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บทคัดย่อ 

 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ 1) ระดบัควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน  2) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  3) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์
อุบติัเหตุ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำ พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ท่ีไดม้ำจำกกำร
สุ่ม จ ำนวน 70 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้น  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ แบบสอบถำม ท่ี
คณะผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนเอง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t-test  
และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว   

ผลกำรวิจยัพบว่ำ (1) ผลกำรประเมินของควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (�̅�=3.62) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นก็พบวำ่ทุก
รำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำกเช่นเดียวกนั ดำ้นควำมปลอดภยั (�̅�=3.65) และดำ้นอำชีวอนำมยั (�̅�=3.58)           (2) 
ควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
ก ำแพงแสน ในภำพรวมพบวำ่ไม่มีควำมแตกต่ำงกนั เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่มีเพียงปัจจยัดำ้นควำม
ปลอดภยัของพนกังำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัตำมต ำแหน่ง (3) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำ
มยัของพนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำร
ฝึกอบรม และประสบกำรณ์พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้งในภำพรวม และรำยดำ้น 
                                              
1 นกัวิชำกำรอิสระ 
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3 อำจำรยค์ณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม  
4 นกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม  
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ค าส าคัญ :  ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to 1) compare the level of Behavior-based safety and Personal 
hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority 2) the level of Behavior-based safety and 
Personal hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority by personal factors. 3) Occupational 
Behavior-based safety and Personal hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority classified 
by personal, Training and accident experience. The sample used in the study Provincial Electricity 
Authority, Kamphaeng Saen A random sample of 70 employee was used. The research instruments were 
the self-constructed questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
One Way analysis of variance. 

The research results found that: (1) occupational Behavior-based safety and Personal hygiene with 
Kampengsean Province Electricity Authority staff were at a high level (�̅�= 3.62). Behavior-based-safety 
(�̅�= 3.65) and occupational Personal hygiene (�̅� = 3.58) (2) Difference in Behavior-Based-Safety and 
Personal hygiene of employees in Kamphaeng Saen Provincial Electricity Authority Overall, there was no 
difference. When considering each aspect. (3) Behavior-based safety and occupational Personal hygiene of 
employees at Kamphaeng Saen Provincial Electricity Authority, classified by personal factors, training and 
experience, were found to be significantly different. The differences were statistically significant in both 
overall and individual aspects.. 
 

