  ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังวงกว้าง และท าให้แบรนด์
เป็นที่รู้จักมากขึ้น  ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัว คือต้องสร้างภาพของความเอาใจใส่ และภาพของความ
จดจ าที่น่าประทับใจ ต้องดึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่โดดเด่นออกมาให้ได้  ผู้ประกอบการรายใหม่และเก่า
จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดและรักษาธุรกิจให้อยู ่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะโลกไร้
พรมแดนที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ประกอบการในไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวมากขึ้น  
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2560) 

นอกจากนี้ยังต้องมีการบริหารจัดการอารมณ์ ( EQ ) ที่ดี เนื่องจากในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผล
มาจากการเมือง  ภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจเน้นการบริการอาจท าให้ผู้ประกอบการเกิดภาวะ
กดดันซึ่งมีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ  รวมถึงการมี ภาวะผู้น าที่ดีที่จะท าให้การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฝนทิพย์ ฆารไสวและคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการกับความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  ซึ่งคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการทั้ง 9 องค์ประกอบ คือ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความใส่ใจในความส าเร็จ ด้านความมี
นวัตกรรม ด้านความมุ่งม่ันอดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความมั่นใจในตนเอง ด้าน
การตอบสนองกับปัญหาอย่างทันทีทันใด และด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม  

2. การบริหารจัดการคน  
เนื่องจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอันดับ

แรกๆของการบริหารจัดการองค์การ  เนื่องจาก “ คน” ในที่นี้คือพนักงานถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน
องค์การให้สมารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ จ านวนพนักงานที่ท างานโรงแรมขนาดเล็กถึงแม้ว่าจะ
มีจ านวนไม่มาก ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเหมือนในองค์กรขนาดใหญ่ จากการศึกษา พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กควรมีสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงเทคนิคการสื่อสาร การสร้างทีมงาน 
การบริหารความขัดแย้ง รวมถึงมีความเข้าใจในพนักงาน มีความคิดเชิงบวก และมองโลกในแง่ดี และในยุค 
4.0 ที่ธุรกิจเน้นการบริการมากกว่าสินค้านั้น คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจบริการก าลังมาแรง เป็นโอกาสที่ทางโรงแรม
จะเร่งพัฒนาด้านนี้ให้มีความประทับใจ และแตกต่างส าหรับแขกที่มาพักทั้งใน และต่างประเทศ ดังนั้นโรงแรม
จะต้องเตรียม “คุณภาพคน” ให้พร้อม หรือเรียกอีกอย่างว่าจะต้องพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเอง โดยเฉพาะการ
เตรียมบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น  (นาฏชนก, 2559)   

นอกจากนี้จารุรัศมิ์ ธนูสิงห์ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2555) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
โรงแรมบูติกของโรงแรมระรินจินดาเวลเนสสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการโรงแรมบูติกควร
มีสมรรถนะในมิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

3. การบริหารจัดการธุรกิจ  
การบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็ก  อาจมีอุปสรรคและข้อจ ากัดที่เป็นปัญหามากกว่าโรงแรม

ขนาดใหญ่  ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในตลาดธุรกิจการบริการ ดังนั้นจ าเป็นต้อง
สามารถจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเงิน การตลาดบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารจัดการ  
กฎหมายธุรกิจและมาตรฐานโรงแรมไทย นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมักดึงความเป็น
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เอกลักษณข์องท้องถิ่นมาปรับเป็นจุดเด่นของโรงแรม นอกจากจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้ว ยังสร้างความ
ประทับใจให้กับแขกที่เดินทางมาเพ่ือสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอีกด้วย (นาฏชนก, 2559) นอกจากนี้หาก
องค์การต้องการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมแล้วองค์การจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลให้กับพนักงานก่อนที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างแท้จริง  (ส านักส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิตอล, 2560) ส่วนงานวิจัยของจารุรัศมิ์ ธนูสิงห์ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2555) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการโรงแรมบูติกของโรงแรมระรินจินดาเวลเนสสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการโรงแรมบู
ติกควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติการจัดองค์กร 2) มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3) มิติด้านการบริการ 4) มิติด้านตลาดบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก  และผู้ที่ก าลังเข้าสู่การเป็นผู้
ประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก  ในการเข้าใจถึงสมรรถนะที่จ าเป็น  เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป อาจ
ท าการศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบสมรรถนะของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในแต่ละด้าน คือ 1) 
ด้านจัดการเกี่ยวกับตนเอง 2) การบริหารจัดการคน 3) การบริหารองค์กร ว่าด้านไหนส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมากกว่ากัน หรือ ศึกษาถึงแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินการการจัดการการท่องเที่ยวที่ลด 
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชนเกาะหมาก 2.เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชนเกาะหมาก 3.เพ่ือศึกษากิจกรรมตามแนวทางการ
เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชนเกาะหมาก 4.เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซของชุมชนเกาะหมาก กลุ่มตัวอย่าง
เชิงปริมาณ จ านวน 228 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพจ านวน 10 คน วิเคราะห์ผลข้อมูล โดยหาค่า ร้อยละ 
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t – test และ f-test การทดสอบผลต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ Content Analysis  

ผลวิจัยพบว่า ระดับการมีส่ วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ ยวที่ ลดการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราดโดยรวม ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าการมีส่วนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ชุมชนที่ได้ด าเนินน าแนวทางกิจกรรมการเป็นพื้นที่ที่ลดการลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยการน าไปปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามมาตรการ 4 ข้อได้แก่ 1.ใช้
พลังงานให้คุ้มค่ามากท่ีสุดและมีการใช้พลังงานทดแทน 2.ใช้น้ าให้คุ้มค่ามากที่สุด 3.การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
4. คงซึ่งวิถีชุมชน ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ชุมชนยังขาดความรู้และ ขาดเงินทุนในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และข้อเสนอแนะ ชุมชนต้องการให้
คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนต้องการให้รายได้ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวเข้าถึงคนใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง และต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามาให้ความรู้กับชุมชนเกิด
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นและเกิด
ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

ค าส าคัญ : การจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
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ABSTRACT  
The objective of this research is to: 1) study the strategic planning and management 

of low-carbon tourism industry of Koh Mak’s community; 2) study the Koh Mak community’s 
participation in low carbon tourism management; 3) study activities of Koh Mak communities 
that prepare tourist sites to be carbon emission reduction zones; and 4) study problems and 
obstacles of participation in low carbon tourism management of Koh Mak’s community. The 
sampling consists of 228 residents in Kho Mak of quantitative analysis while a sample of 10 
residents was a population of qualitative analysis Datas were analyzed to offer percentage, 
distribution, frequency, average, and standard deviation. The following methodology and 
application were employed: t-test, f-test, statistical analysis, and content analysis. 

The finding indicates that the level of Koh Mak community’s participation in managing 
low-carbon tourism are at mid-range. The overall activities that advocate low-carbon tourism 
and energy-saving are at the highest level. However, there is a difference on a personal level to 
advocate low-carbon tourism. The overall picture of community participation in managing low-
carbon tourism is scattered with statistical significant level of 0.05. The interview reveals that 
communities which participate in low-carbon tourism activities have applied four criteria toward 
their tourist business. The four criteria that tourist businesses have followed in reducing carbon 
emission are 1) efficient energy use and renewable energy 2) using water wisely 3) efficient waste 
sorting process 4) heritage preservation.   

Moreover, this research discovered problems and obstacles in promoting low- carbon 
tourism. There is an insufficiency of knowledge and financial support for communities to 
continue promoting low-carbon tourism. This research suggests that communities on Koh Mak 
should conserve their nature and traditional life. The revenue from tourist industry must be 
equally distributed throughout communities. 

In short, assistance from government and private sectors is necessary. With their tools 
and knowledge, they are able to raise the awareness and realization of low-carbon tourism. In 
order to sustain low-carbon tourism, local residents must realize and aware the importance of 
being carbon emission reduction communities.   
 Keywords:  management, community participation, low-carbon tourism.  
 
บทน า  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ดูดซับคลื่นอินฟาเรต ซึ่งเป็นคลื่นความร้อน 
จากแสงอาทิตยเ์ก็บสะสมความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศ และเป็นเสมือนก าแพงกันรังสีความร้อนที่สะท้อนจาก
พ้ืนโลกมิให้แผ่ออกไปนอกชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งมีส่วนท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น น้ าแข็งขั้วโลกละลาย 
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ท่วมตามพ้ืนที่ชายฝั่ง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางดา้นกายภาพและชีวภาพต่างๆ หลายประการ  
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องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (UNWTO-UNEP-WMO) พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เช่น การเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมการท่องเที่ยว) อยู่ที่ประมาณ 5% ของปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของโลก (Global CO2 Emissions) เมื่อพิจารณาภายใต้ระดับของการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% จากการท่องเที่ยวนั้น พบว่ามีแหล่งที่มาจากการเดินทางมากถึง 75% 
โดยเฉพาะจากการเดินทางทางอากาศนั้นสูงถึง 54% ในขณะที่มาจากที่พักประมาณ 21% ดังนั้น อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องปรับแนวทางการพัฒนา แนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการพัฒนาการท่องเที่ยว การลดปริมาณ
การใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพ่ิมการใช้
พลังงานทดแทน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปรับแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

การท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “Low Carbon Tourism” ถือเป็น 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยว
แนวใหม่ที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ได้จุดประกายให้เกิดขึ้น มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสร้างความตระหนักในการลดการ
ใช้พลังงาน อันจะน าไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน 
“Low Carbon Tourism” จึงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืนส าหรับการ
ท่องเที่ยวแนวทาง Low Carbon ในประเทศไทย และจังหวัดตราดได้น าแนวทาง Low Carbon ในประเทศไทย
มาด าเนินการจัดการท่องเที่ยว คือ น านโยบายท่องเที่ยวโดยการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นกิจกรรมที่ให้
นักท่องเที่ยวได้เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือพายเรือ ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนเป็นพลังงานเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
ที่ได้ไปเยี่ยมเยียน การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษา เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ให้มีการด าเนิน
โครงการ การท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “Low Carbon Tourism” เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆในประเทศไทยต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้ วิจัยจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และเนื่องด้วยในปัจจุบันงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศไทยมีจ านวนน้อยมากและยังไม่
มีรูปแบบในการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน จึง
ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาและวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือเป็นแนวทาง ในการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ท าให้งานและกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ โดยแฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ได้
ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น (Harold Koontz อ้างใน สมพงศ์ เกษมสิน,2523) 
กล่าวโดยสรุปความหมายของ “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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หน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ นั้นสามารถด าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส าเร็จ  ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่อันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอ้ืออ านวยต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการ 

โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอน       
การตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน    
การปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกบัประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และ การประเมินผลในกิจกรรม
การพัฒนาด้วยจะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมี
ผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวความคิดว่า    
การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมี     
ส่วนร่วมที่ข้ันตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้น
ปัญหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก าหนดให้ประชาชนปฏิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกอย่างต้องเป็น
เรื่องของประชาชนที่คิด  

พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ (2544) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1.การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน เกาะเกร็ด ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ ร่วม
ศึกษาค้นหาปัญหา ร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน และร่วมในการติดตามผล เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การคาดหวังในผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความเชื่อถือในตัวผู้น าชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
และพบว่าอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะเกร็ด ได้แก่ ขาดงบประมาณสนับสนุนแก่
ชุมชน 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2556) กล่าวว่า “Low Carbon Tourism” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาใน
เมืองไทยได้ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับเมือง คาร์บอนต่ า (Low Carbon city) และเศรษฐกิจแบบ
คาร์บอนต่ า (Low Carbon Economy) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแนวใหม่ในขณะที่โลกก าลังเผชิญ
วิกฤตการณ์โลกร้อน อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสาเหตุจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะกระบวนการเผาไหม้ต่างๆ จากการใช้ชีวิตของมวลมนุษย์ในโลก 
กระบวนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าจึงถูกเสนอเข้ามาเพ่ือสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นเมืองคาร์บอนต่ าและ
ล่าสุดวิถีเหล่านี้ก าลังถูกเสนอขึ้นเป็น “การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า” ซึ่งต้องอาศัยกลไกการตลาดในการ
ขับเคลื่อนเป็นการรณรงค์แคมเปญต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวสนใจและซื้อทัวร์มาเที่ยว 

วิถีชีวิตคาร์บอนต่ า (Low Carbon Lifestyle) คือ วิถีชีวิตที่ลดปริมาณคาร์บอน (Carbon 
Minimization) งดการเผาไหม้ทั้งในที่โล่งแจ้งและในครัวเรือน ลดการใช้สารก่อก๊าซเรือนกระจก พวกสเปรย์ต่างๆ 
(CFC ; Chlorofluorocarbon) เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีรายได้จากการด ารงชีพที่ไม่อาศัยคาร์บอนในการให้
พลังงาน (Simpler and Richer) เช่น ไม่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของเน้นการเดิน ใช้
รถจักรยาน ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รถไฟฟ้าพลังงานลม ปั่นจักรยานสูบน้ า การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ 
(Co-Existing with nature) การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ในการให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการ
ท่องเที่ยวเพราะการไปเที่ยวทุกครั้งจะต้องสตาร์ทรถยนต์แล้วขับไปจนถึงจุดหมายจะต้องมีการใช้บริการโรงแรม  
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รสีอร์ท ร้านอาหาร เช่าเรือยนต์ มีการใช้ไฟฟ้า ใช้น้ ามัน ใช้ก๊าซหุงต้ม ตลอดจนการทิ้งขยะตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว 
กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนแต่ท าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของเราเพ่ิมสูงขึ้น 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ให้มีการด าเนินโครงการ การ
ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “Low Carbon Tourism” เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในประเทศไทยต่อไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการเพ่ือการลดภาวะโลกร้อน ในภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งได้ก าหนดไว้ 4 มาตรการ ได้แก่  

1. การจัดการน้ าเสียและน ากลับมาใช้ใหม่  
2. การจัดการขยะ 
3. การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นทั้งหมดนั้น ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวทางการด าเนินการวิจัยของ

ตัวเองมากข้ึนว่าจะต้องศึกษาไปในทิศทางใดเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงตามกรอบแนวคิดจนน ามาถึงแนว
ทางการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยต่อไป ซึ่งในปัจจุบันทิศทางของ
โลกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวหรือการท่องเที่ยวเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึน 
ส าหรับในประเทศไทยปัจจุบันพบว่ายังขาดงานวิจัยที่จะน ามาสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินการการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

3. เพ่ือศึกษากิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัย
เชิงผสมผสานระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังนั้นในการศึกษาการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
กรณีศึกษา ชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จึงมีข้ันตอนการด าเนินงานและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเกาะหมากอ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยการแทนค่าในสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane หา
จ านวนจากข้อมูลเชิงสถิติจ านวนประชากรชุมชนเกาะหมากซึ่ง ได้ค่าจ านวน 228 คนและกลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพจ านวน 10 คน ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 2) ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมาก 3) ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนเกาะหมาก 
4) ตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะหมาก 
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2. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ประเภทการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured interview) ในรูปแบบเชิงลึก (In- depth interview) ซึ่งเป็น
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล มีการก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า 

3. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ในการวิ จัยครั้งนี้เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยว่ามีความเที่ยวตรงตามเนื้อหา 
โดยสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลและให้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้องได้มากที่สุดโดยทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสัมภาษณ์ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลลงพ้ืนที่จริง เพ่ือท าการส ารวจข้อมูลทั่วไปของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด ติดต่อประสานงานและนัดหมายบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอข้อมูลและขอ
อนุญาตในการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ด้วยตัวผู้วิจัยเอง
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test แบบ Independent Sample ทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียวโดยใช้ F-test (One-Way Analysis of Variance) และกรณีพบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจะท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่  และการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษา 
ชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พบว่าผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาพ านัก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 124 คนคิดเป็นร้อยละ 54.39 อยู่ในช่วงอายุ 20 -35 ปี จ านวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 44.74 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จ านวน 
92 คนคิดเป็นร้อยละ 40.35 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 -20,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.56 และมีระยะเวลาในการพ านักอาศัยในชุมชนมากว่า 10 ปี  จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 

จากผลการศึกษาชุมชนมีการด า เนินการจัดการการท่อง เที่ ยวที่ ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดโ์ดยการเริ่มต้นขึ้นเองจากผู้น าชุมชนเป็นผู้ริเริ่มด าเนิน จากนั้นจึงได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือท าให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการการท่องเที่ยว 

จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย          
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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จากผลจากวิเคราะห์เปรียบเทียบประชากรที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการส่วนร่วมในการจัดการ การ
ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่พบว่า 
ในด้านการมีส่วนรวมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พบว่าเพศแตกต่างกันมีระดับการส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่แตกต่างกันแตกต่าง และประชากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพและ
ระยะเวลาพ านักในชุมชนแตกต่างกันมีระดับการส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการศึกษาชุมชนที่ได้น าแนวทางกิจกรรมการเป็นพ้ืนที่ที่ลดการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยการน าไปปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามมาตรการ 4 ข้อได้แก่ 1. ใช้พลังงานให้คุ้มค่า
มากที่สุดและมีการใช้พลังงานทดแทน 2. ใช้น้ าให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 3. การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เป้าหมาย คือ 
Zero waste (ปริมาณขยะเท่ากับศูนย์) 4. คงซ่ึงวิถีชุมชน และพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ คือชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากพอ ข้อเสนอแนะชุมชนมีความเห็นว่าหากต้องการความยั่งยืนใน
การจัดการนั้นต้องประกอบด้วย 1. ชุมชนเป็นคนคิด 2. ชุมชนเป็นคนท า 3. ชุมชนต้องมีส่วนรับผลประโยชน์    
4. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและเข้ามาให้ความรู้กับชุมชน 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนเกาะหมาก มีการด าเนินแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเริ่มต้นจากการด าเนินการข้ึนเองของคนในชุมชนก่อนซึ่งมีผู้น าชุมชนเป็นผู้เริ่ม
และพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̄  = 3.30) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ (2544) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศลิษา  หมัดลัง (2548) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองสน อ าเภอเกาะช้าง จังหวดตราด ผลการศึกษา
พบว่าประชาชนชาวบ้านคลองสน มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในทุกด้านอยู่ในระดับมีส่วนร่วม
น้อย 

จากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จ าแนกตามหลัก
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาพ านัก พบว่าประชากรที่มีเพศ
แตกต่ างกันมี ระดับการมีส่ วนร่ วมของชุมชนต่อการ จัดการท่อง เที่ ยวที่ ลดการปลดปล่อย ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่
พบว่าประชากรที่มีเพศ แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในด้านการมีส่วนรวมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแนวทางการเป็น
พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่แตกต่างกัน  

จากผลวิเคราะห์พบว่า ประชากรที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการพ านักอยู่ใน
ชุมชน แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
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คารบ์อนไดออกไซด์ กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนรวมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู
วินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร(2556)  ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสียของชุมชน
คลอง5 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ผลการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเสีย
ของชุมชนคลอง 5 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย                    
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชน เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พบว่าชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากพอจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและในมุมมองของชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความยั่งยืนในการจัดการนั้นต้อง
ประกอบด้วย 1. ชุมชนเป็นคนคิด 2. ชุมชนเป็นคนท า 3. ชุมชนต้องมีส่วนรับผลประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ  ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 4. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและเข้ามาให้ความรู้กับ
ชาวบ้านและชุมชนมีความต้องการคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบนเกาะหมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) ศึกษา
เรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษาต าบลขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่
กล่าวว่าควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ 2 ลักษณะ คือ การเข้าร่วมเป็นคณะด าเนินงาน
จัดการการท่องเที่ยวและการเข้าร่วมวางแผนการท่องเที่ยว   
 
สรุป  

การท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) นั้นเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีการด าเนินการที่ช่วยลดผลกระทบทางลบด้านสิ่งสิ่งแวดล้อมแต่เพ่ิมทางรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ คือ
สามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนที่มีความสนใจและมีความอยากรู้อยากเห็น มีความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาและท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมโดยการลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมทางลบ ไม่ก่อให้เกิด การท าลายสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มคนกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะน ามา ซึ่งความยั่งยืนทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษา เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ 
2.การมีส่วนรวมในการด าเนินการ 3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบว่าโดยภาพรวมทุกด้านระดับปานกลาง ดังนั้นภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการการจัดการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
หน่วยงานภาครับและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว ควรจะกระตุ้นและสนับสนุนนส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับ
มากอยู่เสมอหรือสามารถให้อยู่ในระดับดีมากได้ โดยอาจจะจัดงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมและเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในการปฏิบัติตามแนวทางได้สะดวกมากขึ้น ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือท า
สื่อประชาสัมพันธ์ที่บอกถึงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์และให้ความรู้แก่ชุมชนได้รับทราบวิธีการปฏิบัติตนตามแนวทางในการน าพลังงานทางเลือกมา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น พลังโซล่าเซลล์ เป็นต้น และการด าเนินการในส่วนของด้าน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมากควรเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะสร้างรายได้ให้กับชุนชมมากข้ึนเช่น เพ่ิมจ านวนร้านเช่าจักรยานปั่นให้นักท่องเที่ยวปั่น
รอบเกาะ หรือเพ่ิมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้สัมผัสและได้เรียนรู้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนใน
ชุมชนมากขึ้น เป็นต้น และด้านปัญหาอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พบว่า โดยรวมไม่พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน  ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน ต้องการให้ทางหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราดเข้ามาให้ความรู้ ดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะพบว่าต้องการอนุรักษ์และรักษา
ความเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติของชุมชนให้มากท่ีสุดและอยากให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
กรณีศึกษาเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด นี้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
หรือน าไปประยุกต์ ใช้ เป็นแนวทางในการศึกษาชุมชนเพ่ือก่อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (Low Carbon 
Tourism) ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถาม เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรของบริษัท ABC จ านวน 480 คน  โดยแบ่งส ารวจตามสถานที่ตั้ง
ส านักงานของบริษัทท้ังสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัด
ขอนแก่น  จังหวัดสงขลา และจังหวัดล าปาง  โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานคือ  T-test ,F-test (One way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ กลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท รูปแบบผู้น าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการในองค์กร และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน  

การทดสอบสมมติฐานข้อที่1 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและอายุการท างานที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัทABC แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อ่ืนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

การทดสอบสมมติฐานข้อที่2 พบว่า องค์ประกอบองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์  
รูปแบบผู้น าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน   สามารถอธิบายความ
แปรปรวนระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ได้ร้อยละ 56 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ค าส าคัญ: ระดับองค์กรนวัตกรรม องค์ประกอบองค์กรนวัตกรรม 
 
ABSTRACT  

The objective of the research was to study the level of innovative organization and 
the factors that affected it of ABC company. It was a survey research which was collected 
data by questionnaires. A sample of 480 was selected from company personnel in 6 
corporate offices in Bangkok, Chonburi, Nakhonsawan, Khon Kaen, Songkhla and Lampang. 
The reliability of the questionnaire was 0.97 and the statistics used for data analysis were 
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frequency, percentage, mean, T-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression 
Analysis. 