Keywords:  Behavior-based safety, Personal hygiene, Province Electricity Authority 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัลกัษณะทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำก โดยเปล่ียนจำกกำร
มุ่งเน้นด้ำนเกษตรกรรมมำเป็นกำรเน้นพฒันำอุตสำหกรรม โดยผลจำกกำรพฒันำด้ำนอุตสำหกรรมอย่ำง
รวดเร็ว จึงได้มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนได้มีกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลต่ำงๆ เพื่อกำรพฒันำ ส่ิงท่ีควบคู่
ไปกบักำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ ไดแ้ก่กำรฝึกอบรมเรียนรู้ในกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภยั แต่เน่ืองจำก
ผูบ้ริหำรส่วนใหญ่มกัไม่ใช้ควำมส ำคญักบัเร่ืองดงักล่ำวจึงท ำให้ สถิติกำรเกิดอุบติัเหตุเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงจะ
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ส่งผลต่อประสิทธิภำพทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรประกอบธุรกิจ  อำทิกำรเกิดค่ำใช้จ่ำยเพื่อแก้ไข
อุบติัเหตุ ค่ำรักษำพยำบำล เงินทดแทนเสียเวลำท ำงำน ส่งผลต่อช่ือเสียงขององคก์ำร นอกจำกน้ียงัส่งผลเสีย
ไปยงัสังคม อำทิมีผูพ้ิกำร ทุพลภำพ เพิ่มข้ึน กำรตระหนกัถึง ปัจจยัในควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และชีว 
อนำมยัจะช่วยท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียดงักล่ำวลดนอ้ยลง 
 หลกักำรพื้นฐำน (Basic Principles) ส ำหรับผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัให้
สถำนประกอบกิจกำร หรือกำรป้องกนัอุบติัเหตุตำมทฤษฎีและแนวคิดสมยัใหม่ มุ่งเน้นหลกักำรท ำงำนท่ี
ปลอดภยั โดยถือวำ่ สภำพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัเป็นกำรแสดงถึงควำมบกพร่อง และควำมผิดพลำดในกำร
บริหำรงำน กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดอุบติัเหตุร้ำยแรงเพื่อแกไ้ขและควบคุม กำรมุ่งหลกั
ควำมปลอดภยัท่ีตอ้งให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรดว้ยกำรควบคุมติดตำมเป้ำหมำยเพื่อใหบ้รรลุผล หลกักำร
ท ำงำนควำมปลอดภยัใหไ้ดป้ระสิทธิผลคือกำรก ำหนดหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบแก่สำยงำนใหช้ดัเจน และ
ภำรกิจของกำรสร้ำงควำมปลอดภยัคือกำรคน้หำหรือระบุช้ีชดัถึงควำมบกพร่องในกำรท ำงำนท่ีก่อให้เกิด
อุบติัเหตุสองแนวทำง ไดแ้ก่ 1. หำเหตุผลของกำรเกิดอุบติัเหตุ และกำรควบคุมประสิทธิภำพท่ีถูกตอ้งและ
ครบถว้น (นฤมล สัตตบุศย ์2546) โดย วตัถุประสงค์ของกำรท่ีมีกำรบริกำรดำ้นอำชีวอนำมยั ก็เพื่อจะให้ผู ้
ประกอบอำชีพทั้งมวลมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี ปรำศจำกโรคภยัไขเ้จบ็และอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน มีควำมพอใจ
ในฐำนะกำรท ำงำนท่ีมัน่คง สำมำรถปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะมีผลต่อเน่ืองไป คือผลผลิตจะ
เพิ่มข้ึนท ำให้เศรษฐกิจของส่วนตวั ส่วนรวม ประเทศชำติจะดีข้ึนตำมมำ และ จุดมุ่งหมำยหลกัของกำรท่ีตอ้ง
มีกำรบริกำรด้ำนอำชีวอนำมยั คือ ตอ้งกำรให้คนท่ีประกอบอำชีพทั้งมวลไดรั้บส่ิงอนัพึงมีพึงไดจ้ำกกำร
บริกำรดำ้นน้ีคือ 1. กำรมีสุขภำพอนำมยัท่ีสมบูรณ์ 2. กำรมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และ3. กำรไดรั้บ
สวสัดิกำรต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม 
 กำรท่ีจะสำมำรถท ำงำนดำ้นน้ีใหไ้ดผ้ลอยำ่งสมบูรณ์ตำมจุดมุ่งหมำย และดว้ยตำมวตัถุประสงคน์ั้น 
จะสำมำรถท ำกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมยั และขณะเดียวกนัตอ้งควบคุมป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และอนัตรำยแก่
ผูป้ระกอบอำชีพ ส ำหรับกำรคุม้ครองผูไ้ด้รับบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนเร่ิมต้นจำกกำรก ำหนดกองทุนเงิน
ทดแทน ซ่ึงออกตำมประกำศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนำคม พ.ศ. 2517 โดยกองทุนเงิน