The research result found that the level of innovative organization of ABC company 
was at a high level in every aspect: company strategy and vision, the level of innovative 
organization, leadership, culture, process and physical environment of workplace.  

The first hypothesis testing found that personal characteristics such as different age 
and period of work had a significant difference on the level of innovative organization at a 
statistical significance level of 0.05. 

The second hypothesis testing found that the elements of innovative organization 
such as company strategy and vision, leadership, culture and physical environment of 
workplace could explain the variation of the level of innovative organization of ABC 
company approximately 56% at a statistical significance level of 0.05. 

Keywords: Level of Innovative Organization, Elements of Innovative Organization 
 
บทน า 

นโยบายเศรษฐกิจภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นในเรื่องการพัฒนา
สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยน าโมเดลประเทศไทย 4.0 มาใช้
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วยภาคเอกชน 
ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละ
องค์กร ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ (ไทยรัฐ, 2559: ออนไลน์) 

จากความส าคัญของนวัตกรรมที่มีต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาระดับองค์กรนวัตกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรม เพราะงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่านที่น าความรู้ที่ศึกษาไปประยุทธ์ใช้กับองค์กรด้านนวัตกรรมและเป็นประโยชน์กับผู้วิจัยที่จะศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 “นวัตกรรม” หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ, 2554) โดยนวัตกรรมในระดับขององค์กรหรือ
บริษัทนั้น คือการน าแนวคิดใหม่ๆเข้ามาสู่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต  รูปแบบ
บริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ การด าเนินงานและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท  (Glbbons, 
1997)  
 “องค์กรนวัตกรรม” หมายถึง องค์กรที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทาง
ความคิด เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและเป็นประโยชน์กับองค์กร (McKeown, 2008) 
 การวัดระดับนวัตกรรมจะมีความแตกต่างกันตามขนาดขององค์กร กล่าวคือ การวัดระดับองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่อาจท าการวัดในหลายด้านพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ ขณะที่การวัดนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ
องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมมักมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่องค์ประกอบพ้ืนฐานคือ องค์ประกอบนวัตกรรม
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ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่  (Liu& De-jun, 
2009) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรของ
บริษัท ABC ทั้งประเทศ จ านวน 130,000คน (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจาก
การใช้โปรแกรม G*Power3 (Faul, Erdfelder, Lang& Buchner, 2007) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
เท่ากับ 373คน และใช้วิธีการสุ่มแบบโค้วต้า (Quota Sampling) จากสถานที่ตั้งส านักงานของบริษัททั้ง 6 
แห่ง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดล าปาง จ านวนจังหวัดละ 80 ชุด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 480 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)ด้วยแบบสอบถาม มีข้อค าถาม
จ านวน 62 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์แบบสอบถามจากมาตรวัดทัศนคติของลิเกร์ต(Likert scale) และน า
แบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.97 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test ,F-test (One way 
ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 69.8) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 52.1) มี

สถานภาพโสด (ร้อยละ 62.7) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 73.5) มีรายได้ 15,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 68.8) มีระดับต าแหน่งงานเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่(ร้อยละ 50.2) และมีอายุการท างาน 1-10 ป ี 
(ร้อยละ 56.8) 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในระดับมากทั้งหมด  โดยมีค่าเฉลี่ย

ด้านก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรนวัตกรรมมากท่ีสุด (   = 4.20) 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านรูปแบบผู้น าองค์กรในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย

ด้านสนับสนุนการท างานเป็นทีม เพ่ือเป้าหมายนวัตกรรมองค์กรมากท่ีสุด (   = 4.17)     
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการในองค์กรในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย

ด้านมีกระบวนการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านนวัตกรรม (   = 3.91)    
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้าน

สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมองค์กรมากท่ีสุด (   = 4.05)    
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานในระดับมาก

ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุนการท านวัตกรรมมากท่ีสุด (   = 3.88)    
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามวัดปัจจัยด้านกลยุทธ์และ

วิสัยทัศน์ ด้านรูปแบบผู้น าองค์กร ด้านกระบวนการในองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน และระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท (N=480) 

 
ปัจจัยด้านต่างๆ Mean SD แปล

ความหมาย 
กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 4.14 .53 มาก 
รูปแบบผู้น าองค์กร 3.95 .60 มาก 
กระบวนการจัดการองค์กร 3.74 .64 มาก 
วัฒนธรรมองค์กร 3.93 .63 มาก 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน 3.71 .70 มาก 
ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท 4.02 .69 มาก 

 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัทในระดับมาก(   = 4.02) โดยมี

ค่าเฉลี่ยด้านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์มากที่สุด (   = 4.14) รองลงมา คือ ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท  
(   = 4.02) ด้านรูปแบบผู้น าองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านกระบวนการในองค์กร  และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.95 3.93 3.74 และ 3.71 ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 
4.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

รายได้ ระดับต าแหน่งงาน และอายุการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 
แตกต่างกัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและอายุการท างานที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มอายุ 
21-30 ปี มีระดับการยอมรับแตกต่างจากกลุ่ม 31-40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และกลุ่มอายุการท างานที่มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มอายุ 1-10 ปี มีระดับการยอมรับแตกต่างจากกลุ่ม 
11-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนาฎวดี จ าปาดี (2554) ที่ศึกษา 
พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะท าให้ระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน เนื่องจากช่วงอายุ
น้อย ประสบการณ์ในการท างานยังน้อย เป็นช่วงเริ่มงานต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า ท าให้เวลาใน
การสร้างสรรค์ผลงานน้อย แต่เมื่ออายุที่มากขึ้นเกิน 45 ปี ความรับผิดชอบในงานจะเพ่ิมขึ้น ลักษณะงานจะ
เปลี่ยนรูปแบบไปในเชิงการบริหารงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การสร้างสรรค์ลดบทบาทลง 

4.2 องค์ประกอบองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์องค์กร ด้านรูปแบบผู้น า
องค์กร ด้านกระบวนการในองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ
ท างานมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์องค์กร  
รูปแบบผู้น าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ได้ร้อยละ 56 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กระบวนการจัดการองค์กรไม่มีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.2.1 ด้านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย4.0ของภาครัฐที่
ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่เน้นการ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดธุรกิจหรือสินค้าและ
บริการใหม่ๆที่แตกต่างจากคู่แข่งขันสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี เจริญเศรษฐมหา(2551) ศึกษาพบว่า 
องค์กรที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมกรรมได้นั้น ต้องมีทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  

4.2.2 ด้านผู้น าองค์กรต้องมีความคิดสร้างสรรค์  มีการพัฒนาแนวความคิดที่ทันสมัย กล้า
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานที่เหมาะสม เปิดกว้างทางความคิดส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ มีการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสิรินันท์ วิชิญาณ (2552)  ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านนวัตกรรมของ SGI คือ 
ผู้บริหารมีเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจน และ Ailin and Lindgren (2008) ศึกษาพบว่า 
ผู้น านวัตกรรมต้องส่งเสริมและเชื่อว่านวัตกรรมเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ   และผู้น า
ต้องมีบทบาททั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม   

4.2.3 ด้านกระบวนการจัดการองค์กรไม่มีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC 
เนื่องจากบริษัท ABC มีการท านวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาและจ้างงานบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีประสบการณ์ด้านการท านวัตกรรม  มีการวางแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท า
นวัตกรรม มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการให้รางวัลแก่ผู้
ที่ประสบความส าเร็จในการท านวัตกรรมทั้งรูปแบบตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยมีการจัดเวทีและส่งเสริมให้
พนักงานส่งผลงานนวัตกรรมต่างๆเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนท าให้กระบวนการด้าน
นวัตกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เกิดการรับรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ซึ่งยึดถือต่อเนื่องกัน
มาเป็นเวลานาน (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง,2550, หน้า 52) ท าให้พนักงานไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 

4.2.4 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนั้นเริ่มต้นจากท าให้เกิด
ความเชื่อและพฤติกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในองค์กรสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งท าให้
วัฒนธรรมองค์กรนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์การจะต้องพยายามค้นหาค่านิยมที่ช่วยในการ
สร้างนวัตกรรม โดยวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม จะต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีม บุคลากรใน
องค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน และบุคลากรเปิดใจรับฟังและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ  มีการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรเกิดความคิดใหม่และน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศล ทองวัน (2553) ศึกษาพบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้องค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรม  

4.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของ
พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ดังนั้น องค์กรจะต้องให้ความ
สนใจ ควบคุมดูแลและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการท างาน โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และล่าสมัยได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุศล ทองวัน (2553) ศึกษา
พบว่า การสร้างและถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยีการเรียนรู้  และบรรยากาศที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์กับระดับ
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การเป็นองค์กรนวัตกรรม และสุภาวดี เจริญเศรษฐมหา (2551) ศึกษาพบว่า องค์กรที่จะต้องเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมกรรมได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ เอกสารข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และเพียงพอ  

 
ตารางท่ี 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC อยู่ในระดับมาก ยอมรับสมมติฐาน 
กลยุทธ์และวิสัยทัศน์องค์กรมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ยอมรับสมมติฐาน 
รูปแบบผู้น าองค์กรมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ยอมรับสมมติฐาน 
กระบวนการในองค์กรมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ปฎิเสธสมมติฐาน 
วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ABC ยอมรับสมมติฐาน 
สภาพแวดล้อมกายภาพในการท างานมีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรมของ
บริษัท ABC 

ยอมรับสมมติฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบ 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือที่จะสามารถใช้เป็นแนวทาง

และเป็นประโยชน์ในการวางแผน และปรับปรุงนวัตกรรมของบริษัท ABC ไดด้ังนี้ 
1.1 องค์กรควรก าหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์องค์กรที่แสดงถึงความปรารถนาในการสร้าง

นวัตกรรม ก าหนดให้นวัตกรรมเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
และมีการสื่อสารข้อความไปสู่พนักงานในทุกระดับขององค์กร 

1.2 รูปแบบผู้น าในองค์กรควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท านวัตกรรม ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆ สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุนการท างานเป็นทีม ให้เกียรติกับการแสดงความ
คิดเห็นของพนักงาน สามารถโน้มน้าวใจให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และยอมรับความผิดพลาด
หรือล้มเหลวที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมได้ 

1.3 องค์กรควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีค่านิยมร่วมในการกล้าคิด กล้าเสี่ยง เปิด
กว้างสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในเป้าหมายด้านนวัตกรรม และมีความยืดหยุ่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆได้ 

1.4 องค์กรควรมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งเสริมการท านวัตกรรม มีพ้ืนที่หรือห้องประชุม
ให้พนักงาน และมีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมี
ช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยในอนาคต 
2.1 น าผลจากวิจัยฉบับนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึกหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากผลการศึกษาในครั้งนี้ เช่น อายุการท างานมีผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล  หรือ
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมองค์กร เป็นต้น  
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2.2 น าผลจากการวิจัยฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับองค์กรนวัตกรรม
ของบริษัทในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆที่แตกต่างกัน  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้เอ้ือต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2) ผู้น ากลุ่ม องค์กร ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ 3) นักวิชาการผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบส ารวจ แบบ
สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ สัมภาษณ์ และประชุมสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า ล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  
ประกอบด้วย 1) การรวมคน รวมกลุ่ม ต้องมีผู้น าหรือแกนน า และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการระดมเงินลงทุน 
ให้ก าลังใจแก่กัน และมีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ 2) ร่วมคิด การรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ร่วม
ตัดสินใจ สร้างความเข้าใจร่วมกัน ร่วมวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดแนวทาง 
วิธีการ แผนงานในการแก้ปัญหาและประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 3) ร่วมด าเนินการ สมาชิก ในกลุ่ม
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตนเอง ก็จะด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าหน้าที่ของตนเองให้คนอ่ืนได้รับทราบด้วย มีประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
4) ร่วมสรุปบทเรียน เพ่ือสร้าง พลังปัญญา ท าให้เกิดการเชื่อมต่อและน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งบทเรียนรวมทั้ง
บทเรียนภายในชุมชนและนอกชุมชน 5) ร่วมรับผลประโยชน์ แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือผลประโยชน์ที่เป็น
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน 
 แนวทางในการพัฒนาให้เอ้ือต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่ม ร่วมกันคิด แบ่งงานกันตามหน้าที่ ระดมพลังความคิด ร่วมด าเนินการ ตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
การร่วมสรุปบทเรียน เพ่ือสร้าง พลังปัญญา ท าให้เกิดการเชื่อมต่อและน าไปสู่การพัฒนา รวมถึงการหาแนว
ทางการพัฒนาด้านการตลาด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาการผลิต และลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
          ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง 
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ABSTRACT  
 The study objective to find a way to develop the learning process of community that 
strengthens community in Samutprakan community. Population were 3 groups of :             
1) Personnel of community organization. 2) Leader and people in municipal area.               
3) Community scholar who had good practice in  SamutPrakan Province. The instruments of 
data collecting were survey and interview. Data collected from survey and focus group. Data 
analyst were content analysis and synthesis. 

Sequence of learning process for the stronger of community include 1) people 
grouping had to leader and common purpose, raising capital, giving consolation and work of 
member were assigned 2) brainstorming were hearing comments, suggestion, decision, 
common understanding, Share a problem analysis Prioritize, set guidelines methods, 
problem plan and solving and meeting plan 3) participation of member were assigned work 
that managed assignment to goal of group and knowledge changed their assignment for 
other member and meeting followed overall operation 4) lesson conclusion were build 
power of mild and connected to lesson development while internal and external 
community 5) beneficiary classified 2 type were income and no income.   

Guidelines of development on affecting of learning process for the stronger of 
community had people grouping, brainstorming, divided duties, participation followed their 
part and duties, and lesson conclusion were built power of mind and connected to 
development. Furthermore finding found development of marketing, design product, 
production and decrease production costs these they used to technology to help.        

Keywords: learning process, Development , strengthens  
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมวด ๔ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา ๒๖ 
ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ
ในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และการสนับสนุนในการจัดตั้งการร่วมมือซึ่งกันและ
กัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้นๆ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ
ทุกด้านไม่ว่าการบริหารงานบุคคลการบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิ มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) การที่
ชุมชนสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระดับที่พวกเขาเห็นสมควรและพอใจ สมศักดิ์ศรีในสังคม 
สามารถรู้เท่าทันปรับตัวได้ทัน ต่อสู้ ต่อรองหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพ่ือการด ารงอยู่ของชุมชน และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับพวกเขาได้ ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มีลักษณะโดยสรุปได้ ดังนี้ 1) ชุมชนที่คนใน
ชุมชนสามารถด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
2) คนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต 3) มีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 4) คนในชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน 
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ดังนั้นสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะผลิตอะไรได้บ้างตามศักยภาพและทุนประเภทต่างๆ 
ที่ชุมชนนั้นๆ มีอยู่พวกเขาจะผลิตกันอย่างไร แล้วพวกเขาจะแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตร่วมกันอย่างไร
นั่นคือชุมชนจะต้องคิดเองท าเองและได้ประโยชน์เองทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าแล้ววิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร เราจะต้องเข้าใจตรงกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่การ
มุ่งเน้นที่พัฒนาเพ่ือจะเอาแต่ความร ่ารวยอย่างเดียวหากแต่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้นกระท าไปเพราะมี
เป้าหมายที่ส าคัญอยู่ร่วมกันหลายประการเช่น 

1) การพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัวและชุมชนจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ 2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพของตนเองให้
ประชาชนในชุมชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างถ้วนหน้า 3) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ให้ยั่งยืนรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงสืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานชุมชน
ของตนเอง จนประสบความส าเร็จแล้วสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้เพ่ือแพร่กระจายแนวคิดวิธีการ ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกว้างได้หากชุมชนมีความพร้อมในปัจจัยที่ส าคัญ
เหล่านี้แล้วโอกาสที่ชุมชนเหล่านี้จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองให้สามารถพัฒนาต่อไปได้
อย่างยั่งยืนนั้นมีค่อนข้างสูง 

เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัวและชุมชนจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได ้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพของตนเองให้
ประชาชนในชุมชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างถ้วนหน้ารวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้ยั่งยืนผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการเรียนรู้เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตภาคใต้ (2546) ได้ให้
ความหมายของชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน
และชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 2) สมาชิกของชุมชน พร้อมที่จะร่วมกัน
จัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 3) มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหว 4) มีกระบวนการของชุมชน
ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุ มชน ในลักษณะ
เปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมโปร่งใส และ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 5) สมาชิกชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของ
ชุมชนที่มุ่งการพ่ึงตนเองเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกคน และมุ่งหวังการพัฒนาการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
และ 7) การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การพ่ึงพา
ตลอดไป 

กล่าวโดยสรุปลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง มี 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) คือ การที่ชุมชน มีการเรียนรู้ และรู้เท่าทันข่าวทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมือง รวมทั้งการที่ชุมชน
มีการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 2) เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง (Community 
Management) ด้วยระบบการบริหารจัดการในกิจกรรมที่ส าคัญ 4ประการ คือ การวางแผน การจัด
กระบวนการขององค์กรภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน และมีการประเมินผล 3) เป็นชุมชนที่มีจิต
วิญญาณ (Spirituality) คือ ชุมชนมีจิตส านึกมีจิตวิญญาณ ซึ่งอาจหมายถึงความภักดี ความรัก ความหวงแหน 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชนโดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันในชุมชน และ 4) เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) 
คือ เป็นชุมชนที่มีความสงบสุขและ   คนในชุมชนมีจิตใจที่เยือกเย็น มีคุณภาพ และมีคุณธรรม 
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จากแนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง มารถสรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการ
แสวงหาทางแก้ไขปัญหาของสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นโดยการเสนอตัวแบบ (Model)ของสังคมที่จะเห็นว่าจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็น
องค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งท าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่
ภายนอกชุมชน  

ประเวศ วะสี (2546) ให้ความหมายว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มี
การเรียนรู้ร่วมกันในการกระท ามีการติดต่อสื่อสารการจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้น ตามล าดับการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนที่
พ่ึงตนเอง (สังคีต,2542 อ้างใน สมชัย ค าคณา 2547) มีแนวคิดของระบบเศรษฐกิจตลาด หรือเศรษฐกิจทุน
นิยม (Market Economy) ที่ผู้ผลิตได้ฝากความหวังไว้กับกลไกราคาว่าอุปสงค์และอุปทานในตลาดจะท า
หน้าที่ของมันอย่างตรงไปตรงมา เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ชุมชนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นแนวปฏิบัติตามแนวคิดนี้
เห็นว่า คนจ าเป็นต้องบริโภค เพราะฉะนั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของคน คือ การผลิต (Production) การผลิตจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นสูงสุดของมนุษย์ ส่วนการค้า การแลกเปลี่ยน หรือการตลาดมีความส าคัญรองลงมา ดังนั้น 
แนวคิดนี้จึงเห็นว่าเกษตรกรผู้ผลิตต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ และท้ายที่สุดสังคมประเทศจึงจะสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการค้าหรือการแลกเปลี่ยนในตลาด แนวคิดนี้เห็นว่าหากการเกษตรเน้นการเพราะ
ปลูกเชิงเดี่ยว เพราะมีจุดมุ่งหมายจะท าไปขายเพ่ือเอาเงินไปซื้อสินค้าเพ่ือน าเงินไปซื้อสินค้ามาบริโภค ในไม่ช้า
เกษตรกรจะเป็นหนี้สินจนหมดตัว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้เอื้อต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 2) ผู้น ากลุ่ม องค์กร ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการผู้น าชุมชน ประชาชน
ในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

  กลุ่มตัวอย่าง  1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการที่เลือกมา 
แบบเจาะจง คือ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 46 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลต าบล 14 
แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล 32 แห่ง เป็นอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 10 แห่ง อ าเภอพระประแดง 7 แห่ง 
อ าเภอบางพลี 8 แห่ง อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์ 6 แห่ง อ าเภอบางบ่อ 10 แห่งและอ าเภอบางเสาธง 5 แห่ง 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที:่ 1 จ านวนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

อ าเภอ จ านวนเทศบาล (แห่ง) จ านวน อบต. (แห่ง) รวม 

เมืองสมุทรปราการ 5 5 10 
พระประแดง 1 6 7 
บางพลี 1 7 8 
พระสมุทรเจดีย์ 2 4 6 
บางบ่อ 3 7 10 
บางเสาธง 2 3 5 
รวม 14 32 46 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ http://www.dla.go.th 
 

2) กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษากระบวนการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ในชุมชน ได้แก่ 
ผู้น ากลุ่ม องค์กร ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 17 แห่ง 

 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือสร้างเครื่องมือ 
  2. น าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3. น าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 
 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 1. แบบสัมภาษณ์กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ ส่วนที่ 2 กลุ่ม/ชุมชน/องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
ประสบความส าเร็จได้แก่ 1) การรวมกลุ่มของกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร 2) แนวปฏิบัติที่ดีหรือการประสบ
ความส าเร็จของกลุ่ม 3) กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม ประกอบด้วย ล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาล าดับขั้นตอนองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มด้านเศรษฐกิจชุมชน มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  1) ติดต่อประสานงานกับผู้น ากลุ่มที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีจากฐานข้อมูลที่ได้ด าเนินงานในข้อ 1 เพ่ือนัดหมายขอสัมภาษณ์ 2) สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่มที่มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้แบบสอบถาม3) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Synthesis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 แนวทางในการพัฒนาให้เอื้อต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งผู้วิจัยได้น า
ผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาที่เอ้ือต่อการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง ดังนี้ 

http://www.dla.go.th/
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1. กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนใน
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

1.1 กระบวนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้  
1) ล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ (1) การรวมคน ต้องมีผู้น าหรือแกนน าที่สามารถเชื่อมต่อ

คนในชุมชน และสร้างความศรัทธาในการรวมกลุ่ม ผู้น าจะต้องสร้างความตระหนัก และมีความชัดเจนมาก 
โดย ผู้น า/แกนน าอาจมาจากการยอมรับของคนในชุมชน หรือได้รับมอบหมายตามนโยบายของภาครัฐเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เกิดเป็นรูปธรรมในการรวมกลุ่มกัน เพ่ือกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ 
(2) การร่วมคิด ระดมความคิดจากสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนดแนวทางหรือทิศทาง ของกลุ่ม และสอบถาม
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและเสนอแนวทาง หรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกัน
วางแผนในการด าเนินงานของกลุ่ม แบ่งหน้าที่ ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่ม(3) ร่วมด าเนินการ การด าเนินงานของสมาชิกตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการด าเนินงานของสมาชิกในกลุ่ม สรุปผลส าเร็จหรือปัญหาที่เกิดขึ้น (4) ร่วมสรุปบทเรียน บทเรียนภายใน 
การสรุปความรู้จากการผลิตของกลุ่ม สรุปความรู้ที่ได้ไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับกลุ่มอ่ืนหรือผู้ที่สนใจ รวบรวม
ปัญหา อุปสรรค การทบทวนการท างานร่วมกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มหรือเกิดขึ้นจาก
การผลิตของกลุ่ม ส่วนบทเรียนภายนอกเกิดจากการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม
หน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ ที่จัดขึ้นมาสรุปและถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มทราบ และน าความรู้มาปรับใช้กับการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม(5) ร่วมรับผล แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือผลประโยชน์ที่เป็นเงินและที่ไม่ใช่
เงิน โดยการรับผลที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เข้ารับการอบรมมาและน าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้
สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ ผลประโยชน์ที่เป็นเงินอยู่ในรูปแบบเงินปันผลที่สมาชิกได้รับจากการลงทุนหรือหุ้น
ร่วมกัน หรือเป็นค่าจ้างหรือค่าแรง และจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่าย โดยแบ่ ง
ผลประโยชน์กันตามสัดส่วนที่สมาชิกควรได้รับ 

1.2 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) วิถีการเรียนรู้ (1) วิถีการเรียนรู้ภายในชุมชนเกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สมาชิกในกลุ่ม มีช่องทางการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดมา 
มีแหล่งจุดเรียนรู้ภายในชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ าเสมอ(2) วิถีการเรียนรู้ภายนอกชุมชน การส่ง
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมอบรมหรือศึกษาดูงาน หรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ (1) ปัจจัยภายใน สมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจ
อยากเรียนรู้ ภายในกลุ่มมีสมาชิกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้และอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ทราบและสามารถปฏิบัติได้ (2) ปัจจัยภายนอก 
การส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม (3) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม กลุ่มหรือชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสมาชิกเกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับการน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหรือชุมชน
ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม  

2. การจัดการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) มีผู้น าที่ดีที่มีความคิดริเริ่มกล้าเปลี่ยนแปลงนี้ มีความขวนขวายหาแนวร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมอยู่ตลอดเวลา และกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มและชุมชน ของตนเอง มีความรู้ 
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ความสามารถ สามารถรวบรวมคนมาท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบมีการวางแผน มอบหมายงานตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคลรวม มีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากภายในและภายนอกรวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างเป็น
มูลค่าให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

2) กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี: ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง 
มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใสเมื่อสมาชิกได้รับความยุติธรรม มีการบริหารงานแบบ
โปร่งใส มีการบริหารงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกมีความสุข ได้รับความเป็น
ธรรม เป็นสาเหตุให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และสมาชิกได้รับผลประโยชน์เป็นที่พอใจ จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

3) มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เข้า
มาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการร่วมด าเนินการ  มีการแบ่งงานกันท าตาม
หน้าที่ ร่วมสรุปบทเรียนร่วมประเมินผลการด าเนินการ ร่วมปรับปรุงด าเนินการหากไม่ส าเร็จ เมื่อมีปัญหา
สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

4) มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

5) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ ต้องมีความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

6) มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีต้องมีระบบการเก็บความรู้ทั้ง
ความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบโดยเข้าใจได้ง่าย 

7) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน: ต้องมีความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรม 
วิชาการองค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 

3. การบริหารจัดการชุมชนที่ดี ดังนี้ 
1) การวางแผนการด าเนินงาน ลักษณะของการบริหารจัดการแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ตามรายละเอียดดังนี้(1) กลุ่มที่มีการบริหารจัดการกิจกรรมโดยภาครัฐ มีระบบการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน มีการก าหนดวาระการประชุม มีการประชุมวางแผนด าเนินงาน มีการจัดตั้งงบประมาณมีการติดตาม
ผล การทบทวนปัญญาและการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของการปฏิบัติราชการ ดังนั้น การบริหาร
จัดการโดยกลุ่มที่เป็นภาครัฐจึงมีแนวทางท่ีชัดเจนในทุกระดับ(2) กลุ่มที่บริหารจัดการโดยผู้น าทางจิตวิญญาณ
และผู้น าแบบปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มักมีความยืดหยุ่นสูงในการการบริหารจัดการ โดยอาจไม่จ าเป็นต้อง
ท าตามขั้นตอนของหลักการบริหารเสมอไป และมักใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้ 
อาจมองว่ากลุ่มที่กล่าวมานี้เป็นนายของตนเองจึงไม่จ าเป็นต้องกังวลในขั้นตอนการบริหารจัดการมากนัก 
เพียงแต่อาศัยประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความ
ช านาญ ท าให้รู้ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเป็นอย่างดี อีกทั้งกิจกรรมในระดับชุมชนซึ่งมีแต่คนรู้จักกัน 
จึงไม่รู้สึกตึงเครียดหากเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการบริหารจัดการ 

2) การจัดการโครงสร้าง การจัดการโครงสร้างของกลุ่มหรือชุมชนมีความแตกต่างกันไป ตามบริบท
ของแต่ละและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้น าสามารถพูดคุยกับสมาชิกและช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไขได ้
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3) การรับสมาชิก การรับสมาชิกของกลุ่มที่ส ารวจพบมีท้ังรับโดยหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบาย และการรับสมาชิกมีเข้ามาด้วยความสมัครใจ เช่น เกิดความ
ศรัทธา เกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ หรือรักความสนุกสนาน  

4) การแบ่งหน้าที่ ความแตกต่างกันในบางประการ โดยทั่วไปแล้วผู้น าจะเป็นคนท าหน้าที่แบ่งงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ส่วนมากหัวหน้ากลุ่มจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นคนคัดเลือกขึ้นมาโดยพิจารณาจาก
ความสามารถและความตั้งใจจริงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน หากแต่บริบทของ
กลุ่มขนาดเล็กอาจไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ตายตัว การเกื้อหนุน  การช่วยเหลือ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่
จึงดูจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มขนาดเล็ก 

5) การควบคุมผลการด าเนินงาน กลุ่มที่บริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนใน
การด าเนินงาน ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือ ด้านต่างๆ เป็นการควบคุม   ไปในตัว มีการตั้ง
คณะกรรมการในการบริหารงาน มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และผู้น าเป็นผู้ที่เสียสละ 
มีการท างานอย่างโปร่งใส 

4. การพัฒนาการตลาด บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี การเงิน ดังนี้ 
1) การพัฒนาตลาดโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาด และเพ่ิมช่องทางในการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้บริการ เนื่องจากบางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่มีตลาดในการรองรับ
สินค้า ซึ่งกลุ่มควรมีการส ารวจตลาดก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือการบริการแบบใด เพ่ือท าการ
ผลิตสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและสร้างกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรม
สินค้าใหม่ ๆ การหาตลาดใหม่ การหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุมซึ่งมีหลากหลายวิธี รวมถึงสร้างช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายโดยจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายในตลาดชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
ตลาดภายในประเทศ หรือหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในต่างประเทศด้วยก็ได ้

2) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน
องค์การอาหารและยา (อย.) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) 
การรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) 

3) ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น มี
ความทนทานและสามารถจดจ าได้ง่าย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และ โชว์ตัวเองได้อย่าง
สะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพ่ือจูงใจผู้บริโภค การออกแบบเอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการหิ้วหรือถือกลับบ้าน หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต 

4) ควรมีการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินค้าท าให้สามารถผลิตได้ในจ านวนที่มากขึ้นและลดระยะเวลา
การผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันตามความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มิใช่อาหาร ผู้ประกอบการ ต้องยกระดับความรู้ ความสามารถของ
แรงงานในการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น อีกทั้งในอนาคตแรงงานทักษะอาจมีไม่เพียงพอ จึงมีแนวโน้มที่ต้องใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเข้ามาทดแทนแรงงานคนบางส่วนด้วย 

5) ด้านการเงิน ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับระบบการเงินและบัญชีมีการจัดท า
งบประมาณการเงินที่ถูกต้องในทุกปี เพ่ือให้สามารถวางแผนและควบคุมการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการท าระบบบัญชีที่ดีมาใช้ในกลุ่ม อีกทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพ่ือ
ง่ายต่อการตัดสินใจในการท าธุรกิจ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000352/good-manufacturing-practice-gmp
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อภิปรายผล 
การที่ท าให้การพัฒนาในชุมชนและท าให้มีความเข้มแข็งได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนใน

ชุมชน แต่ในการที่จะรวบรวมความร่วมมือจากทุกคนได้จะต้องมีผู้น าที่ดี คอยรวบรวมสมาชิก สามารถเชื่อมต่อ
คนในชุมชน และสร้างความศรัทธาในการรวมกลุ่มมีความคิดริเริ่มกล้าเปลี่ยนแปลง กรรมการชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง  มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี  มีความมุ่งมั่น บริหารงานโปร่งใส มี
ความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการร่วมด าเนินการมีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ ร่วมสรุป
บทเรียนร่วมประเมินผลการด าเนินการ ร่วมปรับปรุงด าเนินการ มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ: จะต้องมีความเข้มแข็งในการพ่ึงพา
ตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้
ที่ดี มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ซึ่งการศึกษาของ 
ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ (2556) พบว่าแนวทางปฏิบัติส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้ในประเด็น ต่อไปนี้ 1) 
การสร้างเวทีการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อนอาจจะเป็นลักษณะของประชาคมหมู่บ้าน2) การวิเคราะห์ศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของท้องถิ่น 3) มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต และมีการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน4) การสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จใน
ระดับอ าเภอ/จังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง : จะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ : จะต้องมีความเข้มแข็งใน
การพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้
ขององค์ความรู้ที่ดี มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน : ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน
กิจกรรม วิชาการองค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีปัจจัยที่
ต้องพิจารณาและให้ความส าคัญ ส าหรับการน าแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนน าไปปรับใช้กับกลุ่ม เพ่ือผลต่อ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย1)ปัจจัยด้านการผลิต 2) ปัจจัยด้านการตลาด 3) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 4) 
ปัจจัยด้านการเงิน5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 6) ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้น า 7) ปัจจัยด้านแรงงาน 8) 
ปัจจัย ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 9) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก และ 10) ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร 

  
สรุป  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้วิจัยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ จัดการวิสาหกิจ รวมทั้งหมด 6 ท่าน มาร่วมอภิปราย
และสนทนากลุ่ม โดยสามารถสรุปแนวทาง พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
สมุทรปราการดังนี้ 

1. มีผู้น าที่ดีที่มีความคิดริเริ่มกล้าเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองยายหลี เนื่องจาก
ผู้น ากลุ่มมีความขวนขวายหาแนวร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา และกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนเอง ท าการผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า โดยการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์  
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2. กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี: ต้องมีกรรมการชุมชน  ที่เข้มแข็ง 
มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส  

3. มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เข้า
มาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการร่วมด าเนินการ  มีการแบ่งงานกันท าตาม
หน้าที่ ร่วมสรุปบทเรียนร่วมประเมินผลการด าเนินการ ร่วมปรับปรุงด าเนินการหากไม่ส า เร็จ เมื่อมีปัญหา
สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

4. มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง: จะต้องมี การเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

5. มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ: จะต้องมีความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

6. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี : ต้องมีระบบการเก็บความรู้ทั้ง
ความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ โดยเข้าใจได้ง่าย 

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน: ต้องมีความร่วมมือด้านทุน กิจกรรม 
วิชาการองค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 

8. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ดังนี้ 
8.1 การวางแผนการด าเนินงาน ลักษณะของการบริหารจัดการแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ได้แก่1) กลุ่มท่ีมีการบริหารจัดการกิจกรรมโดยภาครัฐ มีระบบการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มี
การก าหนดวาระการประชุม มีการประชุมวางแผนด าเนินงาน มีการจัดตั้งงบประมาณ  มีการติดตามผล การ
ทบทวนปัญญาและการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของการปฏิบัติราชการ ดังนั้น การบริหารจัดการโดย
กลุ่มท่ีเป็นภาครัฐจึงมีแนวทางท่ีชัดเจนในทุกระดับ2) กลุ่มที่บริหารจัดการโดยผู้น าทางจิตวิญญาณหรือวัดและ
ผู้น าแบบปราชญ์ ภูมิปัญญา มักมีความยืดหยุ่นสูงในการการบริหารจัดการ โดยอาจไม่จ าเป็นต้องท าตาม
ขั้นตอนของหลักการบริหารเสมอไป และมักใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก  

8.2 การจัดการโครงสร้าง การจัดการโครงสร้างของกลุ่มหรือชุมชนมีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทของแต่ละและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเมื่อมีปัญหา ผู้น าสามารถพูดคุย กับสมาชิก และช่วยกันหา
แนวทางแก้ไขได้ 

8.3 การรับสมาชิก การรับสมาชิกของกลุ่มที่ส ารวจพบมีทั้งรับโดยหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบาย และการรับสมาชิกมีเข้ามาด้วยความสมัครใจ เช่น เกิด
ความศรัทธา เกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ หรือรักความสนุกสนาน  

8.4 การแบ่งหน้าที่ ความแตกต่างกันในบางประการ โดยทั่วไปแล้วผู้น าจะเป็นคนท าหน้าที่แบ่ง
งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง ส่วนมากหัวหน้ากลุ่มจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นคนคัดเลือกขึ้นมาอาจจะเห็นจาก
ความสามารถและความตั้งใจจริง เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน หากแต่บริบทของ
กลุ่มขนาดเล็กอาจไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ตายตัว การเก้ือหนุน การช่วยเหลือและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่จึง
ดูจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มขนาดเล็ก 

9. การควบคุมผลการด าเนินงาน กลุ่มที่บริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐมีส่ วนร่วม เช่น วิสาหกิจ
ชุมชนบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์ ที่มี องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ามา  มีส่วนในการ
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ด าเนินงาน ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือ ด้านต่างๆ แต่ก็เป็นการควบคุม ไปในตัว ในอ าเภอพระ
ประแดง หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่า อ าเภอพระ
ประแดง เจริญและเข้มแข็งได้ก็เพราะ มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล และ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็น
อย่างต่อเนื่อง และกลุ่มอ่ืนๆ มีสมาชิกในกลุ่มสามารถดูแลกันเอง ได้แก่ กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนข้าวสุวรรณภูมิ   
โดยมีการตั้งคณะกรรมการในการบริหารงาน ซึ่งมีโครงสร้างที่ชัดเจน และควบคุมการท างานของ  กลุ่มได้เป็น
อย่างดี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และผู้น าเป็นผู้ที่เสียสละ ท างานอย่างโปร่งใส 

10. มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1) ร่วมคิดการร่วมคิดในแต่ละกลุ่มมักเป็นไปรูปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อน และฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม แต่หากเป็นการด าเนินงานที่มีภาคส่วนราชการมาเกี่ยวข้องก็จะมี
รูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น 2) ร่วมด าเนินการ ผลส ารวจพบว่าการร่วมด าเนินการมีความหลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบการขอแรงเป็นครั้งคราว และได้ค่าตอบแทน และได้ในรูปของก าไรต่อหุ้น โดยสมาชิกในกลุ่ม สามารถ
ผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ 3) 
ร่วมสรุปบทเรียน การร่วมสรุปบทเรียนที่พบจากการส ารวจสมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้ ทบทวน และวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของกลุ่ม รวมทั้ง มีการประเมินตนเองในการท ากิจกรรมของกลุ่มว่ามีการประสบความส าเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใด 4)ร่วมรับผลประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ของกลุ่มที่ส ารวจพบ มีทั้งในรูปแบบ ใน
ครั้งนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่ 3 รูปแบบ คือ ผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินผลประโยชน์ที่ไม่เป็นทรัพย์สิน และ
ลักษณะผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินทอง หรือได้ผลประโยชน์รูปของอาชีพ  

11. การพัฒนาตลาดโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาด และเพ่ิมช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้บริการ เนื่องจากบางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว ไม่มีตลาดในการรองรับ
สินค้า กลุ่มควรมีการส ารวจตลาดก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือการบริการแบบใด เพ่ือท าการผลิต
สินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและสร้างกลยุทธ์การตลาด  

12. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน
องค์การอาหารและยา (อย.) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) 
การรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) 

13. ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น มี
ความทนทานและสามารถจดจ าได้ง่าย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และ โชว์ตัวเองได้อย่าง
สะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพ่ือจูงใจผู้บริโภค การออกแบบ เอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการหิ้ว – ถือกลับบ้าน หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูด
ตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต 

14. ควรมีการน าเทคโนโลยี  เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินค้าท าให้สามารถผลิตได้ในจ านวนที่มากขึ้นและลดระยะเวลาการ
ผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันตามความต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มิใช่อาหาร ผู้ประกอบการต้องยกระดับความรู้ ความสามารถของแรงงาน
ในการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น อีกทั้งในอนาคตแรงงานทักษะอาจมีไม่เพียงพอ จึงมีแนวโน้มที่ต้องใช้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเข้ามาทดแทนแรงงานคนบางส่วนด้วย 

15. ด้านการเงิน ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับระบบการเงินและบัญชี มีการจัดท างบการเงินที่
ถูกต้องในทุกปี เพ่ือให้สามารถวางแผนและควบคุมการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการท า

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000352/good-manufacturing-practice-gmp
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ระบบบัญชีที่ดีมาใช้ในกลุ่ม อีกทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจในการท า
ธุรกิจ 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. (2549). แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมท่ีมี

ความสุขอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภาคใต้. (2546). นโยบายสังคม

แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ธีรยุทธ บุญมี. (2540). สังคมเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร. 
ประเวศ วะสี. (2546). “การศึกษาชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาภูมิปัญญากับ

การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท. หน้า 82 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. 

“พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548” (2548, 18 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ  
 กฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก หน้า 1 - 13 

วิทยา จันทะวงศ์ศรี. (2547).  “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม” รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
สมชัย ค าคณา. (2547). เศรษฐกิจชุมชน ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน : คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2548). พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อัดส าเนา). 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ http://www.dla.go.th 
เสน่ห์ จามริก. (2541ก). เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
อดุลย์ วังศรีคูณ. (2543). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง : 

การวิจัยเชิงอภิมาน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

C 66 

 
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร  
JOB SATISFACTION OF EXPATRIATE EMPLOYEES IN BANGKOK 
 

สุธิรา อัศวสายวิรุณ1*, ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2  

Sutira Asawasaiwirun1, Dr. Chutimavadee Thongjeen2 
 

1นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
1Student, MBA Program, Bangkok University 

2หัวหน้าภาควิชาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2Chairperson, Department of Management, School of Business Administration, Bangkok University 

*Corresponding author, E-mail: sutira1987@gmail.com 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานชาวต่างชาติที่ท างานใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และใช้สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท างานและทัศนคติมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน วัฒนธรรมไทย ทัศนคติ ความพึงพอใจในการท างาน พนักงาน
ชาวต่างชาติ 

  
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the factors affecting job satisfaction of 
expatiate employees in Bangkok. The samples consisted of 400 people of expatiate employees 
in Bangkok. The  research instrument was a questionnaire and the data were analyzed using 
by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The 
results of the study were that Work motivation and attitudes have a positive effect on job 
satisfaction of expatiate employees in Bangkok at the statistically significant level of .05. 