ทดแทน เร่ิมด ำเนินกำรมำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ.2517 ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรท่ีมีลูกจำ้งตั้งแต่ 10 
คนข้ึนไป จะตอ้งข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน (จนัทร์จิรำ วงษส์วสัด์ิ 2546) 
 ส ำหรับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนไดเ้ปิดด ำเนินกำรโดยมีสถำนท่ีท ำงำนคร้ังแรกอยู่              
ณ ส ำนกังำน เทศบำล ต ำบลก ำแพงแสนจน เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2510  จึงไดย้ำ้ยสถำนท่ีท ำงำนมำอยู่ท่ี
ส ำนกังำนเลขท่ี 236 หมู่1 ต ำบลทุ่งกระพงัโหม อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม ต่อมำเม่ือมีจ ำนวนผูใ้ช้
ไฟเพิ่มมำกข้ึน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นหน่อยบริกำรผูใ้ช้ไฟหลกั 
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2524 และได้รับกำรยกฐำนะเป็นกำรไฟฟ้ำจุดรวมงำน เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2535 
จนกระทัง่ปัจจุบนั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นธุรกิจท่ีประกอบกิจกำรและให้บริกำรในดำ้นกำรผลิตจดัหำ
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จดัส่งและจดัจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่ลูกคำ้ประเภทบำ้นอยูอ่ำศยัส่วนรำชกำร ธุรกิจ และ อุตสำหกรรม
ต่ำงๆครอบคลุมพื้นท่ี 73 จงัหวดัยกเวน้ กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปรำกำรรวมทั้งแนวชำยแดนของ
ประเทศเพื่อนบำ้นกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำนั้นจะรับซ้ือโดยตรงจำกไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ส่ง
พลงังำนไฟฟ้ำผำ่นเขำ้สู่ระบบเพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ กบัผูใ้ช้พลงังำนไฟฟ้ำ ตำมระดบัแรงดนัต่ำงท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ
ตอ้งกำรนอกจำกน้ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคยงัไดด้ ำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำและพลงังำนอ่ืน 
อำทิเช่น ธุรกิจดำ้นก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำธุรกิจดำ้นวิศวกรรมธุรกิจดำ้นสำรสนเทศและกำรส่ือสำรรวมทั้ง
ธุรกิจดำ้นกำรบริกำรและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสร้ำงรำยไดเ้สริม ลกัษณะธุรกิจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในปัจจุบนั
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจหลกั (Core Business) เป็นธุรกิจดำ้นกำรจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ           2. 
ธุรกิจเสริม (Non-Core Business) เป็นกำรขยำยธุรกิจใหม่ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำประกอบด้วยธุรกิจด้ำนกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำธุรกิจด้ำนวิศวกรรม ธุรกิจด้ำนส่ือสำรและ
สำรสนเทศพลงังำนดำ้นอ่ืน ๆ 
 ดว้ยควำมส ำคญัและบทบำทของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ท่ีพฒันำตำมสัดส่วนของ
กำรเติบโตของชุมชน สวนทำงกำรอตัรำกำรเพิ่มของอตัรำแรงงำนพนกังำนกำรไฟฟ้ำ ท ำให้พนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนมีภำระงำนท่ีมำกข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อควำมเส่ียงในดำ้นควำมปลอดภยัและ
อำชีวอนำมยัของกลุ่มพนกังำนดงักล่ำว งำนวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้จะหำเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมปลอดภยัและอำ
ชีวอนำมยัของพนกังำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน โดยมุ่งหวงัท่ีจะทรำบถึงเหตุในกำรดูแล
เร่ืองควำมปลอดภยั และใชใ้นกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนท่ีเหมำะสมในหน่วยงำนและหน่วยงำนท่ีสนใจดงั
งำนวจิยัดงักล่ำว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษำ ระดบัควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
ก ำแพงแสน   