Keywords: Work Motivation, Thai Culture, Attitudes, Job Satisfaction, Expatriate 
Employees 

 
บทน า 

ในยุคที่โลกพัฒนาไปไกล แต่ละประเทศมีการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ ได้เข้ามาท างานในประเทศของ
ตนเองมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนหรือท างานในประเทศได้ ท าให้
องค์กรในปัจจุบันตั้งอยู่บนความหลากหลายของพนักงาน ซึ่งความหลากหลายนี้เองที่เป็นประเด็นส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์กรที่ส าคัญหลายประการ เช่น การสื่อสาร ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมในการด าเนิน
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ชีวิต ทัศนคติและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั้นการบริหารบุคคลภายในองค์กรโดยการท าให้ทุก
คนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาท
ส าคัญยิ่งขึ้นเป็นล าดับ (สุบัทมา ตันตยาภินันท์, 2554) 

ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์กรเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรในภาคธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานราชการ เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จ อย่าง
ยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กรนั้นๆ ดังนั้นองค์กรจึงต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ ในการ
ดึงดูดและรักษา “คน” ที่มีค่าให้อยู่กับองค์กร (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์, 2554) การรักษาผู้มีศักยภาพสูงของ
องค์กรนั้นเป็นสิ่งส าคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้อัตรา
การย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความส าคัญ 
ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรไว้ได้ ดังผลการวิจัยของ ศรันย์ พิมพ์ทอง (2556) ที่พบว่าความพึงพอใจในการ
ท างาน และความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานจึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ เพราะ ความพึง
พอใจของพนักงานที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพในการท างาน ความตั้งใจและความเอาใจใส่ในงานที่
เพ่ิมขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มในการลาออกของพนักงานลดลง เนื่องจากความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การลาออกหรือการหยุดงาน ประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น 
(Gazioglu and Tansel, 2006) ซึ่งเหตุผลดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร
เช่นเดียวกับพนักงานชาวต่างชาติที่องค์กรมีความจ าเป็นต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและ
เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานชาวต่างชาติที่ท างานในองค์กร เนื่องจากการท างานของพนักงาน
ชาวต่างชาติจะส่งผลต่อรายได้ขององค์กรและยังช่วยในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีผลท าให้การเรียนรู้และ
ประสิทธิผลขององค์กรดีขึ้น (Sujoya and Sitanath, 2012)   

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความก้าวหน้าขององค์กร และเป็นองค์ประกอบหลักส าหรับ
ความส าเร็จขององค์กรหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจังหวัดที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากท่ีสุด (อารี จ าปากลายและคณะ, 2558) 
เพ่ือองค์กรที่มีพนักงานชาวต่างชาติสามารถน าผลการศึกษานี้ไปปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส าหรับสร้างความพึงพอใจในการท างาน ท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และทุ่มเท
ความรู้ ความสามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงาน ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน
และองค์กรต่อไปในอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน วัฒนธรรมไทย ทัศนคติ และความพึงพอใจในการท างานดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน Herzberg  (1959) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) ความส าเร็จของงาน 3) การได้รับการยอมรับนับถือ 4) 
ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 6) โอกาสในการเจริญเติบโต และปัจจัยค้ าจุนบ ารุงรักษาจิตใจ เป็นปัจจัยที่
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มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นสิ่งจรรโลงใจ หรือส่งเสริม
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้คงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป ซึ่งประกอบด้วย 1) นโยบายและบริหารของ
หน่วยงาน 2) ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 3) ความมั่นคงในงาน 4) 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) สภาพการ 6) วิธีการบังคับบัญชา 7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว  

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สุมาลี เจริญชัย (2554) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไทย ว่า
หมายถึง วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติ
ร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่ 

1. ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและการเขียนรวมทั้งงานประพันธ์ที่
สร้างสรรค์ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

2. มารยาท หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่สังคมยอมรับ ได้แก่ มารยาท
ทางกาย และมารยาททางวาจา 

3. การแต่งกาย หมายถึง เครื่องนุ่งห่มที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
4. ประเพณีและพิธีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันส าคัญต่างๆ 
5. ศิลปกรรม หมายถึง งานศิลปหัตถกรรม จิตกรรม สถาปัตยกรรม และประติมากรรม 
6. การแสดงและการละเล่น หมายถึง การละเล่นและของเล่นของไทย ดนตรีไทย เพลงไทยประเภท

ต่างๆ และศิลปะการแสดงของไทย 
โดยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 1) ความรักอิสรภาพหรือความเป็นไทย 2) การย้ าความ

เป็นตัวของตัวเองหรือปัจเจกบุคคลนิยม 3) ความรู้สึกมักน้อย สันโดษ และพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 4) การท าบุญและ
การประกอบการกุศล 5) การย้ าการหาความสุขจากชีวิต 6) การย้ าการเคารพเชื่อฟังอ านาจ 7) การย้ าความสุภาพ
อ่อนโยนและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 8) ความโอ่อ่า 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ให้ความหมายของทัศนคติว่า ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างความคิดและพฤติกรรม ซ่ึง Gibson (2000: 103) ได้ก าหนดองค์ประกอบของทัศนคติดังนี้ 

1. ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ของทัศนคติ คือ การได้รับการ
ถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ครูหรือกลุ่มของเพ่ือนๆ  

2. ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะ
ประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็นและความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด  ซึ่งเน้นไปที่
การใช้เหตุผล และตรรกะองค์ประกอบที่ส าคัญของความรู้ความเข้าใจ คือ ความเชื่อในการประเมินผลหรือ
ความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะแสดงออกมาจากความประทับใจใน
การชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อสิ่งของหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

3. พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะหมายถึง แนวโน้ม
หรือความตั้งใจ (Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระท า (ประพฤติ) บางสิ่งบางอย่างต่อ
คนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นมิตรให้ความอบอุ่น ก้าวร้าวเป็นศัตรู เป็นต้น โดยที่
ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัดหรือประเมินออกมาได้จากการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน บุญโชค สุดคิด (2542: 18) กล่าวถึง ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องาน เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์
ตอบแทน ทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ และสามารถตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลสามารถท างานนั้นด้วย
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ความเต็มใจเกิดประสิทธิภาพ งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง Maslow (1970)  ได้
ก าหนดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยมองว่าความต้องการของมนุษย์มีลักษณะ
เป็นล าดับขั้นจากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
ได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน 

3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or 
Acceptance Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ 
การต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการ
การได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมี
ความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self- Actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นต้น 

 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติ (Crowley-Henry, 
2007) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการท างานต่างประเทศของพนักงานชาวต่างชาติ ว่า แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใน
การท างานของพนักงานชาวต่างชาติจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างบุคคลและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่ว น
บุคคล โดยการได้รับทักษะการพัฒนาส่วนบุคคลความก้าวหน้าในอาชีพในระยะยาวและความมั่งคั่งทางการเงิน 
ปัจจัยต่างๆ ที่รวมถึงคุณภาพชีวิตความสมดุลในชีวิตการท างานและความม่ันคงของครอบครัวมีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจในการท างานระหว่างประเทศทิศทางการท างานในอนาคตและการตัดสินใจว่าว่าจะคงอยู่ในประเทศ
เจ้าบ้านหรือไม่  นอกจากนี้ (Black et al., 1991) ได้กล่าวถึงแง่มุมการท างานของพนักงานชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจการท างานของพวกเขาไม่ได้มีเพียงสภาพแวดล้อมการท างานโดยตรงเท่านั้นที่
ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ซึ่งเมื่อย้ายไปต่างประเทศไม่เพียง แต่เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในที่ท างาน
เท่านั้น แต่ยังต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ท างาน เช่นวัฒนธรรม ประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทยของพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย 
5. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงในการท างาน ด้านวัฒนธรรม และด้านทัศนคติที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในประเทศไทย 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

C 70 

กรอบแนวความคิด 
 
            ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านแรงจูงในการท างานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร 

2. วัฒนธรรมไทยมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
3. ทัศนคติมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวต่างชาติที่เป็นพนักงานประจ าซึ่งปฏิบัติงาน

ในองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดใช้สูตรการค านวณของ W.G. Cochran (1953) กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรก าหนดระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

แรงจูงใจในการท างาน  ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทย ทัศนคติ และความพึงพอใจในการท างาน ที่ผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.8 
ดังนั้นแสดงว่า ค าถามในแบบสอบถามสามารถวัดค่าตัวแปรหลักในการวิจัยอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่สูง 
สามารถน าแบบสอบถามดังกล่าวนี้ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไปได ้

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 
 
 

แรงจูงใจในการท างาน 
 

 วัฒนธรรมไทย 

ทัศนคติ 
  

ความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานชาวต่างชาติ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 46.0 มีสัญชาติอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
69.0 มีรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.8 
 ส่วนที ่2 แรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจในการท างานเป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในงาน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายการ
บริหารขององค์กร ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านวิธีการบังคับ
บัญชา และด้านสภาพการท างาน ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นเป็นอันดับหนึ่งคือ คิดว่าวิถีชีวิตของคนไทยมีความเรียบง่าย รองลงมาคือ คิดว่าคนไทยให้ความ
เคารพนับถือผู้ใหญ่/ผู้ที่อาวุโสกว่า และคิดว่าคนไทยมีความสุภาพอ่อนโยนและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของพนักงานชาวต่างชาติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเป็นอันดับหนึ่งคือ จะหยุดงานเฉพาะ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเท่านั้น รองลงมาคือ มีความสุขที่ท างานในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ใน
องค์กรนี้จะท าให้มีความสุขและพร้อมที่จะท างานอยู่ในองค์กรนี้ตลอดไป ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 5 ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเป็นอันดับหนึ่งคอื พึงพอใจที่ได้ท างานในบริษัทนี้  รองลงมาคือ พึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
และพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

C 72 

ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร  
 

ปัจจัย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. VIF 
B 

Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที(่Constant) 0.030 0.097  0.305 0.761  

แรงจูงใจในการท างาน 0.491 0.035 0.471 13.866 0.000 2.662 
วัฒนธรรมไทย -0.036 0.027 -0.036 -1.322 0.187 1.706 
ทัศนคต ิ 0.546 0.037 0.518 14.692 0.000 2.870 
R Square= 0.829   F= 637.814       Sig. = 0.000* 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่า R Square แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปร

ตามซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน วัฒนธรรมไทย และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 82.9% ส่วนอีก 17.1% จะเป็นอิทธิพลจาก
ตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถท านายความพึงพอใจ
ในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครได้ 82.9% 

ผลการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า แรงจูงใจในการท างานและทัศนคติ  มีค่า Sig= 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน และสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท างานและ
ทัศนคติ  มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized Coefficients) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
มีค่า B = 0.491 และทัศนคติ มีค่า B = 0.546 ดังนั้นแสดงว่า แรงจูงใจในการท างานและทัศนคติมีผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติ หมายความว่า หากพนักงานมีแรงจูงใจในการท างานและมี
ทัศนคตทิี่ดีจะมีผลท าให้ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ส่วนที่ 7 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. แรงจูงใจในการท างานมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาวต่างชาติมีความมั่นใจในตนเอง ชอบงานที่ท้าทาย ได้ใช้ความสามารถ
และชอบการพัฒนาไม่ย่ าอยู่กับที่ โดยส่วนใหญ่จะชอบการท างานเป็นทีมจึงให้ความส าคัญกับการได้รับจาก
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ซึ่งเมื่อได้ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการจึงเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน ท าให้ขยันและทุ่มเทในงานที่ท าจนสามารถให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของตนเองและ
องค์กรเป็นผลท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน และนอกจากนี้พนักงานชาวต่างยังได้รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 บาท  มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
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เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และงานที่ท ามีความมั่น  จึงท าให้พนักงานยังคงความพึงพอใจจากปัจจัยจูงใจ 
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ที่มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน  โดยปัจจัยจูงใจเป็น
ตัวกระตุ้นในการท างาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน โดยมีสภาพเป็น
ตัวกระตุ้นจูงใจและท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจจึงต้องมีปัจจัยค้ า
จุนเป็นปัจจัยที่สกัดกั้นไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นสิ่ง
จรรโลงใจ หรือส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้คงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภกิตต ์กิจประพฤทธิ์กุล (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้า  ด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแบงคอก 
รีซอร์ส เซ็นเตอร์ จ ากัด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 2) ปัจจัยค้ าจุน
ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ จ ากัด ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

2. วัฒนธรรมไทยไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีจึงให้ความส าคัญกับผลของงาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน มากกว่าการท างานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  เนื่องจากประสบการณ์ท างานที่ผ่าน
มากท าให้พนักงานชาวต่างชาติสามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ง่ายและรวดเร็ว จึงท าให้วัฒนธรรม
ไทยไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติ ดังที่ สุมาลี เจริญชัย (2554) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมเป็นผลจาการที่มนุษย์ได้เข้าควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคม 
ระบบความเชื่อ ศิลปกรรมต่างๆ ค่านิยม ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ให้ตอบสนองรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือเป็นการปรับตัวให้
ทันกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา (2557) ที่พบว่า 
พนักงานต่างชาติส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการปรับตัวเพ่ือให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการท างานของคนไทย 
โดยกลยุทธ์ที่พนักงานต่างชาติส่วนใหญ่ใช้ปรับตัวในการท างานร่วมกับคนไทย คือ การพยายามท าตัวเองให้เป็น
ส่วนหนึ่งของทีม โดยผ่านการสังเกต การพูดคุย การเป็นผู้ฟังที่ดีและฟังอย่างตั้งใจ เพ่ือพยายามท าความเข้าใจใน
การท างานแบบคนไทย   

3. ทัศนคตมิีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร  
ทั้งนี้หากพนักงานชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ต่อการท างานในประเทศไทยจะส่งผลท าให้พนักงานชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจในการท างาน และมีความสุขที่ท างานในประเทศไทย  ซึ่งอาจเป็นเพราะพนักงานชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ท างานในประเทศไทยมานานหลายปี จึงมีความรู้ความเข้าใจต่อความรู้สึกที่ดีประเทศไทย จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับท าให้มีทัศนคติทางบวกต่อประเทศไทย คนไทย วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย และใน
ที่สุดท าให้พึงพอใจที่จะท างานในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 138) ให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และ
แนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะ
ความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร และ Schermerhorn (2000: 76) กล่าวว่าทัศนคติในทางบวก 
(Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับความพอใจ และยังสอดคล้องกับ 
Cheeweenun Jaisa-ard (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาของชาวต่างชาติในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่าง
วัฒนธรรมและทัศนคติที่มีต่อคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชาวต่างชาติที่มีต่อคนไทยไปในทางบวก

https://prezi.com/user/bzz6t6t_zjlr/
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มากว่าทางลบซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อคนไทย นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ดังกล่าวที่พบว่า ทัศนคติมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติ ดังนั้นแสดงว่า
ทัศนคติของพนักงานชาวต่างชาติสามารถท านายพฤติกรรมและการตัดสินใจของพนักงานชาวต่างชาติที่ท างาน
ในประเทศไทยได ้   
 
สรุป 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครคือ แรงจูงใจในการท างานและทัศนคติในการท างาน ซึ่งเป็นเป็นความสัมพันธ์
เชิงบวก ในขณะที่ปัจจัยด้านวัฒนธรรมไทยไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของพนักงานชาวต่างชาติพบว่าให้ความส าคัญกับแรงจูงในการ
ท างานในระดับมาก และมีทัศนคติเก่ียวกับการท างานที่ดี ดังนั้นเพื่อให้พนักงานชาวต่างชาติมีความพึงพอใจใน
การท างาน องค์กรควรจัดองค์ประกอบในการท างานที่มีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพนักงาน พร้อมไปกับการสร้างทัศนคติในการท างานที่ดีให้แก่พนักงานโดยการสร้างบรรยากาศใน
ที่ท างานที่เป็นมิตรกับพนักงานชาวต่างชาติ เพ่ือให้พนักงานชาวต่างชาติสามารถปรับตัวท างานในประเทศไทย
ได้ง่าย และรู้สึกมีความสุขที่ท างานในประเทศไทย  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้ง

ต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดอ่ืนที่มีความหนาแน่นของพนักงานชาวต่างชาติ เช่น จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า ปัจจัยด้านสัญชาติ เป็นต้น 

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับผลการด าเนินงานของพนักงานชาวต่างชาติ 
เพ่ือหาปัจจัยที่ท าให้การท างานของพนักงานชาวต่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาการท างานของพนักงานท าห้องพัก กลุม่ Generation Y ในโรงแรมห้าดาว  
เขตกรุงเทพมหานคร 
PROBLEMS FACED BY GENERATION Y EMPLOYEES WORKING IN HOUSEKEEPING 
DEPARTMENT OF FIVE STAR HOTELS IN BANGKOK 
 

อดิศร โยธินก าจรชัย1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์2 
 

1,2หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการการจัดการท่องเที่ยว 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องปัญหาการท างานของพนักงานท าห้องพัก กลุ่ม Generation Y ในโรงแรมห้าดาว เขต
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากตัวแทนของพนักงานท าห้องพักแขก 
กลุ่ม Generation Y จ านวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท าห้องพักกลุ่ม Generation Y เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26 -30 ปี  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงปริญญาตรี  และมี
สถานภาพโสด ส่วนประสบการณ์การท างาน อยู่ระหว่าง 1 – 3  ปี มีความพึงพอใจในการท างานมาก การวิจัย
พบปัญหาใหม่ที่แตกต่างจากงานวิจัยในอดีตคือ ปัญหาสัญญาณไม่เสถียร ระบบรองรับสัญญาณไม่ดีพอ ยิ่งชั้น
ท างานสูงๆมีปัญหาสัญญาณขาดหายเป็นบางช่วง ท าให้การสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกันไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพ คือการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
การได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ  การได้รับการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ของใช้ต่างๆในการ
บริการแขก การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน และ การมีหัวหน้าที่ดี 
และเข้าใจปัญหาในการท างานช่วยแนะน าและตักเตือนในเรื่องต่างๆได้โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเองมาก
ไป 
 ค าส าคัญ : กลุ่มเจนวาย แผนกแม่บ้าน พนักงานท าห้องพัก  
  
ABSTRACT 

This paper analyzes the problems faced by Generation Y employees working in the 
housekeeping department of five star hotels in Bangkok.  A qualitative method was used by 
in-depth interviewing 35 respondents.  The demographic profile of the respondents  show 
that they were mostly female, aged between 26-30, single, with education level ranging 
between high school and bachelor degree. The majority of respondents have 1 to 3 years of 
working experience, and are highly satisfied with their jobs.  It was proven that technical 
difficulty in mobile communication system has become a new differentiate obstacle 
comparing to the past researches while it effects communication line where the network is 
not stabilized especially in top part of the building. Other problems faced were lack of 
English language training courses, lack of knowledge and skill transfers from experienced 
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staff, and insufficient equipment. Helpful colleagues and supportive supervisors are positive 
factors which contribute to their success.  
 Keywords: Generation Y; Housekeeping Department; Room Attendant; Hotel;   
 
บทน า 
 ในช่วง 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 2548 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทย 4,705,680 คน 10 ปีต่อมา ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.8 ล้านคน สร้างรายได้1.44ล้านล้านบาท ถือว่ามีการเติบโตสูงสุดของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่าคนไทยเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ 138.8 ล้านคน สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ส่งผลให้ปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.23 ล้านล้านบาท  นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการเดินทางเที่ยวประเทศไทยสูงสุด 
ได้แก่ จีน รองลงมาคือ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และลาว ตามล าดับ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 3.7 แสนล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย รัสเซีย อังกฤษ และออสเตรเลีย 
(กรมการท่องเที่ยว 2558) 
   ในภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปัจจุบันมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก นโยบายรัฐบาลและทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดในอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงในยุคโลกาภิวัตน์  นอกจากการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมการท างานได้อย่างมีความสุข
และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 แผนกแม่บ้านถือว่าเป็นแผนกที่ส าคัญของโรงแรมมอย่างมากอีกแผนกหนึ่ง เพราะรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลงานอีกหลายส่วน เช่น ส่วนซักรีด ส่วนจัดดอกไม้ ส่วนท าความสะอาด ส่วนดูแลเครื่องแบบพนักงาน 
และส่วนพนักงานต้นห้อง ดังนั้น จ านวนบุคลากรในแผนกจึงมากเป็นอันดับต้นๆของโรงแรม ถึงแม้ว่าแผนก
แม่บ้านจะไม่เป็นแผนกหลักในการท ารายได้ แต่ก็เป็นแผนกที่มีส่วนสนับสนุนแผนกต่างๆของโรงแรม เช่น 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกช่าง และแผนกจัดเตรียมอาหารเป็นต้น 
 ดังนั้น บุคลากรแผนกแม่บ้าน จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ เพ่ือที่จะสนับสนุนแผนกต่างๆ 
ข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ งานใน
แผนกแม่บ้านจึงเป็นงานละเอียดและต้องใช้ความอดทนสูง และเป็นงานบริการที่ส าคัญ เพราะแขกที่มาเข้าพัก
ต้องการความสะอาด  สะดวก สบาย บริการอย่างเป็นมิตร และเหนือสิ่งอ่ืนใดยังต้องมีความรู้ ทักษะ ความ
ช านาญตามสายงานต่างๆ บุคลากรแผนกแม่บ้านจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงแรม เพ่ือ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 เนื่องจากทุกๆสามเดือนทางสมาคมแม่บ้านของโรงแรมจะมีการนัดประชุมและแบ่งปันประสบการณ์ 
การท างานของแผนกแม่บ้าน และกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก โดยเฉพาะโรงแรมที่เปิดใหม่จะมีปัญหาใน
การท างานของพนักงาน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในกลุ่ม Generation Y จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มนี้ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 Malik (2010) ได้ศึกษาวิจัย ความส าคัญของแผนกแม่บ้านโรงแรมโนโวเทลโซโล (Novotel Solo 
Hotel) และน าเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของแผนกแม่บ้านโดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและ
สัมภาษณ์โดยตรงกับพนักงานและรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ท้ังหมด กิจกรรมระหว่างการฝึกงาน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติ
ตัวเหมือนพนักงาน ใส่ยูนิฟอร์มพนักงาน มีการประชุมตอนเช้าก่อนเริ่มท างาน มีการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ใน
การบริการแขก มีช่วงพักเบรก เหมือนพนักงาน มีการจัดเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องใช้หลังบริก ารแขก และ
เตรียมตัวกลับบ้าน 
 แผนกแม่บ้านเป็นส่วนหนึ่งส าคัญของโรงแรม ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องรักษา สถานที่
โรงแรมให้ดูดีอยู่ตลอดรวมไปถึงความสะอาดทุกส่วนในโรงแรม ในระหว่างการฝึกงานผู้วิจัยได้พบปัญหาต่างที่
เกิดข้ึนกับแผนกแม่บ้าน เช่น 

- ปัญหาพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกชาวต่างชาติได้ 
- ปัญหาการจ ากัดเวลาในการท างาน 
- ปัญหาจ านวนพนักงานแม่บ้านไม่เพียงพอในการบริการแขก 
- ปัญหาของใช้บริการแขกไม่เพียงพอ 
- ปัญหาขาดขั้นตอนในการท างานบริการลูกค้า  

ผู้วิจัยได้ท าวิจัยและน าข้อมูลให้ทางฝ่ายบริหาร ปรับปรุงเรื่องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ให้กับพนักงานเพ่ิมมาก
ขึ้น มีการเพิ่มจ านวนพนักงานในการท างาน และมีการควบคุม ของใช้ในการบริการลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
 Hsiang –Mei Chien (1997) ได้ศึกษา สาเหตุของพนักงานแผนกแม่บ้านมีอัตราการลาออกค่อนข้าง
จะสูงมากที่Rochester Hotel จากการท าวิจัยส ารวจพนักงานที่ลาออกจากโรงแรม Rochester และโรงแรม
ในสมาคมในบริเวณนั้นอีก 17 โรงแรมโดยใช้เวลาในการศึกษาปัญหาทั้งหมดได้สรุปสาเหตุปัญหาของพนักงาน
ในแผนกแม่บ้านดังนี้ 

- ปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการลูกค้าไม่เพียงพอต่อการบริการ 
- ปัญหาค่าแรงงานต่ า รวมทั้งการจ่ายค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของพนักงานไม่มีระบบแบบแผนที่ดี 
- ปัญหาพนักงานไม่พอใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของการท างาน 
- ปัญหาความกดดันในการท างาน 
- ปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารยังไม่ดีพอระหว่าง หัวหน้างานประจ าชั้นกับพนักงานปฏิบัติการ 
- ปัญหาการท างานที่ไม่มีความมั่นคง 
- ปัญหาการขาดการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
- ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 
- ปัญหาการฝึกอบรมพนักงาน 
- ปัญหาไม่มีการเลื่อนขั้นต าแหน่งพนักงานที่ท างานมานาน 
- ปัญหาการขาดการปฐมนิเทศเบื้องต้นให้กับพนักงานเข้าใหม่ 
- ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้น าให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้งท าการปรับปรุงและพัฒนา

ควบคุม การลาออกของพนักงาน    
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 กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556)ได้กล่าวถึง เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จัดอยู่
ในเจนเนอเรชั่นวาย คือ กลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ ค.ศ. 1977-1992 (พ.ศ. 2520-2535) ปัจจุบันอายุประมาณ  
21-36 ปี ประชากรกลุ่มนี้ก าลังจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญขององค์กรต่างๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคตอัน
ใกล้ เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้เติบโต เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
และมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมที่คล่องตัว การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา การเดินทางที่รวดเร็วด้วยพาหนะที่ทันสมัย ความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
จากเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอลPDA 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทุกอย่างดูเหมือนจะสามารถด าเนิน 
 การได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและง่ายดา แต่ ในขณะเดียวกัน เจนเนอเรชั่นวายยังได้
เผชิญกับเหตุการณ์ที่แสดงถึงความวิกฤติการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความรุนแรงของสังคมใน
ปัจจุบันมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆในหลาย
ประเทศ เหตุการณ์ก่อการร้าย ตลอดจนภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจึงมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีวงจรหมุนเวียนที่สั้นและรวดเร็ว ตลอดจนผลของวิกฤติความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งน าไปสู่วิถีการด าเนินชีวิตที่รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการการยอมรับและความ
เข้าใจ ชอบอะไรที่ท้าทาย มีความอยากรู้อยากเห็นแต่แอบแฝงไว้ด้วยความอ่อนไหวต่อสถานการณ์  และความ
ไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยเหตุนี้ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมักเป็นคนช่างซักช่างถาม และมักที่จะมี
เงื่อนไขในการท างาน มีคุณลักษณะการใช้ชีวิตและการท างานเพ่ือวันนี้ กล่าวคือ มักไม่ค่อยวางแผนในระยะ
ยาวหรือไม่ได้ค านึงถึงอนาคตมากนัก จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างปัจจุบันทันด่วน ตามความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนในชั่วขณะนั้นๆ ว่าประชากรกลุ่มนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง แต่มักอ่อนไหวต่อ สิ่งเร้าได้ง่าย ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎ กติกาไม่ชอบกระบวนการที่ค่อยเป็น
ค่อยไป ชอบความท้าทาย ต้องการให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นคนส าคัญ ต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจทั้งความคิดและ
ความรู้สึก มักอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แต่ไม่ต้องการไต่เต้าเส้นทางอาชีพการท างานโดยเริ่มจากระดับ
ปฏิบัติการ ประชากรกลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด มากกว่าการท่องจ าหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง จึงมักไม่ต้องการค าแนะน าควรหรือไม่ควรท าอะไร แต่ให้ความสนใจกับผลส าเร็จของ
งานหรือความท้าทายของเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการท างาน ที่ส าคัญมักที่จะเปิดใจยอมรับและปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง และความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ เช่น ความเป็นสากลได้ดี มีความสนใจใฝ่รู้
ด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ท าให้เจนเนอเรชั่นวายมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการต่างๆ เนื่องจาก ประชากรกลุ่มนี้ทราบว่าจะคันหาข้อมูลได้จากที่ใดเวลาใด และท าได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว เจนเนอเรชั่นวาย ยังมีความสามารถใน
การท างานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน   
 พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558)  ได้ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักโรงแรม ศึกษา
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานจ านวน 218 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
จ านวน 3 คน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง  (=3.96) ส่วน
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวิเคราะห์ สาเหตุและ
ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการท างานอย่างเป็นระบบ 
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 2. ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยังพนักงานทุก
คนอย่างเหมาะสม 
 3.ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถทดแทนกันได้ ในการปฏิบัติของ
พนักงานโรงแรมพบปัญหาอุปสรรค 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาของพนักงานท าห้องพักแขก (Room attendant) กลุ่ม Generation Y ในกลุ่ม
อายุ 22-30 ปี ของโรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท าห้องพักแขก (Room 
attendant) ในกลุ่ม Generation Y โรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ 
      ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 
ต าแหน่ง การศึกษา รายได้ อายุงาน สถานภาพ ของพนักงานท าห้องพักแขก (Room attendant) แผนก
แม่บ้านโรงแรมห้าดาวที่เปิดมาอายุไม่เกิน 10 ปีในกรุงเทพมหานคร 
       ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้ลักษณะการสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ พนักงานท าห้องพักแขก (Room attendant) ในกลุ่ม  Generation  Y ที่
มีอายุระหว่าง 22 – 30 ปีโรงแรมห้าดาวที่เปิดมาอายุไม่เกิน 10ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ประชากร
กลุ่มตวัอย่าง 6 โรงแรม  แคมพินสกี้  โรงแรมโอกุระเพจทีส  กรุงเทพ  โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท  โรงแรมดับเบิ้ล 
ยู สาธร โรงแรมโซฟีเทล โซ สาทร และ โรงแรมโซฟีเทล โซ สุขุมวิท รวมทั้งสิ้น  35 คน 
   โดยใช้ ลักษณะการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 ข้อ 
 1. ในการท างานในต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาดห้องพักแขก (Room Attendant) คุณพบ
ปัญหาหรือมีอุปสรรคในการท างานอะไรบ้าง 
 2. คุณคิดว่าปัญหาใดส าคัญท่ีสุด และรองลงมา 
 3. ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร   
 4. ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพการท างานของคุณ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาการท างานของพนักงานท าห้องพักแขก กลุ่ม Generation Y ในโรงแรมห้าดาว 
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการน ามา
วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยจ าแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหลังจากที่ได้ตรวจสอบ
ความครบสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ต าแหน่ง การศึกษา รายได้ อายุงาน 
สถานภาพ ของพนักงานท าห้องพักแขก นั้นโดยการใช้สถิติพรรณนา การค านวณหาค่าร้อยละ( Percentage) 
ทั้ง 35 คน ในแต่ละส่วน 
 ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้ลักษณะการสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ พนักงานท าห้องพักแขก (Room attendant) 
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 1. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึกภาคสนามมาอ่าน เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจในภาพรวม
ของข้อมูลที่ได้และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
 2. ตีความ พร้อมท าการดึงข้อความหรือประโยคที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ปัญหาพนักงานท าห้องพักแขก 
เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ต าแหน่งพนักงานท าห้องพักแขกแผนกแม่บ้านโรงแรมห้าดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกันโดยมีรหัส
ข้อมูลก ากับทุกข้อความหรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่ม
ย่อย (Sub-themes) ที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวคือการสร้างหัวข้อสรุปและ
กลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ในภาคสนาม เสร็จแล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าว
ออกเป็นส่วนย่อย (Breaking Down) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis 
Unit) ในระดับเบื้องต้น จากนั้นท าการก าหนดข้อความสั้นๆ เพ่ือใช้เป็นมโนทัศน์ หรือ หัวข้อสรุปแนวคิดที่
สะท้อนความหมายส าคัญทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งและแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้นแล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที่มี
ความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันมาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) ต่าง ๆ 
กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นนามธรรมมากขึ้น 
 4. ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคุม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้เพ่ือแสดงความชัดเจนของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานท าห้องพักแขกกลุ่มGeneration Y ใน
โรงแรมห้าดาว เขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
          กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชายเกือบ 2 เท่า  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เพศหญิง ร้อยละ 
63  ค่าเฉลี่ยเพศชายร้อยละ 37  ส่วนใหญ่อายุ อยู่ระหว่าง 26 -30 ปี  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80  มาก เป็น 4 
เท่า ของกลุ่มอายุ ระหว่าง 18 – 25 ปี  ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มี วุฒิการศึกษาระดับมัธยม
ปลายมากที่สุดเป็นอันดับ 1  ร้อยละ 46 รองลงมาอันดับ 2 เป็นมัธยมต้น ร้อยละ 26 และอันดับ 3 เป็นวุฒิ
ปริญญาตรี ร้อยละ 17  พนักงานมีสถานภาพโสดมากกว่าแต่งงาน ที่ร้อยละ 54  และร้อยละ 46 ตามล าดับ 
ในด้านประสบการณ์ ส่วนใหญ่พนักงานมีอายุงาน อยู่ระหว่าง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มากเป็นสองเท่า 
ของพนักงาน ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาอันดับ 3 มีประสบการณ์การ
ท างานอยู่ที่ระหว่าง 4–7 ปี ร้อยละ17พนักงานมีความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 57 
รองลงมา  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 29  ส่วนอันดับ 3 พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อย
ละ 14 
 ผลการสัมภาษณ์เรื่อง ปัญหาการท างานของพนักงานท าห้องพักแขก กลุ่ม Generation Yของกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงแรมห้าดาว เขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 พนักงานท าห้องพักแขก กล่าวถึงปัญหาในการท างาน 6 ประเด็น โดยเรียงล าดับของความส าคัญดังนี้ 
 ปัญหาของใช้ในงานไม่เพียงพอ ในการท างานของพนักงานจะสังเกตได้ว่าจะเน้นเรื่องอุปกรณ์ของใช้
ต่างๆที่เตรียมบริการไม่ทันกับความต้องการเมื่อแขกต้องการเช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  ผ้าเช็ดตัว ชนิด
ต่างๆ  ของใช้ในห้องน้ า  พนักงานส่วนใหญ่ได้แจ้งว่า ผ้าชนิดต่างๆจะมาส่งช้าเพราะโรงแรม ในปัจจุบันนี้ไม่
นิยมมีโรงซักเป็นของตัวเองใช้ในโรงแรม เนื่องจากการลงทุนที่ใช้เงินสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ จึงนิยมส่งไปยัง
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บริษัทที่รับบริการซักผ้าข้างนอก  จึงเกิดการส่งล่าช้า ท าให้พนักงานต้องรอผ้ามาส่งถึงจะได้น าไปบริการ และ
ส่วนของใช้ต่างๆในการบริการในห้องพักต้องมีการเบิกของเพ่ิมมากข้ึนให้พอกับการบริการแขก 
 “ผ้าที่จัดเตรียมใส่ ในห้อง เช่น ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน duvet covers (ปลอกใส่ผ้าห่มขนเป็ด) ผ้าที่
ใส่ในห้องน้ า ถ้าขาดไปก็ท าให้ห้องไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมที่จะขายอีกท้ังไม่ได้ มาตรฐานอีกด้วย” 
 “Amenities ของใช้ในห้องพักแขกทุกอย่างที่แขกใช้เป็นประจ า ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นปัญหา” 
 ปัญหาในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิจัยพบว่าพนักงานท าห้องพักแขกในกลุ่ม Generation 
Y ในแผนกแม่บ้านมีความรู้ทักษะในด้านภาษาน้อยมาก จากสถิติข้อมูลทั่วไปในการสัมภาษณ์พนักงานและ
ประเมินผลออกมาส่วนใหญ่ พบว่ามีความรู้ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย รองลงมาการศึกษามัธยมตอนต้น  
 “เรื่องภาษา แขก จีน ญี่ปุ่น บางคนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ บางครั้งท าให้การสื่อสารไม่ค่อย
เข้าใจ” 
 “ความส าคัญต่อพนักงานในโรงแรม คือต้องสื่อสารกับแขกต่างชาติได้ ปัญหาที่ส าคัญ คือ พนักงาน
สื่อสารภาษาไม่ค่อยได้ กลัวที่จะสื่อสารกับแขก แต่ดีมากท่ีทางโรงแรมมีการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมา
สอน” 
 ปัญหาจ านวนพนักงานไม่เพียงพอ จากการสัมภาษณ์พนักงานท าห้องพักแขกในกลุ่ม Generation Y 
นั้นให้ข้อมูลเป็นแบบเดียวกันคือ พนักงานแผนกแม่บ้านมีการลาออกเป็นจ านวนมากในกลุ่ม Generation Y 
ซึ่งในแต่ละโรงแรมจะประสบปัญหาเดียวกันคือขาดแคลนพนักงาน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็พยายามหา
บุคคลากรใหม่มาแทนที่ แต่ไม่ทันกับจ านวนแขกที่เข้ามาพักท าให้งานเพ่ิมข้ึน กับพนักงานท างานอยู่ในปัจจุบัน 
 “จ านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อจ านวนห้อง ห้องมากท าให้ท าห้องไม่ทันโดน ร้องเรียนว่าท าห้องช้า 
แขกไม่พอใจ” 
 ปัญหาสัญญาณไม่เสถียร จากการสัมภาษณ์พนักงานท าห้องพักแขกในกลุ่ม Generation Y นั้นแต่ละ
ที่มีปัญหาคล้ายกันเกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณที่ใช้ติดต่อสื่อสารในแผนกแม่บ้านยังไม่เสถียรเพราะโรงแรมตัว
อาคารสูงยิ่งมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารในการสั่งงานมากขึ้น 
 “เครื่องมือติดต่อสื่อสารในการท างาน ติดต่อกับทาง HK office นอกเหนือจากระบบโทรศัพท์ อาจ
เป็นที่สัญญาณบนชั้นท างานไม่แรงพอ” 
 “ระบบเครื่องมือสื่อสารไม่ดีพอในการสื่อสารท าให้ท างานล าบากขึ้น” 
 ปัญหาการท างานกับเพื่อนร่วมงาน พบว่าเพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือและไม่ช่วยเหลือกันในขณะ
ท างานบางคนก็มีทัศนคติไม่ดีต่อการท างาน  และเพ่ือนร่วมงานต่างแผนกก็ไม่มีคุณภาพในการท างานเพราะ
พนักงานยังใหม่และไม่มีประสบการณ์ 
 “เพ่ือนร่วมงานที่ดี การท างานที่คอยช่วยเหลือกันเพ่ือให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามที่แขก
มาพักและคาดหวังไว้” 
 “แผนก F/O กับ H/K มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง ฉะนั้นควรจะติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจ 
ตรงไปตรงมา เพื่อให้งานด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และควรที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เป็นอุปสรรค” 
 ปัญหาการท าห้องพักมีเวลาจ ากัดในการท างาน เนื่องจากจ านวนแขกที่จะมาพักโรงแรม และแขกที่
ก าลังจะไปจากโรงแรม (Check in / Check out ) พนักงานท าห้องพักต้องรีบท าห้องพักให้ทันกับแขกใหม่ที่
จะมาในช่วงบ่ายซึ่งในบางครั้งแขกใหม่มาถึงโรงแรมแล้ว แต่แขกเก่ายังไม่ไป  พนักงานต้องคอยจนแขกเก่าไป
แล้ว พนักงานต้องรีบท าห้องในเวลาจ ากัด เพ่ือให้แขกมาใหม่ได้เข้าพักให้เร็วที่สุด โดยทางแผนกแม่บ้านจะ
ประสานกับพนักงานบริการส่วนหน้าตลอดเวลา  
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 “Time หากมีเวลาในการท าแต่ละห้องอย่างเพียงพอ และเหมาะสม การท างานก็จะออกมาใน
แนวทางท่ีดีมีประสิทธิภาพขึ้น” 
 พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆดังนี้ 

1. การได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคต่างๆในการท าความสะอาดจากผู้เชี่ยวชาญ 
2. น้ ายาในการท าความสะอาดต้องครบ และต้องใช้ให้ถูกประเภทของการใช้งาน 
3. ควรมีการจัดสรรงานให้เหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง ในแต่ละหน้าที่ 
4. สิ่งของควรมีเพียงพอในการบริการแขกห้องก็จะท าได้เร็วขึ้น 
5. ควรมีหัวหน้าที่เข้าใจปัญหาในการท างาน ช่วยแนะน าและตักเตือนในเรื่องต่างๆได้โดยไม่คิด

ผลประโยชน์ของตนเองมากไป 
6. การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี การท างานที่คอยช่วยเหลือกันให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามที่

แขกมาพักและคาดหวังไว้ 
7. การมีสัญญาณการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบนห้องพักแขก กับแผนกแม่บ้าน 

 
สรุป 
 ผลการวิจัยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ัวไป 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน Generation Y ในโรงแรมห้าดาวในเขตกรุงเทพมหานครที่ท าการให้สัมภาษณ์ 
เป็นพนักงานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 25 ปี ขึ้นไปมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ถึงปริญญา
ตรี และมีสถานภาพโสดมากกว่าแต่งงาน ส่วนประสบการณ์การท างาน อยู่ระหว่าง 1 – 3  ปี และพนักงานมี
ความพึงพอใจในการท างาน  มากถึงมากท่ีสุด กับโรงแรมห้าดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนที่2 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการท างานของพนักงานท าห้องพัก (Room attendant) กลุ่ม Generation Y ใน
กลุ่มอายุ 22—30 ปีของโรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ผลการศึกษา ได้พบปัญหาที่ส าคัญหลักๆด้วยกัน 6ปัญหาหลักด้วยกัน คือ 
 1. ปัญหาของใช้ในงานไม่เพียงพอในการท างาน 
 2. ปัญหาในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 3. ปัญหาจ านวนพนักงานไม่เพียงพอ 
 4. ปัญหาสัญญาณติดต่อสื่อสารไม่เสถียร 
 5. ปัญหาการท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
 6. ปัญหาการท าห้องพักมีเวลาจ ากัดในการท างาน 
 ปัญหาที่ได้จากงานวิจัย ทั้ง 6 ข้อ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานของพนักงาน 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยอ านวยความรวดเร็วในการบริการแขก 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท าห้องพักแขก (Room 
attendant) ในกลุ่ม Generation Y โรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการศึกษาในเรื่องปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานนั้น ในสิ่งที่พนักงาน
ต้องการคือ พนักงานได้รับการฝึกอบรม ด้านภาษาอังกฤษ  ความรู้และเทคนิคต่างๆในการท าความสะอาดจาก
ผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆในการบริการแขก การมีสัญญาณสื่อสารที่ดีบนห้องพัก
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แขก กับส านักงานแม่บ้านติดต่อกันได้มากขึ้น และที่ส าคัญที่สุด คือ การมีหัวหน้าที่ดี เข้าใจปัญหาในการ
ท างาน ควรช่วยแนะน าและตักเตือนในเรื่องต่างๆโดยไม่คิดผลประโยชน์ของตนเองมากไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ศึกษาปัญหาของพนักงานท าห้องพัก (Room attendant) กลุ่ม Generation Y ในกลุ่มอายุ 22—30 
ปีของโรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้   
  ด้านปัญหาของใช้ในงานไม่เพียงพอในการท างาน เป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานซึ่งสอดคล้องกับ Malik (2010) กล่าวไว้ปัญหาของใช้บริการแขกไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับ Hsiang 
–Mei Chien (1997) กล่าวไว้เรื่องปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการลูกค้าไม่เพียงพอต่อการบริการ 
ผู้บริหารควรศึกษาปัญหาของใช้การบริการแขกในช่วงอัตราการเข้าพักของลูกค้าในแต่ละช่วงของเทศกาล 
 ปัญหาในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิจัยพบว่าพนักงานท าห้องพักมีความรู้ ในด้าน
ภาษาอังกฤษน้อยมาก พบว่าพนักงานมีความรู้ระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Malik 
(2010) กล่าวไว้ว่า ปัญหาพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกชาวต่างชาติได้ ดังนั้น
ผู้บริหารทางโรงแรม ควรส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อประสิทธิภาพในการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
 ปัญหาจ านวนพนักงานไม่เพียงพอ เป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการท างานในการบริการ
แขก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง กับ Malik (2010) ได้กล่าวไว้ ปัญหาจ านวนพนักงานแม่บ้านไม่เพียงพอในการ
บริการแขก ทางฝ่ายผู้บริหารต้องรีบแก้ไขปัญหาพนักงานไม่เพียงพอโดยประกาศรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามา
แทนที่ให้ได้เร็วที่สุด 
 ปัญหาสัญญาณติดต่อสื่อสารไม่เสถียร ถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการท างาน
บริการแขก บนห้องพักแขกตามชั้นต่างๆ ซึ่งปัญหาในข้อนี้เป็นปัญหาที่ค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับสัญญาณ
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะบนชั้นท างานตึกสูงๆจะมีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ขาดช่วงในการ
ติดต่อ ผู้บริหารควรลงทุนติดตั้งสัญญาณเพ่ิมมากขึ้นบนชั้นท างานต่างเพ่ือประสิทธิภาพการท างานที่สะดวก
รวดเร็วในการบริการแขก 
 ปัญหาการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน เป็นปัญหาส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hsiang –Mei Chien (1997) กล่าวไว้ ในเรื่อง ปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารยังไม่ดีพอระหว่าง 
หัวหน้างานประจ าชั้นกับพนักงานปฏิบัติการ ทางหัวหน้าแผนกควรก ากับดูแลในเรื่องการสั่งงาน ข้อมูลต่างๆ
ในการประชุมตอนเช้า สื่อสารกันให้มากขึ้น และติดตามผลงานให้มากขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้ดี
ขึ้นในแผนก 
 ปัญหาการท าห้องพักมีเวลาจ ากัด ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอีกปัญหาหนึ่งต่อการบริการแขกที่มาใช้บริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับ Malik (2010) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ ปัญหาการจ ากัดเวลาการท างาน และสอดคล้องกับ 
Hsiang-Mei Chien (1997) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับปัญหา ความกดดันในการท างาน เนื่องจาก แขกที่จะเข้าพัก
ใหม่ก าลังจะมาแต่แขกเก่ายังอยู่ในห้องหลังจากแขกเก่าไปแล้ว พนักงานต้องรีบเร่งท าห้องพักเพ่ือต้อนรับกับ
แขกใหม่ที่เข้าพัก ทางหัวหน้าแผนกควรมีการตรวจสอบสม่ าเสมอในเรื่องอัตราการเข้าพักของแขกใหม่ และ
อัตราการออกของลูกค้า เพื่อจะได้เตรียมก าลังเสริมในด้านบุคคลากรมาช่วยกัน และควรมีการประสานงานกับ
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้ากันมากข้ึน 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท าห้องพักแขก (Room 
attendant) ในกลุ่ม Generation Y โรงแรมห้าดาวที่เปิดมาไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการศึกษาในเรื่องปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานนั้น ในสิ่งที่พนักงาน
ต้องการคือ พนักงานได้รับการฝึกอบรม ด้านภาษาอังกฤษ  ด้าน ความรู้และเทคนิคต่างๆในการท าความ
สะอาดจากผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆในการบริการแขก ด้านการมีสัญญาณ
สื่อสารที่ดีบนห้องพักแขก กับส านักงานแม่บ้านติดต่อกันได้มากขึ้น และที่ส าคัญที่สุด คือ การมีหัวหน้าที่ดี 
เข้าใจปัญหาในการท างาน ควรช่วยแนะน าและตักเตือนในเรื่องต่างๆโดยไม่คิดผลประโยชน์ของตนเองมากไป 
หากสิ่งที่พนักงานต้องการได้รับการส่งเสริมจากฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมาจะเป็นการส่งเสริมการท า
ให้ของพนักงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริการแขกผู้มาเยือน และเป็นผลดีต่อองค์กรในเรื่องการ
ท างานของพนักงานปราศจากการลาออก เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อการท างานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 ข้อค้นพบ พนักงาน Generation Y ที่มีความสอดคล้องกับ กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) ได้
กล่าวถึง เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) กลุ่มนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมั่นในตนเองสูง แต่มัก
อ่อนไหวต่อ สิ่งเร้าได้ง่าย ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎ กติกาไม่ชอบกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ชอบ
ความท้าทาย  ต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจทั้งความคิดและความรู้สึก มักอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แต่ไม่ต้องการไต่
เต้าเส้นทางอาชีพการท างานโดยเริ่มจากระดับปฏิบัติการ ประชากรกลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด 
มากกว่าการท่องจ าหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง จึงมักไม่ต้องการค าแนะน าควรหรือไม่
ควรท าอะไร แต่ให้ความสนใจกับผลส าเร็จของงานหรือความท้าทายของเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการท างาน 
ที่ส าคัญมักที่จะเปิดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จะมีความคล่องตัว ในการติดต่อสื่อสาร มีการ
ใช้ระบบ ไลน์กลุ่ม มากกว่า พนักงาน Generation X ท าให้ปัญหาในการติดสื่อสารในแผนกลดน้อยลงไปมาก 
จากการสังเกตพนักงาน Generation Y จะมีความสุข กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในที่ท างาน  มีความ
พึงพอใจ ถึงหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการท างาน มีความมุ่งมั่น 
พร้อมและยินดีที่จะท างานหนักและมากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของตนเอง และขององค์กร ส่วนพนักงาน 
Generation X  ก็พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังต้องใช้เวลา
เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัญหาใหม่ทีพบและแตกต่างไปจากงานวิจัยในอดีตคือ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องสัญญาณมือถือระบบ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อในระบบสื่อสารติดต่อในการท างานยังไม่
เสถียร 
 ในด้านข้อจ ากัด จากการลงพ้ืนที่ เพ่ือที่จะไปสัมภาษณ์พนักงานท าความสะอาดห้องพักแขก ในกลุ่ม 
Generation Y ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เปิดไม่ถึง 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างจะมีอุปสรรคใน
การติดต่อ กับทางหัวหน้าแผนกแม่บ้านแต่ละที่ เนื่องจากต้องเช็คเรื่องอัตราการเข้าพัก เป็นอันดับแรก เพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบในการบริการ ท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่อง การขอพนักงาน  สถานที่สัมภาษณ์ รวมไปถึงเวลา
ในการสัมภาษณ์พนักงาน ซึ่งสังเกตจากสีหน้าแล้วพบว่า พนักงานกังวลและต้องการที่จะให้สัมภาษณ์ให้เสร็จ
เพ่ือจะได้ไปท างานต่อ ซึ่งเวลาในการสัมภาษณ์ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง และไม่สามารถเก็บรายละเอียดเชิงลึกได้
มากพอ    
 จากผลการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ทางโรงแรมควรมีการลงทุนและพัฒนาระบบสัญญาณ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวหน้างานควรใส่ใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ศึกษา
อุปนิสัยของพนักงาน   และมอบหมายงานที่พวกเขาถนัดและสามารถท าได้ดี และถ้ามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ของ
ใช้ขาดแคลน หรือมีอุปสรรคในการท างาน ทางหัวหน้าแผนกกควรมีการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พวกเขา
ได้ทราบว่าข้อมูล และรายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้พวกเขาได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจว่าหัวหน้างาน
ก าลังดูแลและติดตามปัญหานั้น ไม่ได้เพิกเฉย และในการท าวิจัยในครั้งนี้ได้ค้นพบปัญหาปัจจัยสนับสนุนต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน และสามารถใช้ผลการวิจัยนี้วางแผนรักษาบุคลากร ให้คงอยู่กับองค์กร เพ่ือป้องมิให้
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เกิดภาวะ การขาดแคลนบุคลากรแม่บ้านในอนาคต และยังสามารถใช้ข้อมูลวางแผนในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์แก่นักวิชชาการ และนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 เนื่องจากผู้ศึกษามีเวลาจ ากัด จึงไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหาการ
ท างาน ของพนักงานท าห้องพักแขกในกลุ่ม Generation Y เช่น ช่วงเวลาในการบริการ ความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และ ชนิดของกลุ่มลูกค้า เช่นมาท าธุรกิจ 
หรือ ลูกค้ากลุ่มท่ีมาท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน และแนวทางการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกแม่บ้าน เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และปัญหา อุปสรรค ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส านักงานภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง จ านวน 215 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, F-test (ANOVA) และ
ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.40 อายุ 31 - 35 ปี ร้อยละ 27.91 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.44 ต าแหน่งงาน คือ ข้าราชการ ร้อยละ 41.40 และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน คือ น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 40.93  2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.46) โดยในราย
ด้านพบว่า หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม  หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนหลักนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนจ าแนกตาม อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และปัจจัยในการด าเนินงาน ทั้ง 6 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ค าส าคัญ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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ABSTRACT 
These objectives of this research were: 1) to study the levels of Administration in 

Accordance with Good Governance.  2) To study factors that affecting the Efficiency of 
Administration in Accordance with Good Governance of The Office of the Permanent 
Secretary. 3) To study problems, obstacles and suggestion from factors that affecting the 
Efficency of Administration in Accordance with Good Governance of The Office of the 
Permanent Secretary. Research Methodology by interview Directors of The Office of the 
Permanent Secretary and collecting data from the Personal The Office of the Permanent 
Secretary by Using a sample of  215 people analyze data using statistical computer program 
to determine the percentage, frequency, Mean, standard deviation and Pearson’s Product 
correlation. This study to determine the level of statistical significance at the 0.05 level to 
describe the individual factors of the sample and the variables studied. 

Results of the research were: 1) The mostly population sample group is male 
accounted for 67.40 percent, Age 31-35 years accounted for 27.91 percent, degree of 
Education is Bachelor’s degree or equivalent accounted for 67.44 percent, Job Position is 
government officer accounted for 41.40 percent and duration of working is lower 5 years 
accounted for 40.93 percent. 2) The opinion of the population sample group which 
Administration in Accordance with Good Governance of The Office of the Permanent 
Secretary in 6 aspects, overall was at the high level (x̄ = 3.46)when considering each aspect 
The Accountability, Value for money, Ethics, Participation and Transparency was at the high 
level. Rule of Law was at medium level. 3) The result of tests hypothesis that compare 
opinion for Administration in Accordance with Good Governance of The Office of the 
Permanent Secretary when classify by Sex and Degree of education found that not different, 
when classify by Age, Job Position and Duration of working found that different  statistical 
significance at the 0.05 level and Administer factor was working environment, Policy 
Management, Participation, Organization Culture and Skill, Knowledge, Ability which these 
factors have a positive relationships with Administration in Accordance with Good 
Governance of The Office of the Permanent Secretary have statistical significance at the 0.01 

Keywords : Administration in Accordance with Good Governance, The Efficency of 
Administration, The Office of The  Permanent Secretary. 
 
บทน า 

ตามมาตรา 74 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ว่าข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550: 2) ซึ่งปัจจุบันหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ได้รับการยอมรับน ามาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่แสดงถึง
ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สุจริต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
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2550 ก าหนดให้ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่า รัฐต้องมีการจัดระบบราชการและงาน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความสนใจกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะธรรมาภิบาล 
คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการบริหารราชการ และการบริหารใน
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อีกทั้งเพ่ือเป็นเครื่องหมายรับประกันถึงความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วน
ร่วมของประชานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบราชการ 
และการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการองค์การ  โดยเน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด น าไปสู่การ
บรรลุพันธกิจขององค์กรที่ตั้งไว้ (ณัฐปดัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์. 2558 : 37)   

กระทรวงการคลัง เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาลและมีภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปของกระทรวง และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดในสังกัด  โดยเฉพาะ 
รวมทั้งการก าหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ก  รซึ่งในปัจจุบัน
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศโดยตรง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงโดยก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการคลังกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ว่าปัจจัยใดที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้
การบริหารดังกล่าวประสบความส าเร็จ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของ
กระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความหมายว่า การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็ตาม โดยมีสิ่ง

มุ่งหวังถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการด าเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด ทั้งระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส าเร็จ 
และถูกต้อง การวิจัยนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

สมยศ  แย้มเผื่อน (2551 : 11) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความ 
พึงพอใจของข้าราชการที่ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยพิจารณาถึงภารกิจ  
ที่ปฏิบัติ ความสามารถความพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันในอนาคต ซึ่งการบรรลุผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลา   

ไพบูลย์ ตั้งใจ (2554 : 8) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท าของแต่ละ
บุคคล ที่มีความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตน ด้วยความมี
ระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน  
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จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความ
รับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือดียิ่งข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหาร ( Administration) และการจัดการ ( Management) มีความหมายเหมือนกัน ใช้แทนกัน

ได้ และมักจะใช้รวมกันคือ “การบริหารจัดการ” แต่อาจมีการน าไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร 
ได้แก่ การบริหาร ( Administration) มักจะเป็นเรื่องการก าหนดนโยบาย นิยมน าไปใช้ในการบริหารองค์กร
ของทางราชการหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร  ส่วนการจัดการ ( Management) เป็นเรื่องของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ นิยมใช้ในการบริหารองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร หรือก าไร
สูงสุด (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 

กระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ 
กูลิคและเออร์วิค (Gulick & Urwick อ้างถึงใน พระศรีพรรณ  โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง), 2557) ซึ่งแต่ละ
แนวคิ ดประกอบด้ วยขั้ นตอนการบริ หาร  7  ประการ  ได้ แก่  การวางแผน  (Planning)  การจั ด
อ ง ค์ ก า ร  ( Organizing)  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ( Staffing)  ก า ร อ า น ว ย ก า ร ( Directing) ก า ร
ประสานงาน  (Coordinating)  การรายงาน  (Reporting)  และการงบประมาณ  (Budgeting)  ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol อ้างถึงใน พระมหากิตติศักดิ์ ชามารัตน์, 
2555) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ(Organizing) การบังคับ
การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า 
พอคค์ (POCCC)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ  
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล  

2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็น
จริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผล
ของการกระท านั้น  

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะ
ยอมรับผลจากการกระท าของตน  

5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
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6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและ

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการ
ปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการ
กระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ (Organization) ดังนั้นองค์การจะต้อง
เป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม, 2545:5) 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2545 : 8)  

1. ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา กล่าวคือ ถ้าหากประชาชนยังไม่สามารถทราบถึง
ปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะประชาชนจะไม่เข้าใจและไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2.ขั้นตอนการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ประชาชน
รู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3.ขั้นตอนการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของ
ตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วย
ตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ ประเมินผลงานขาดการมีส่วน
ร่วมแล้วประชาชนย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากส าบาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังตาม
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

4. เพ่ือศึกษาลักษณะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร คือ ผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวน 5 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานจากส านักงานต่างๆภายในส านักปลัดกระทรวงการคลัง 11 ส านัก จ านวน 464 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่ตั้งไว้ จ านวน 215 คน  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยสร้างขึ้นจากการศึกษา

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์แนวคิดของผู้บริหารภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติดังนี้  
3.1 การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา IOC (Item object congruence) 
3.2 การทดสอบค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
3.3 การหาค่าระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลังและปัจจัยที่มีผลต่อที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

3.4 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่า t (t – test) การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 
กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีผลต่าง LSD (Least 
Significant Difference)ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.5 การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยค่าสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย ร้อยละ 67.40 อายุ 31 - 35 ปีร้อยละ 27.91 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 67.44 
ต าแหน่งงานคือ ข้าราชการร้อยละ 41.40 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ น้อยกว่า 5 ปีร้อยละ 40.93  

2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก คือ หลัก
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส  
อยู่ในระดับมาก ส่วนหลักนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 5 ด้านใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก)โดยในรายด้านเมื่อเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือด้านนโยบาย
ของผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านทักษะความรู้ความสามารถ และด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2: ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนก
ตาม อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1: ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
ต าแหน่ง

งาน 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
1. หลักนิติธรรม .707 .024* .186 .185 .001* 
2. หลักคุณธรรม .476 .115 .036* .210 .001* 
3. หลักความโปร่งใส .817 .045* .166 .129 .000* 
4. หลักการมีส่วนร่วม .797 .000* .041* .016* .000* 
5. หลักความรับผิดชอบ .259 .002* .539 .000* .000* 
6. หลักความคุ้มค่า .276 .095 .476 .068 .002* 

รวม .755 .004* .149 .030* .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการด าเนินงานกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพบว่า ปัจจัยในการด าเนินงานคือ  สภาพแวดล้อมใน
การท างาน นโยบายของผู้บริหาร การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์กร และทักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม(r =.825) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  
(r =.818) ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ(r =.796) และปัจจัยด้านนโยบายของผู้บริหาร(r =.705)  
ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (r =.681) มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง X  S.D. 

ค่าความสัมพันธ์ 
(r) 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.49 0.75 .681** ปานกลาง 
2. นโยบายของผู้บริหาร 3.70 0.62 .705** สูง 
3. การมีส่วนร่วม 3.47 0.74 .825** สูง 
4. วัฒนธรรมองค์กร 3.56 0.70 .818** สูง 
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 3.51 0.69 .796** สูง 
หมายเหตุ ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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6. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพถึงปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงท าให้การบริหารจัดการไม่เกิดความคุ้มค่าและขาดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ ถึงแนวทางบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง คือ 
ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นผู้น า โดยให้ความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้
จริง เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการท างาน มีการจัดท าแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมให้
แต่ละหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

อภิปรายผล 
1. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
มีระเบียบการปฏิบัติงานที่ยึดหลักหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพระศรีพรรณ  โชติปญโญ 
(สุวรรณแสง) (2557) เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการศึกษา พิศสมัย หมกทอง (2555)เรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตาม 
อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลต่อการรับรู้ถึงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิศสมัย หมกทอง (2555) เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของส านักงานเขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม ด้านเพศไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง รายได้ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการด าเนินงานกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพบว่า ปัจจัยในการด าเนินงานคือ  สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน นโยบายของผู้บริหาร การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์กร และทักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวรักษ์  สุวรรณสว่าง (2550) เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยในการด าเนินงาน คือ ลักษณะงานที่รับผิดชอบโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ความร่วมมือภายในองค์การและการท างานเป็นทีมและความสัมพันธ์ภายในองค์การมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน 
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4. จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงท าให้การบริหารจัดการไม่เกิดความคุ้มค่าและขาดการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่
สามารถปฏิบัติได้จริง เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการท างาน มีการจัดท าแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล
อย่างเหมาะสมให้แต่ละหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระศรีพรรณ  โชติปญโญ (สุวรรณแสง) 
(2557:บทคัดย่อ) เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ควรมีแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
โรงเรียน มัธยมมัธยมศึกษาผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาด้วยความยุติธรรมต่อเนื่อง ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการแสดงความต้องการพัฒนาของแต่ละบุคลากร ผู้บริหารควรส่งเสริม
บุคลากรให้เจริญก้าวหน้าต าแหน่งตามความรู้ความสามารถแต่ละบุคคล 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษา : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมากเป็นอันดับแรกดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงการคลังควร
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยผลักดันการท างานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับการบริหารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเป็นล าดับรองลงมาซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผนความคิด ความรู้สึก ที่สมาชิกได้รับการ
ก าหนดร่วมกันภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์การที่ดีจะท าให้บุคคลเกิดความร่วมมือกันในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงการคลังควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมมากข้ึน 

3. ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถส านักงานปลัดกระทรวงการคลังควรได้มีการพัฒนาความรู้ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในงานปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานรวมถึงให้ความส าคัญต่อ
ปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ และ
ส่งเสริมความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่ จะ
แก้ไข และแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  

4. ปัจจัยด้านนโยบายของผู้บริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ควรมีการชี้แจงนโยบาย 
การด าเนินงานที่ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการลงมือปฏิบัติได้ในที่สุด ท าให้มีแนวทางการท างานไปในทิศทางเดียวกัน เป็น
การลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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5. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังจ าแนกตาม อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ควรค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมดังกล่าว โดยแยก
ตามกลุ่มต าแหน่งงานหรือ    ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมนั้นประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และ
ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การ กับความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการท างานกับความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 4)  เพ่ือพยากรณ์
ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวัฒนธรรมองค์การและความพึงพอใจใน 
การท างานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 2 แห่ง 
จ านวน 325 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน ความจงรักภักดีของพนักงาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the view of operation officer’s 
towards organization culture, the level of job satisfaction and the organizational loyalty of 
employees 2) to study the relationship between organization culture and the organizational 
loyalty of employees 3) to study the relationship between job satisfaction and the 
organizational loyalty of employees 4) to predict loyalty of employees with organization 
culture and job satisfaction. The research sample comprised of 325 employees in 2 factories 
which Food Processing Plants. Questionnaires were used for data collection. The statistics 
employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

Keywords: Organization culture job satisfaction loyalty of employees  
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บทน า 
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ไทยมีการขยายตัวเพ่ือผลิตอาหารตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การที่ประเทศไทยมีทรัพยากรที่อุดม -
สมบรูณ์ ทั้งยังเป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมจึงท าให้มีวัตถุดิบ และผลผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทั้งทางด้านก าลังการผลิต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยธุรกิจที่เป็น
ชั้นน าของโลกนั้น การตระหนักถึงการสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรได้รับความส าคัญเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ 
ดังนั้น องค์การจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพยายามส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม (อภิชาติ และคณะ, 2554) พนักงานหรือบุคลากรภายใน
องค์การนับเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การในปัจจุบันมีการแข่งขัน และขยายตัวของธุรกิจมากมาย  
ซึ่งปัจจัยที่ท าให้องค์การเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพคือ บุคลากรภายในองค์การ ทั้งนี้ต้องมี 
การบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการท างาน โดยจะต้องมี  
การฝึกอบรบ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญที่
จะมองข้ามไม่ได้ คือ ความจงรักภักดีของพนักงานโดยลักษณะของความจงรักภักดีของพนักงาน การที่บุคคลมี
ความผูกพันต่อองค์กร หรือเจตคติต่อองค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่า บุคคลมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธา รัก และหวงแหนต่อองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556) บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจให้องค์การมีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่จะท าให้บุคลากรเกิ ดความ
จงรักภักดีต่อองค์การจนน าไปสู่ความทุ่มเทและให้ความเต็มที่ในการปฏิบัติงานนั้นสิ่งที่ส าคัญ คือ ภายใน
องค์การจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี สมจินตนา คุ้มภัย (2553) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นความเชื่อ 
ค่านิยม ทัศนคติ ปทัสถาน ความคาดหวังที่องค์การก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแบบแผนส าหรับปฏิบัติร่วมกันใน
องค์การ จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมส าหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอดหรือประสบผลส าเร็จ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและนามธรรมที่ฝังลึกแล้วแสดงเป็นพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว วัฒนธรรมองค์การสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคคลรุ่นต่อๆ ไปในองค์การได้ มีความม่ันคงยาวนานแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่องานที่ท ารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคล
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ธร สุนทรายุทธ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลต่อ 
การท างานในทางด้านดีที่ เกิดจากการท างาน ท าให้ได้รับผลตอบแทนเกิ ดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึก 
กระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพแลประสิทธิผล 
การปฏิบัติงาน  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงาน 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อ