2. เพื่อศึกษำ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน
จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษำ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน
จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ 

 

นิยามศัพท์ 

ควำมปลอดภยั หมำยถึง สภำวะกำรปรำศจำกภยัหรือพน้จำกภยัอนัตรำย จำกกำรบำดเจ็บ กำรเส่ียง
ภยั กำรสูญเสียโดยเฉพำะอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนซ่ึงเกิดจำกสำเหตุน ำ และสำเหตุโดยตรง จึงจ ำ เป็นตอ้งมี
กำรป้องกนัอุบติัเหตุเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำก 1. กำรปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีเคร่งครัด 2. กำรไม่
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หยอกลอ้เล่นกบัเพื่อนขณะปฏิบติังำน 3.กำรไม่ท ำงำนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรมอบหมำยงำนขณะปฏิบติัหนำ้ท่ี 
4. กำรใชเ้คร่ืองมือให้ถูกตอ้งกบัประเภทงำน 5. กำรใชเ้คร่ืองมือในกรณีท่ีตอ้งยกของหนกัเกินก ำลงั 6. กำร
พกัผอ่นให้พอเพียงก่อนกำรเขำ้ปฏิบติังำน 7.กำรไม่ด่ืมสุรำ หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ขณะปฏิบติัหนำ้ท่ี 
8. กำรตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของเคร่ืองมือก่อนปฏิบติังำน 9. กำรแจ้งให้หัวหน้ำทรำบทนัทีท่ีพบ
เคร่ืองจกัรช ำรุด 10. กำรเอำใจใส่ท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือหลงัใช้งำน 11. กำรไม่ลองผิดลองถูกโดยไม่
จ  ำเป็น เม่ือไม่เข้ำใจวิธีกำรปฏิบติักำรท่ีชัดเจน 12. กำรปฏิบติังำนด้วยควำมระมดัระวงั 13.  เม่ือพบส่ิง
ผิดปกติของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร จะไม่แกไ้ขเอง 14. กำรไม่แกไ้ขและปรับตั้งค่ำของเคร่ืองจกัรเองในกรณีท่ี
ไม่ไดง้ำนท่ีถูกตอ้ง และ  15.  กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัขณะปฏิบติังำน 

อำชีวอนำมยั หมำยถึง งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมดูแล สุขภำพอนำมยัของผูป้ระกอบอำชีพ
ทั้งหมด เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและส่งเสริมสุขภำพอนำมยั รวมทั้งกำรคงไวซ่ึ้งสภำพร่ำงกำย 
และจิตใจท่ีสมบูรณ์ของผูป้ระกอบอำชีพ โดยพิจำรณำจำก ควำมรับผดิชอบต่อ 1. สุขภำพ ควำมปลอดภยั 2. 
อำหำรและโภชนำกำร 3. กิจวตัรประจ ำวนั กกัำรจดักำรควำมเครียด 4. กำรออกก ำลงักำย และ 5.กำรสำน
สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน 
 

กรอบแนวคิดในการท าวจัิย 

ผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำแนวคิดเร่ือง ระบบอำชีวอนำมยัของประเทศไทย (เปรมศกัด์ิ  เพียยุระ 2554) และ
ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  แนวควำมคิดเก่ียวกับกำรส่งเสริมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และ 
งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภำณี ฤทธ์ิมำก และคณะ (2543) สุพชัญำ  บุญวรรณ (2547) และ สมศกัด์ิ สุขสุลำภ 
(2546). สุจิตรำ เริงมงคล (2551). สุรพนัธ์ ฑีฆะธรกุล  (2544) นริศ โรจน์วิศำลทรัพย์ (2556)  พิชิต               
เพ็งสุวรรณ (2552) และ วิศรุต ขนัธิกุล (2553)  Pender ,Murdaugh &  Parsons (2006) มำพฒันำเป็นกรอบ
แนวคิดไดด้งัน้ี 

 
 



75 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ เน้ือหำท่ีศึกษำประกอบดว้ย 
       1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อำยุ  กำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน อำยุงำน กำรฝึกอบรมควำม
ปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ เป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบจ ำนวน 7 ขอ้ 

     1.2 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน เป็น
แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ ประกอบไปดว้ย ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบั ควำมปลอดภยั จ ำนวน 15 ขอ้
และอำชีวอนำมยัจ ำนวน 5 ขอ้ 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ซ่ึงประกอบด้วย
พนกังำน 6 แผนก จ ำนวน 85  คน และเก็บตวัอยำ่ง จ ำนวน 70  คน 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรวิจยัคร้ังน้ีท ำกำรวิจยัและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกรำคม ถึง 
เมษำยน 2560  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
กำรวจิยัคร้ังน้ีใชป้ระชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี 
ประชำกรท่ีให้ขอ้มูลในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ซ่ึง

ประกอบดว้ยพนกังำน 6 แผนก โดยค ำนวณขนำดของตวัอยำ่งจำกสูตรกำรค ำนวณของตวัอย่ำงของ เครจซ่ี 
และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิดควำมคลำดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้นจะได้ขนำดของ
กลุ่มตวัอย่ำง 6 แผนก จ ำนวน 70 คน  และใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
เคร่ืองมือในกำรท ำวิจยัได้แก่ แบบสอบถำมท่ีคณะผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนมีกำรทดสอบค่ำควำมตรงเชิงเน้ือหำ 
(Content analysis) จำกผูท้รงคุณวุฒิจ ำนวน 3 รำย และมีกำรทดสอบค่ำควำมเท่ียงจำกพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค อ ำเภอนครชัยศรี จ ำนวน 30 รำย ด้วยกำรหำค่ำอลัฟำ ครอนบำค แบบสอบถำมส่วนควำม
ปลอดภยัไดค้่ำในช่วง  0.75—0.83 และในส่วนอำชีวอนำมยัจ ำนวน อยูใ่นช่วง 0.72-0.88 สถิติท่ีใช้ไดก้ำร
วิเครำะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ (Independent     
t-test) และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One Way ANOVA)  
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ตารางที ่1 ประชำกรและตวัอยำ่ง  

แผนก ประชากร(คน) สัดส่วน(ร้อยละ) ตัวอย่าง(คน) 
บริหำรทัว่ไป 6 7.06 5 
บญัชีและประมวลผล 20 23.53 16 
บริกำรลูกคำ้ 8 9.41 7 
ก่อสร้ำง 16 18.82 13 
ปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำ 27 31.77 22 
มิเตอร์ 8 9.41 7 

รวม 85 100.00 70 
 

 
ผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.57 รองลงมำคือ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.43 มีระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบั ประกำศนียบตัรวิชำชีพขั้นสูง/อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 38.57 มีต ำแหน่งส่วนใหญ่แผนกปฏิบติักำร
และบ ำรุงรักษำ คิดเป็นร้อยละ 31.77 มีอำยุงำนส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.86 มีกำรฝึกอบรม
ส่วนใหญ่นำนๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.43 และส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบติัเหตุในกำรท ำงำน คิดเป็นร้อยละ  
72.86 
 
ส่วนที ่2  ระดับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอก าแพงแสน 
 คณะผูว้ิจยัวิเครำะห์ดว้ยค่ำเฉล่ียค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ภำพรวมในเร่ือง ควำมปลอดภยั
และดำ้นอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสนไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2    ควำมปลอดภยัและดำ้นอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสน  

ตัวแปร X  ..DS  ระดับประเมิน 
1. ดำ้นควำมปลอดภยั 3.65 0.38 มำก 
2. ดำ้นชีวอนำมยั 3.58 0.83 มำก 
                ภาพรวม 3.62 0.61 มาก 
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ระดบัควำมกำรประเมินของควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

อ ำเภอก ำแพงแสน ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (�̅�=3.62) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นก็พบวำ่ทุกรำยดำ้นอยูใ่น
ระดบัมำกเช่นเดียวกนั ดำ้นควำมปลอดภยั (�̅�=3.65) และดำ้นอำชีวอนำมยั (�̅�=3.58) 
 
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

ในส่วนสถิติสรุปอำ้งอิง ผูว้ิจยัใชก้ำรวเิครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ (Independent t-test) และกำรวเิครำะห์
ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One Way ANOVA) ดงัในตำรำงท่ี 3 และ 4 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนกตำม ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามัยของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยงุำน 
t sig F sig F sig t sig F sig 

1. ควำมปลอดภยั 1.01 0.32 1.75 0.16 0.98 0.42 7.08 0.00* 1.29 0.28 

2. อำชีวอนำมยั 0.08 0.44 0.52 0.67 0.17 0.95 0.61 0.70 0.93 0.40 

รวม 0.45 0.65 0.47 0.70 0.21 0.93 2.26 0.06 0.71 0.71 

  
ควำมแตกต่ำงระดับควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนเม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ในภำพรวมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกนั เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่มีเพียงปัจจยัดำ้นควำมปลอดภยัของพนกังำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคท่ีมีควำมแตกต่ำง
กนัตำมต ำแหน่ง 
 