องค์กร ความเต็มใจ ความรู้สึกรักใคร่ ความผูกพัน ความรู้สึกไม่อยากไปจากองค์กร เป็นสถานที่ที่ตน
ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร มีความพึงพอใจในการท างานพอใจในผลงาน วัฒนธรรม และ
จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป ความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็งและก้าวหน้า 
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องค์ประกอบของความจงรักภักดี จากแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานดังกล่าว ผู้วิจัยได้
ใช้แนวคิดของ Hoy and Ress (1974) ที่กล่าวว่าความจงรักภักดี หมายถึง สิ่งที่แสดงออกซึ่งสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลกับองค์กร ถ้าคนยิ่งมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมากขึ้นเท่าไร แนวโน้มที่จะลาออกหรือทิ้งองค์
กรไปก็จะน้อยลงเท่านั้น องค์ประกอบของความจงรักภักดี ประกอบด้วย 3 มิต ิ คือ 

1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) หมายถึง การกระท าหรือสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ที่มีต่อองค์กร 

2. ความรู้สึก (Affective aspect) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินความรู้สึกชอบ  
ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความรักท่ีจะท างานกับองค์กรความพึงพอใจในองค์กร 
 3. การรับรู้ (Cognitive aspect) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลยึดถือต่อบุคคล หรือสถานการณ์ที่มี
อิทธิพลต่อสิ่งที่บุคคลรับรู้และกระท า เช่น ความเชื่อมั่นและไว้วางใจองค์กร ความเชื่อถือในองค์กร 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ  
วัฒนธรรมองค์การหมายถึง แบบแผนพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ปทัสถาน ที่ทุก

คนภายในองค์กรต้องรับรู้ทั่วกัน รวมถึงต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นบรรทัดฐาน พร้อมทั้งต้อง
ปรับตัวร่วมกัน โดยวัฒนธรรมองค์การสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ ของ Cook and 
Lafferty (1991) หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม และแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ตามบรรทัดฐานขององค์กรนั้น
พฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ท าให้เป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดให้สมาชิก
องค์กรรุ่นต่อไป ซึ่งแนวปฏิบัติหมายถึงวัฒนธรรมองค์การ คุกและลาฟเฟอร์ (Cook and Lafferty) ไดน า
แนวคิดทั้งหมดมาเป็นกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบวัดการรับรู้พฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐาน และองค์กร
คาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น เรียกว่า การส ารวจวัฒนธรรมองค์กร (The Organizational Culture 
Inventory : OCI) โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์การออกได 3 ลักษณะ คือ 
 1. ลักษณะสร้างสรรค์ (constructive styles) หมายถึง องค์กรที่ให้ความส าคัญกับค่านิยมในการ
ท างานโดยมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ต้องการความส าเร็จต้องการไมตรีสัมพันธ์ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีลักษณะของการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กร
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การมีเป้าหมายการท างานร่วมกัน บุคคลมีความกระตือรือร้นในการท างานมีการพัฒนา
ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ มีกิจกรรมส่วนรวมที่ต้องท าเป็นทีม 
 2. ลักษณะป้องกัน-เชิงรับ (passive defensive styles) หมายถึง องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกมุ่งเน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพ่ึงพาผู้บริหารและ
พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าที่ต้องรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผู้บริหาร เน้นถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลในลักษณะปกป้องตนเอง และตั้งรับเป็นแนวทางที่ท าให้มั่นคงและปลอดภัยและก้าวหน้าในการท างาน 
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างผิวเผินบุคคลถูกจ ากัดความคิด บริหารงานด้วยการยึด
หลักอาวุโสท างานแบบต่างคนต่างท าและท าเฉพาะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 
 3. ลักษณะป้องกัน-เชิงรุก (aggressive defensive styles) หมายถึง องค์กรที่มีค่านิยมแบบ
พฤติกรรมการแสดงออก ลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความมั่นคงของพนักงาน ลักษณะการ
ท างานมุ่งเน้นอ านาจ เห็นตรงกันข้าม แข่งขันชิงดีชิงเด่นเห็นการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา ต่อต้านซึ่งกันและ
กัน ไม่มีการวางแผนในการท างานล่วงหน้า จึงมักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่องานวิกฤติ ท าให้เกิดความขัดแย้งกัน
บ่อย เมื่อเกิดความขัดแย้งกันก็มักจะใช้วิธีการต่อรอง บุคคลต้องการการยอมรับและมักจะยึดติดอยู่กับ
ต าแหน่ง และในการปฏิบัติงานจะปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามแบบแผนที่เคยยึดถือ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
 ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก ทัศนคติในการท างาน ความยินดี เต็มใจที่จะท างานของ
พนักงาน สามารถแสดงผลออกมาได้ทั้งทางบวก และทางลบกับงานที่ท าอยู่ ซึ่งมีผลต่ อความส าเร็จของงาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน อันมีผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลที่พ่ึง
ประสงค ์
 องค์ประกอบความพึงพอในการท างานผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดความพึงพอใจในการท างานของ 
Luthans (1995) เสนอแนวคิดว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การตอบสนองด้านอารมณ์ต่อสถานการณ์
งาน และตัดสินว่าพึงพอใจในงานหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้กับความคาดหวัง หากพนักงานได้รับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม จะท าให้เกิดทัศนคติทางบวกต่องานและมีความพึงพอใจในงาน ได้แยกองค์ประกอบ
ด้านลักษณะงาน และสภาพงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานออกเป็น 5 ปัจจัย ดังนี้ 
 1. ตัวงาน (The Work Itself) ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงานการใช้ความรู้ความสามารถ
ความน่าสนใจ มีคุณค่า ความท้าทาย ความภาคภูมิใจในงาน เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งาน 
 2. ค่าตอบแทน (Pay) ได้แก่ ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือสวัสดิการอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าตอบแทนกับความพยายามในการท างาน หรือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม 
 3. โอกาสก้าวหน้า (Promotion Opportunities) บุคคลมีโอกาสก้าวหน้าในงานตามล าดับขั้น 
พิจารณาตามความสามารถและความยุติธรรม 
 4. หัวหน้างาน (Supervision) ความสามารถของหัวหน้างาน คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ลูกน้อง บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 
 5. เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) บรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีมได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน มีความช านาญในงานและให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษากัน 
 วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศผู้วิจัยสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งท าให้พนักงานสามารถแสดง
พฤติกรรมออกถึงการความจงรักภักดีท่ีมีต่อองค์กรซึ่งสอดคล้องต่อแนวคิดของ Richard L. Daft (1992) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึงวัฒนธรรมเป็นชุดของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจและวิธีคิด 
(way of thinking) ร่วมกันของคนในองค์การและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เกิดความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์การ 
 ความพึงพอใจในการท างานส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศผู้วิจัยสรุปได้ว่า เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีความพึงพอใจทั้ง
ทางด้านตัวงาน ค่าตอบแทน สภาพบรรยากาศ รวมถึง เพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน ก็จะส่งผลท าให้
พนักงานเกิดความจงรักภักดีในการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตา สัณหภักดี (2550) ท าการศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการท างานโดยรวม กับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมการท างานด้านการเพ่ิมผลผลิต 
ด้านความสม่ าเสมอในการท างานและด้านความพึงพอใจในการท างานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และความจงรักภักดีของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานงานกับความจงรักภักดีของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 4. เพ่ือพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวัฒนธรรมองค์การ
และความพึงพอใจในการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เรื่อง วัฒนธรรมองค์การและ 
ความพึงพอใจในการท างานที่พยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานโรงงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 2 โรงงาน จ านวน 1,343 คน โดยผู้วิจัยได้
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือยอมรับให้มีความคาดเคลื่อนได้ที่ .05 
ที่จ านวนประชากร 1,343 คน โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 299 คน จากนั้นผู้วิจัยได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) แบ่งตามองค์การที่สังกัด เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับที่ค านวณไว้ และการเลือกตัวอย่างบุคลากรใน
แต่ละหน่วยงาน ด้วยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และป้องกันความไม่สมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีไ่ด้รับ จึงเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 10 % รวมทั้งหมดมีการเก็บข้อมูลจริงจ านวน 329 คน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) เพ่ือศึกษาในเรื่อง “วัฒนธรรม
องค์การและความพึงพอใจในการท างานที่พยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร” ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และท าการส่งแบบสอบถามไปจ านวน 329 ฉบับ 
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 325 ฉบับ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 60.31 และเป็นเพศชาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 60.31  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 รองลงมาคือช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ช่วงอายุ  
36-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18.77 ช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 
ช่วงอายุ 46-50ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.46 ตามล าดับ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส
โสด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.08 และหม้าย/หย่าร้าง แยกกันอยู่ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 71.39 รองลงมาคือ
ปริญญาโท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.61 และต่ ากว่าปริญญาตรี 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความจงรักภักดีของพนักงานโดยรวม 
 

ความจงรักภักดีของพนักงาน X SD ระดับ 
1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 3.85 .85 มาก 
2. ด้านความรู้สึก 3.82 .85 มาก 
3. ด้านการรับรู้ 3.67 .91 มาก 
รวม 3.78 .87 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความจงรักภักดีของพนักงานโดยรวม
พบว่าความจงรักภักดีของพนักงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.78, SD = .87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนคือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.85, SD = .85) รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.82, SD = .85) 
ด้านการรับรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.67, SD = .91) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การแต่ละ
ลักษณะโดยรวม 
 

วัฒนธรรมองค์การ X SD ระดับ 
1.ด้านลักษณะสร้างสรรค์ 3.68 .83 มาก 
2.ด้านลักษณะป้องกัน–เชิงรับ 3.62 .82 มาก 
3.ด้านลักษณะป้องกัน–เชิงรุก 3.08 .98 ปานกลาง 
รวม 3.46 .88 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของพนักงานที่มี
ต่อวัฒนธรรมองค์การแต่ละลักษณะโดยรวม พบว่า พนักงานมีทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์การโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.46, SD = .88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนคือ  
ด้านลักษณะสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.68, SD = .83) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะ
ป้องกัน-เชิงรับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.62, SD = .82) และด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุกมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 3.08, SD = .98 ) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการท างานโดยรวม 
 

ความพึงพอใจในการท างาน X SD ระดับ 
1. ด้านตัวงาน 3.67 .90 มาก 
2. ด้านค่าตอบแทน 3.07 .94 ปานกลาง 
3. ด้านโอกาสก้าวหน้า 3 .02 ปานกลาง 
4. ด้านหัวหน้างาน 3.57 .92 มาก 
5. ด้านเพื่อนร่วมงาน 3.72 .84 มาก 
รวม 3.41 .92 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการท างาน
โดยรวม พบว่า ความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.41, SD = .92) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนคือ ด้านเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.72, SD = .84) รองลงมา ได้แก่ ด้านตัวงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.67, SD = .90) 

 
ตารางท่ี 4: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 

ตัวแปร 
วัฒนธรรมองค์การ 

ความจงรักภักดีของพนักงาน 
r r2 x 100 P 

วัฒนธรรมองค์การ .470** 22.09 .000 
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์ .591** 34.92 .000 
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ .429** 18.40 000 
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุก .004 0.16 .939 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความจงรักภักดีของพนักงาน พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .470) 
คิดเป็นร้อยละ 22.09 (r2 = .2209) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านลักษณะสร้างสรรค์และด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดี  
(r = .591) คิดเป็นร้อยละ 34.92 และ (r = .429) คิดเป็นร้อยละ 18.40 ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมองค์การ
ด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุก ไม่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน 
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ตารางที่ 5: ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 

ตัวแปร 
ความพึงพอใจในการท างาน 

ความจงรักภักดีของพนักงาน 

r r2 x 100 P 
ความพึงพอใจในการท างาน .523** 27.35 .000 
ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน .613** 37.58 .000 
ความพึงพอใจในการท างานด้านค่าตอบแทน .280** 7.84 .000 
ความพึงพอใจในการท างานด้านโอกาสก้าวหน้า .309** 9.55 .000 
ความพึงพอใจในการท างานด้านหัวหน้างาน .348** 12.11 .000 
ความพึงพอใจในการท างานด้านเพื่อนร่วมงาน .437** 19.1 .000 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน พบว่า  
ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง  
(r = .523) คิดเป็นร้อยละ 27.35 (r2 = .2735) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000)  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงาน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด
ได้แก่ ด้านตัวงาน (r = .613) คิดเป็นร้อยละ 37.58 รองลงมาได้แก่ ด้านเพ่ือนร่วมงาน (r = .437) คิดเป็นร้อยละ 
19.1 
 
ตารางที่ 6: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือคัดเลือกวัฒนธรรมองค์การและความพึงพอใจใน
การท างานที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน 
 
ตัวแปรพยากรณ์ R R2 AdjR2 SEest F P 
1.ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน .613 .376 .374 .378 194.92 .000 
2.วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์ .658 .433 .429 .361 122.71 .000 
3.วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ .680 .462 .457 .352 91.787 .000 
4.วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุก .686 .471 .464 .350 71.111 .000 
 

ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน อย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน พบว่า ความพึงพอใจด้านตัวงาน และวัฒนธรรมองค์การด้าน
ลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ ด้านลักษณะป้องกันเชิงรุก สามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
จงรักภักดีของพนักงานได้ร้อยละ 47.1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ ข้อมูลความพึงพอใจใน
การท างาน และความจงรักภักดีของพนักงานของพนักงานที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พนักงาน 
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 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 60.31 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 71.39 ช่วงระยะเวลา การปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.92 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 88 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.08  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีของพนักงาน ความพึงพอใจในการท างาน วัฒนธรรม
องค์การ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจงรักภักดีของพนักงานพบว่า พนักงานมีระดับความจงรักภักดีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X = 3.78, SD = 0.87 ) และอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนคือ 
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก รองลงมาคือ ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การพบว่า พนักงานมีระดับทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.46, SD = 0.88 ) และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะสร้างสรรค์ 
และด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะป้องกัน–เชิงรุก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านลักษณะสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ด้านลักษณะป้องกัน–เชิงรับ และด้าน
ลักษณะป้องกัน–เชิงรุก ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการท างานพบว่า พนักงานมีระดับความความพึงพอใจใน 
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.41, SD = 0.92 ) และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตัวงาน 
ด้านหัวหน้างาน และด้านเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน และด้านโอกาส
ก้าวหน้า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นคือ ด้านเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ ด้านตัวงาน ด้านหัวหน้างาน 
ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ตามล าดับ  
 สมมติฐานที่ 1 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .470) คิดเป็นร้อยละ 22.09 (r2 = .2209) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.1 วัฒนธรรมองค์การ ด้านลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
ของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .591) คิดเป็นร้อยละ 34.92 (r2 = .3492) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 วัฒนธรรมองค์การ ด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน -เชิงรับมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .429) คิดเป็นร้อยละ 18.40(r2 = .184) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.3 วัฒนธรรมองค์การ ด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุกมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน -เชิงรุกไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีของพนักงาน (r = .004, p =.939) 
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 สมมติฐานที ่2 ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
จงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .523) คิดเป็นร้อยละ 27.35 (r2 = .2735) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ความพึงพอใจในการท างาน ด้านตัวงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
พนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  
ความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = .613) คิดเป็นร้อยละ 37.58 (r2 = .3758) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ความพึงพอใจในการท างาน ด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
ของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .280) คิดเป็นร้อยละ 7.84 (r2 = .0784) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ความพึงพอใจในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านโอกาสก้าวหน้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .309) คิดเป็นร้อยละ 9.55 (r2 = .0955) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยท่ี 2.4 ความพึงพอใจในการท างาน ด้านหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
ของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (r = .348) คิดเป็นร้อยละ 12.11 (r2 = .1211) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานย่อยที่ 2.5 ความพึงพอใจในการท างาน ด้านเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (r = .437) คิดเป็นร้อยละ 19.1 (r2 = .191) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) 
 สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน อย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลกการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน ด้วยความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน ได้ร้อย
ละ 37.6 
 ขั้นที่ 2 วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน ได้
ร้อยละ 43.3 
 ขั้นที่ 3 วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับสามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน 
ได้ร้อยละ 46.2 
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 ขั้นที่ 4 วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุกสามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน 
ได้ร้อยละ 47.1 
 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน ได้ดังนี้ 
 ความจงรักภักดีของพนักงาน = 1.529 + 3.40 (ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน) + .275 
(วัฒนธรรมองค์การองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ) - .150 (วัฒนธรรมองค์การองค์การด้านลักษณะ
ป้องกัน-เชิงรุก) + .127 (วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์) 
 เมื่อแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) แล้ว ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 
 ความจงรักภักดีของพนักงาน = .437 (ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน) + .257 (วัฒนธรรม
องค์การองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ) - .171 (วัฒนธรรมองค์การองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ) 
+ .158 (วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค)์ 
 
อภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับ  
ปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่เป็นเช่นนี้เพราะ วัฒนธรรมองค์การ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ปทัสถาน ที่ทุกคนภายในองค์กรต้องรับรู้ทั่วกัน รวมถึงต้องปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นบรรทัดฐาน พร้อมทั้งต้องมีการปรับตัวร่วมกัน ทั้งนี้หากองค์การมีลักษณะ
วัฒนธรรมองค์การที่เป็นในทางเดียวกัน พนักงานทุกคนรับรู้และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การ ก็จะส่งผลต่อการท าให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์การ สร้างความจงรักภักดีให้แก่องค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ร็อบบินส์ (Robbins, 2001) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรจะค านึงถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้ท างานเต็มศักยภาพตรงกับที่มาสโลว์กล่าวไว้ เป็นความภาคภูมิใจขั้นสูงสุด (Self – 
Actualization ) แต่ความจงรักภักดีเกิดจากปัญหาของความสับสนในชีวิตและลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่
เป็นสาเหตุให้เกิดความจงรักภักดีในองค์การ 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อพนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการท างาน พนักงานเต็มใจ ยินดีที่จะปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความรักความผูกพันพร้อมที่จะ
อยู่กับองค์กรต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความพึงพอใจในการท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน .05 

สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน อย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน 

ผลการวิจัยพบวัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน อย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดโดย
ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างานด้านตัวงาน 
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรับ วัฒนธรรมองค์การด้าน
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ลักษณะป้องกัน-เชิงรุก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การที่พนักงานจะเกิดความจงรักภักดีขึ้น พนักงานต้องเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานโดยตัวงานเป็นปัจจัยส าคัญ เมื่อพนักงานรู้สึกว่างานมีความท้าทาย องค์การเปิดโอกาสในการเรียนรู้
และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะการท างานพนักงานจะรู้สึกรักและพร้อมจะทุ่มเทให้แก่องค์การ พร้อมจะอยู่
กับองค์การต่อไปส่งผลต่อความจงรักภักดีในตัวของพนักงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ 
(2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลงานวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านตัวงานกับความภักดีต่อองค์การ ด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ .493 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ หากพนักงาน
มีแรงจูงใจ ด้านตัวงานมากข้ึน จะส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ิมข้ึนในระดับต่ า
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะสร้างสรรค์ สามารถร่วมพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงาน เนื่องจากองค์กร
ลักษณะนี้สมาชิกจะถูกสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และมีการท างานในลักษณะที่ช่วยเหลือกัน  
มุ่งความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร มีผลท าให้เกิดความจงรักภักดีของพนักงานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Steers (1977) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อระดับความภักดีต่อองค์กร คือ ลักษณะของงาน  
(Job Characteristics) ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน  
การมีส่วนร่วมในการบริหาร งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และผลย้อนกลับของงานวัฒนธรรมองค์การด้าน
ลักษณะป้องกัน-เชิงรับ สามารถร่วมพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานได้ อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะองค์การที่
มีวัฒนธรรมป้องกัน-เชิงรับ จะเป็นองค์การที่ยึดถือกฎระเบียบ คล้อยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ยึดมั่น เชื่อใจ
ในตัวผู้บริหารเป็นส าคัญ ซึ่งหากผู้บริหารภายในองค์กรสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเชื่อมั่น และยอมรับ  
ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นว่าผู้บริหารจะพาความมั่นคง ความก้าวหน้าในอาชีพได้ มีผลให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้านได้แก่ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ด้านการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรด้านการมีความรักและ
ศรัทธาต่อองค์กร และด้านการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 
วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะป้องกัน-เชิงรุก สามารถร่วมพยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานได้ อาจเป็น
เพราะว่า องค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบป้องกัน-เชิงรุก เป็นองค์การที่มีการแข่งขันภายในองค์การสูง 
เน้นความต้องการด้านความมั่นคง ซึ่งองค์การหากสร้างความมั่นคงในหน้าที่การของพนักงานก็จะส่งผลให้พนักงาน
เกิดความรักและภักดีต่อองค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ชื่นแฉ่ง (2553) พบว่าพนักงานที่มีต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการมีความจงรักภักดีต่อองค์การสูงกว่าพนักงานระดับหัวหน้างาน พนักงานต าแหน่งระดับปฏิบัติการ
มีความจงรักภักดีต่อองค์การมากกว่าพนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน เนื่องจากพนักงานปฏิบัติการต้องการที่จะ
เรียนรู้งานในองค์การ มีการยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนและมีความผูกพันกับองค์การมากกว่า 
พนักงานระดับหัวหน้างานที่มีความรู้สูงมีโอกาสแสวงหาต าแหน่งงานและองค์การอ่ืนที่มีความมั่นคงของงานตรงกับ 
ความต้องการของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคง จึงท าให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความจงรักภักดีต่อ
องค์การมากกว่าพนักงานระดับหัวหน้างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การและความพึงพอใจในการท างานที่พยากรณ์ความจงรักภักดีของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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จากผลการวิจัยพบว่า ความจงรักภักดีของพนักงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ เมื่อพิจารณาดูรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการรับรู้ 
ดังนั้น องค์การควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่พนักงาน เช่น ผลกระกอบการในแต่ละไตรมาส 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน แสดงถึงความจริงใจ ความมั่นคงขององค์การ ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ 
องค์การควรมีแนวทางในการบอกถึงโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ เช่น มีตารางบอกถึงระยะทางการเติบโตใน
สายอาชีพ หากท างานครบ 2 ปี หรือ 3 ปี พนักงานจะมีสิทธิเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทน
รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่เพ่ิมขึ้นตามต าแหน่ง มีการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม ตามผลประเมิน
การปฏิบัติงาน (KPI) ไม่ควรมีเรื่องความสนิทสนมส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. งานวิจัยที่ท าในครั้งนี้ท ากับกลุ่มโรงงานธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกลุ่มพนักงานในภาคเอกชน 
งานวิจัยในครั้งต่อไปควรท ากับกลุ่มธุรกิจอ่ืน หรือท าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  
 2. ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือให้ได้ทราบถึงช่วงอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ 
สถานภาพ ของพนักงานว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานหรือไม่ 
 3. วิธีที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ควรมีการสัมภาษณ์ควบคู่กันไปด้วย 
เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหา และสาเหตุโดยตรงของความจงรักภักดีในตัวของพนักงาน 
 4. เนื่องจากปัญหาในปัจจุบัน กลุ่ม generation Y มีปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อย ขาดความจงรักภักดี
ในการท างาน (เสาวคนธ์, 2550) เพราะฉะนั้นควรหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกลุ่ม generation Y กับ
ความจงรักภักดี เพื่อให้ตรงต่อปัญหาในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ปริมาณ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง  คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ สังกัด กองบังคับการ บก.ปอศ. จ านวน  196 คน  เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test ,  F-test,  (ANOVA) วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี
ผลต่าง LSD ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(บก.ปอศ.)  
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความพึงพอใจในงาน และอันดับสุดท้าย ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ผลการทดสอบ
สมมติฐานการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทุกด้านมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยปัจจัยทั้งสองสามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างาน ได้ร้อยละ 40.50 อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  

ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน ต ารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)  
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to study the relationship among factors, which 

affect the happiness at work of police officers at the Economic Crime Suppression Division 
Police (ECD Police).  Research Methodology by quantitative and qualitative. The respondents 
were 196 police officers of the Economic Crime Suppression Division Police (ECD Police). The 
qualitative method was used content analysis to analyze the information of respondents, 
which were gathered through an interview. Furthermore, the quantitative method was used 
questionnaire to collect data of respondents, which were analyzed by the descriptive 
statistics; frequency, percentage, mean, and the standard deviation. The hypothesis testing 
was analyzed by t-test, F test (One-Way Analysis of Variance: ANOVA), Least Significant 
Difference (LSD), Pearson’s Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression 
Analysis, at the .05 of significance level.  

The results revealed that all factors were affected the happiness at work at high 
levels. The highest score was the relationship with peer, following by the emotion at work, 
working environment, the relationship with the supervisor, job satisfaction, and lastly was 
the relationship within family. In addition, the hypothesis testing revealed age affected the 
level of happiness at work among the police officers at the .05 of significance level; the 
level of happiness at work of the respondents aged below 30 was different from the other 
age. All of six factors had the moderate levels in positive relationship with the level of 
happiness at work of police officers at the Economic Crime Suppression Division Police (ECD 
Police) at the .01 of significance level.  Working environment together with the relationship 
with the supervisor shall be predicted the happiness at work for 40.50% (R2=.405) at the .001 
of significance level. 

Key word: happiness at work, police officer, the Economic Crime Suppression Division 
Police (ECD Police) 
 
บทน า 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการ
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น โดยเน้นเรื่องการท างานอย่างมีความสุขเนื่องจากเมื่อบุคคลมี
ความสุขในการท างานก็จะท าให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 10 ที่กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของบุคคลให้มีสุขภาวะที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขในการ
ท างานนั้น องค์กรมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมท าให้เกิดความสุขในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยของอารมณ์
ทางบวก มีความคิดในทางสร้างสรรค์ อยากท างานด้วยความสนุกสนานด้วยความรู้สึกมีความสุข แม้ว่างานจะ
หนักและเหนื่อย แต่ถ้ามีความช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท าให้เกิดความช่วยเหลือกัน เต็ม
ใจท างานมีความรักในงานและเกิดความผูกพันต่องานปฏิบัติงานด้วยความสุขมีผลต่อการพัฒนาในองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพของงานบริการได้ จากงานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546:5) พบว่า ความสุขในการ
ท างาน เป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคลตามแรงปรารถนาในสิ่งนั้น  ๆ มีความพึงพอใจในภารกิจ
หลัก  ซึ่งคืองานที่กระท า ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตให้ความรู้สึกของอารมณ์ด้านบวกสูง และความรู้สึก
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ของอารมณ์ด้านลบในระดับต่ า  และสอดคล้องกับแนวคิดของเกษม ตันติผลาชีวะ (2544 : 5) ที่กล่าวว่า 
ความสุขในการท างานอยู่ที่ใจ หากรักและพอใจ ไม่ว่างานลักษณะอย่างไรก็พอใจที่จะท า หากเริ่มต้นด้วย
ความสุขกับการท างาน ด้วยความพึงพอใจในหน้าที่การงานของตน บุคคลก็จะสุขที่ได้ท างาน  

ความสุขในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการท างานขององค์กร การที่องค์กร
มีบุคลากรที่ท างานอย่างมีความสุข ไม่เกิดความเครียดในการท างาน หรืออยู่ในภาวะที่เกิดความกดดัน
ตลอดเวลา จะท าให้บุคคลากรท างานด้วยความสนุก มีความสุขกับการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ความสุขในการท างานเป็นอารมณ์ทางบวก ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ 
การตัดสินใจ การใช้กลยุทธในการต่อรอง และท างานอย่างมีสติ  นอกจากนี้ ช่วงชีวิตแห่งการท างาน ไม่ว่าจะ
ท างานอะไร อย่างไร สิ่งส าคัญในชีวิตการท างาน คือทุกคนต้องการมีความสุขในชีวิตการท างาน บางคนเต็มใจ
ลาออกจากงานและเปลี่ยนงานบ่อยครั้งเมื่อพบว่างานที่ท าอยู่นั้นท าให้เขาไม่มีความสุข เช่น เครียด อึดอัดใจ 
ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถจึงต้องเปลี่ยนงานใหม่ เพ่ือแสวงหาความสุขในชีวิตท างานให้ได้ (วุฒิพงศ์ ถายะ
พิงค,์ 2551 : 14)   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยหลักของรัฐบาล  ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม รวมทั้งให้บริการ ประชาชนในด้านต่างๆ อีกหลายประการ ก็อยู่
ในสภาวะเดียวกัน โดยอาชีพต ารวจนั้นมีความส าคัญต่อสังคมและกระบวนการยุติธรรม คือ การบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข ให้แก่ ประชาชนในสังคม และมีหน้าที่ควบคุม สังคมในฐานะผู้รักษากฎหมาย ซึ่ง หมายถึง การบังคับ
ใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสังคมด้วยยุทธวิธีต่างๆ ในด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม   อาชีพต ารวจจึง
มี ขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องกับประชาชนตลอดเวลา ลักษณะงานเป็นงานบริการประชาชน และเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง  รูปแบบการท างานต้องปรากฏการร่วมใจกันของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรต ารวจ 
โดยเฉพาะต ารวจผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมถึงเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือตระหนักในภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท างาน 
รวมทั้งการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ภารกิจ ขององค์กรประสบความส าเร็จ   ส าหรับกิจการของ
ต ารวจไทยในปัจจุบันได้มีการก าหนดรูปแบบของภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของต ารวจไว้
หลายประการ เช่น ตาม ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ต ารวจไทยมีอ านาจหน้าที่ 4 ประการ คือ 1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพ่ือประโยชน์สูงสุด ของประชาชน  2) รักษาการตาม
กฎหมาย ทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาญา 3) บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน และ 4) ดูแลรักษา
ผลประโยชน์แก่ประชาชน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 

การบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ นอกจากต้องอยู่ภายในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
รวมทั้งปัจจัยใน การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ จ านวนงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดแล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ซึ่งนับวันมีแนวโน้มที่จะมีความสลับซับซ้อน และมีความขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ความก้าวหน้าทันสมัยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี อีกทั้งยังต้องปฏิบัติงาน ภายใต้การตรวจสอบ
จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น 
อยู่ภายใต้แรงกดดันและสภาวการณ์ที่มีความยากล าบากและมีความบีบคั้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรได้นั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรที่ส าคัญ 2 ฝ่าย อันได้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งตามระดับชั้น  ลดหลั่นกัน
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ไปตามสายงานภายในหน่วยงาน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 
จากการปฏิบัติงานของต ารวจภายใต้วัฒนธรรมการท างานที่ผ่านมา พบว่า การปกครองบังคับบัญชา

ของต ารวจเป็นแบบสั่งการตามสายงาน ต ารวจจึงต้องรอรับค าสั่งตามสายงานจากผู้บังคับบัญชา ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของตนได้ อย่างชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งไม่มีการกระจาย อ านาจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานนั้น 
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ต้องรอรายงานให้ผู้บังคับบัญชา จึงมีค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การปฏิบัติงานของต ารวจได้  อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหามีผลต่อสุขภาพจิต 
ขาดความสุขใจในการท างาน  ดังจะเห็นได้ว่า ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บทบาทของต ารวจมีความส าคัญ
ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระท า
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสุขในการท างาน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) ให้มีความรัก ความตั้งใจในการที่มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างยั่งยืนอันจะบังเกิดผลแก่ประเทศชาติและประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดความสุขในการท างาน 
ความสุขในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลที่ได้กระท าใน สิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนานและศรัทธา

ในงานที่ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประสบการณ์ที่ได้รับเกิดการสร้างสรรค์ในทางบวก ซึ่งการท างาน
อย่างมีความสุขตามแนวคิดของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ได้ให้ความหมายว่า เป็นภาวะในการท างานที่
พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการท างาน ท างานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ท างานและ ผลงานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระดับพนักงานและองค์กร 

จากการศึกษาของแมเนียน (Manion อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว , 2551) พบว่า ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน จะประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน 
ชนิดของงาน ความแตกต่างของงาน ความอิสระในงาน ความก้าวหน้า ความส าเร็จ และความสมบรูณ์ของงาน
2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การได้รับการยอมรับ 
และการเป็นที่รู้จัก การได้รับความชื่นชมจากผู้ร่วมงาน 3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ทัศนคติการมี
ความสามารถ การเห็นคุณค่าในตนเอง ทัศนคติและความเชื่อถือเกี่ยวกับงาน  และ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรและการรับรู้ของสังคมเก่ียวกับงาน  

ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนด ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัด
กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) คือ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านความพึงพอใจในงาน  ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  ด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งน ามาเขียนเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส  
5. รายได้ต่อเดือน 

 

ความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปราม 

การกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) 

  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน 

1. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว  
2. ด้านความพึงพอใจในงาน  
3. ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน   
4. ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา  
5. ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ  สังกัดกองบังคับการปราบปราม
การกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุข ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัด
กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กับความสุขในการ
ท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    เจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัด กองบังคับการ บก.ปอศ. ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติงานในเขต กรุงเทพมหานคร 

จ านวน  384 คน  ค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรค านวณของยามาเน่ Yamane,  อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2553) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยสร้างขึ้นจากการศึกษา

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้ครอบคลุมขอบข่ายนิยามที่ก าหนดไว้ ใน
ประเด็นที่น่าสนใจที่มีค่าสหสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน คือ  โครงสร้างองค์การและด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของ
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มีค่า 0.67-1.00 และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.976 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล และ

ใช้สถิติดังนี ้  
3.1 การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา IOC (Item object congruence) 
3.2 การทดสอบค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
3.3 การหาค่าระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน และความสุขในการท างานของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3.4 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าความแปรปรวนของ

ตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่า t (t – test) การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 
กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีผลต่าง LSD (Least 
Significant Difference)ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.5 การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน กับ
ความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  โดยค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
และสรุปแยกออกเป็นประเด็นตามปัจจัยที่ได้จากการประมวลเอกสารและประเด็นข้อค้นพบเพิ่มเติม 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 78.57  

อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 42.35 ระดับการศึกษาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.57  สถานภาพ คือ สมรส 
ร้อยละ 54.59  รายได้ต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 42.35   

2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  ใน
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน  รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ด้านความพึงพอใจในงาน  และอันดับสุดท้าย ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ดัง
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1: ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)   
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข ในการท างาน X  S.D. แปลความ 
1. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 3.42 0.65 มาก 
2. ด้านความพึงพอใจในงาน 3.45 0.67 มาก 
3. ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน 3.56 0.61 มาก 
4. ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.49 0.67 มาก 
5. ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 3.62 0.61 มาก 
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 3.54 0.66 มาก 

 
3. ระดับความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยใน

รายข้อพบว่ามีความพอใจกับชีวิตในปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด รู้สึกกระตือรือร้นในการท างานในแต่ละวัน 
พอใจกับผลการประเมินการท างาน ไม่เคยรู้สึกว่างานที่รับผิดชอบหนักเกินความสามารถ  รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่
เกิดข้ึนในชีวิต เป็นสิ่งที่ดี ภูมิใจในตัวเอง กับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ ประสบความส าเร็จในชีวิต ตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ อยู่ในระดับมาก  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  สรุปว่าการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ (บก.ปอศ.) เมื่อจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยกลุ่มอายุ น้อยกว่า 30 ปี มีระดับความสุขในการท างาน แตกต่างกันจากกลุ่มอายุอ่ืน   

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ (บก.ปอศ.) 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับความสุขในการท างาน X  S.D. 

ค่าความสัมพันธ์ 
(r) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

1. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 3.42 0.65 .533** ปานกลาง 
2. ด้านความพึงพอใจในงาน 3.45 0.67 .535** ปานกลาง 

3. ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน 3.56 0.61 .583** ปานกลาง 

4. ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.49 0.67 .600** ปานกลาง 

5. ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 3.62 0.61 .506** ปานกลาง 

6. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 3.54 0.66 .612** ปานกลาง 

หมายเหตุ ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างาน
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ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ(บก.ปอศ.)  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3: ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(บก.ปอศ.)   
 

ล าดับตัวแปรที่เข้าสมการ R R2 Adj. R2 B Beta t 
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (X6)    .612 .375 .371 .192 .365 3.803** 
2. ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา (X4)   .637 .405 .399 .158 .303 3.152** 

A (Constant) = 2.766,   S.E. = .109,   F = 65.723,   Sig F = .000 
หมายเหตุ ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  
ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา โดยปัจจัยทั้ง
สองสามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างาน (R2=.405) ได้ร้อยละ 40.50 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
Y = 2.766 (Constant) + 0.192 (X6) + 0.158 (X4)  
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.365 (X6) +  0.303 (X4) 
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  พบว่า โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) มีความสุข

กับการท างานในปัจจุบัน ยังคงมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานในแต่ละวัน สามารถรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายได้ โดยปัจจัยภายใน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) มีความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ รัก
และผูกพันกับงานที่ท า เห็นว่างานที่ท าเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทาย ได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง และในส่วนของครอบครัวให้ความเข้าใจในงานของอาชีพต ารวจ ให้การช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ
ในการท างานอยู่เสมอ และสามารถแบ่งเวลาส าหรับครอบครัวได้ และปัจจัยภายนอก พบว่า ผู้บังคับบัญชาจะ
มีผลต่อความสุขและความกระตือรือร้นในการท างาน หากผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานหรือสั่ง
การอย่างชัดเจนจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนและตรงตามเป้าหมายมากขึ้น ลดระยะเวลาในการ
ท างาน  ในส่วนของความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่ต้องท าเป็น
ทีม สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง มีบรรยากาศการท างานอย่างเป็นมิตร  เพ่ือนร่วมงานให้การช่วยเหลือ
กันในการท างาน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานราชการหรืองาน
ต ารวจ อาจจะมีความล่าช้าที่เกิดจากขั้นตอนการท างานบ้าง แต่ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน หากมีการ
ปรับปรุงในส่วนนี้ให้มีการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องมือให้รวดเร็วขึ้นอาจจะมีผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) มีความสุขในการท างานอันเนื่องมากจาก 
ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา   สัมพันธภาพในครอบครัว อารมณ์ต่อการ
ปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วัลภาภรณ์ มูลละ (2555) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กร ของข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ผลการวิจัยพบว่าระดับความสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก ระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)   
ในรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก ซึ่ งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์ต่อ 
เพ่ือนร่วมงาน  รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับแนวคิดของ ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว 
(2551) ที่กล่าวว่าความสุขในการท างานเป็นผลของการที่บุคคลรับรู้พฤติกรรมการท างานสัมพันธภาพของ
ตนเองและผู้ร่วมงานท าให้แสดงอารมณ์ที่มีต่องานในทางบวก รับรู้ได้ถึงการให้ความร่วมมือและให้การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้ร่วมงานท าให้เกิดมิตรภาพและความปรารถนาดีต่อกัน  มีความรักชอบผูกพันใน
งานที่ตนท ากระตือรือร้นและยินดีที่ได้กระท าในงานที่ตนเองรัก ยินดีกับความส าเร็จที่ได้มาจากงานที่ท้าทาย มี
คุณค่า และน่าภาคภูมิใจที่จะพยายามท างานให้ประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับนับถือ และความคาดหวัง
ที่ดีจากผู้ร่วมงาน ท าให้เกิดความพยายามและความรับผิดชอบในการท างานมากยิ่งขึ้น 

3. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.พบว่ามีความพอใจกับชีวิตใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด รู้สึกกระตือรือร้นในการท างานในแต่ละวัน พอใจกับผลการประเมินการท างาน 
ไม่เคยรู้สึกว่างานที่รับผิดชอบหนักเกินความสามารถ รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นสิ่งที่ดี ภูมิใจในตัวเอง 
กับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ ประสบความส าเร็จในชีวิต ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อยู่ในระดับมาก ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของดีเนอร์ (Diener, 2000) พบว่า ความสุขเป็นความคิดของบุคคลและ
เป็นการประเมินความรู้สึกในชีวิตของบุคลากร คือ มีความพึงพอใจในชีวิตของตน มีความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
ที่ความส าคัญตน เช่น ความพึงพอใจในงาน และการมีอารมณ์ในด้านบวก เช่น ความรู้สึก พอใจ สบายใจ 
สนุกสนาน  

4. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) เมื่อจ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล แสวงผล (2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการศึกษาพบว่า เพศ  อายุ  
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน  และระยะเวลาการท างานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างาน
ไม่แตกต่าง 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านความพึงพอใจในงาน 
ด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ (บก.ปอศ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) 
และแนวคิดของ Manion (อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551) ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข ได้แก่ ความสัมพันธ์ในที่ท างาน (Friendships)   ความรัก (Job 
inspiration) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และ สภาพการท างาน (Work environment) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ (2554) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รองลงมา คือ 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน  

6. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่สามารถท านายความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอ
ศ.)  ได้ร้อยละ 40.50 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Manion (อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551) ที่พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยที่เกี่ยวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสุขในการท างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549) เรื่อง ปัจจัยที่ท า
ให้คนท างานได้อย่างมีความสุข ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
องค์กรและพนักงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันด้วยเช่นกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของจงจิต เลิศ
วิบลูย์มงคล (2547) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กาได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ของรัฐ   ผล
การศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจในการท างานจากผู้บริหาร เป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมความสุขในการ
ท างาน เพ่ือวิถีชีวิตในเชิงบวก เนื่องจากการบ ารุงขวัญเป็นก าลังใจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ได้ท างานตามหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ และรับรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน จะช่วยส่งเสริมความสุขใน
การท างานและประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)  ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการน า
ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิด ความสุขในการท างาน ดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์มากเป็นอันดับแรก 
และเป็นปัจจัยที่สามารถท านายความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) ดังนั้น ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญต่อสถานที่ท างาน การจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานส่งเสริมบรรยากาศในการ
ท างาน ทั้งการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การท างานให้มีความสวยงามและทันสมัย และ มีการดูแลรักษา ท าความ
สะอาดอยู่เสมอ มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอเหมาะสม จัดให้มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการท างาน รวมถึงการจัดให้มีการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรอยู่เสมอ  

2. ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์มากเป็นอันดับสอง 
และเป็นปัจจัยร่วมที่สามารถท านายความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (บก.ปอศ.)  ซึ่งผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้างานเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นความสัมพันธ์พ้ืนฐานของความร่วมมือ ลักษณะท่าทาง
หรือบทบาทของหัวหน้างาน มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานให้เกิดขึ้นและส่งเสริมความส าเร็จของ
องค์กร  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
และรับฟังความคิดเห็นนั้น หากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือเกื้อกูลและได้รับความร่วมมือเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้ใตบ้ังคับบัญชาก็จะปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกสนุกและมีภาคภูมิใจในความส าเร็จของการท างาน 
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