ตารางที ่4   เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนกตำม ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

กำรฝึกอบรม ประสบกำรณ์ 
F sig t sig 

1. ควำมปลอดภยั 7.17 0.00* 2.18 0.00* 
2. อำชีวอนำมยั 7.39 0.00* 2.36 0.00* 

รวม 7.36 0.00* 3.14 0.00* 
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ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำม 
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้ง
ในภำพรวม และรำยดำ้น ซ่ึงผูท่ี้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั  มำกกว่ำจะมีแนวโนม้ท่ีจะให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั สูงกว่ำผูท่ี้มีชั่วโมงอบรมน้อยกว่ำ ในขณะเดียวกนัผูท่ี้มีประสบกำรณ์
อุบติัเหตุมำแลว้จะใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัสูงกวำ่ผูท่ี้ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
ผลกำรวิจยัพบวำ่พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสนต่ำงใหค้วำมส ำคญัต่อเร่ืองควำม

ปลอดภยัและดำ้นอำชีวอนำมยั โดยให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สุจิตรำ เริง
มงคล. (2551). ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของ พนกังำนและคนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีพบว่ำควำมปลอดภยัของพนกังำนและคนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรีในภำพรวมอยู่ใน
ระดบัมำก ควำมปลอดภยัท่ีปฏิบติัมำกท่ีสุดอนัดับท่ี 1 ดำ้นขั้นตอนในกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ ควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั
ของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนเม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ในภำพรวมพบวำ่ไม่
มีควำมแตกต่ำงกนั มีเพียงเร่ืองของต ำแหน่งเท่ำนั้นท่ีมีผลต่อควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
ผลกำรวิจยัดงักล่ำวสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สมศกัด์ิ สุขสุลำภ (2546) ซ่ึงท ำวิจยัเร่ืองกำรรับรู้สภำพกำร
ท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำรปฏิบติังำนอย่ำงปลอดภยัของพนักงำนฮอทไลน์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้
เสนอว่ำควำมแตกต่ำงของปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อกำรรับรู้สภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั และงำนวจิยัของ สุจิตรำ เริงมงคล (2551) เสนอวำ่ พนกังำนและคนงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีอำยุต่ำงกนั และระดบักำรศึกษำต่ำงกนัมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใน
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั 

ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำม 
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้ง
ในภำพรวม และรำยด้ำน สอดคล้องกบังำนวิจยัของ สุจิตรำ เริงมงคล. (2551) ท่ีเสนอว่ำ พนักงำนและ
คนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีประสบกำรณ์กำรอบรมต่ำงกนั มีกำรปฏิบติัดำ้นควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนในภำพรวมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 งำนของ สมศกัด์ิ สุขสุ
ลำภ (2546) ท่ีเสนอว่ำกำรรับรู้สภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยของ
พนกังำนฮอทไลน์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะเกิดจำกภูมิหลงัของกำรประสบกำรณ์กำรอบรม และกำรเคย
ประสบอุบติัเหตุมำก่อน และงำนวิจยัของ สุรพนัธ์ ฑีฆะธรกุล (2544) ท่ีศึกษำสภำพและกำรด ำเนินงำนตำม
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แผนงำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้มในสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง เขตนครหลวง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย ซ่ึงเสนอว่ำควำมส ำเร็จของสภำพและกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนควำมปลอดภยั อำชีว  
อนำมยัตอ้งอำศยัประสบกำรณ์กำรอบรม 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้  

1.1 ระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนก
ตำม ปัจจยัส่วนบุคคล เม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีควำมแตกต่ำงกนั แสดงให้เห็นว่ำสำระส ำคญั
ของกำรให้ควำมส ำคญัของปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ไม่ไดข้ึ้นควำมแตกต่ำงกนัของคนในองคก์ำร แต่ส่ิง
ส ำคญัคือควำมแตกต่ำงของประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ ซ่ึงผูท่ี้มี
สองปัจจยัน้ีสูงกวำ่จะมีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัมำกกวำ่ 

1.2 เพื่อกำรพฒันำองคก์ำรอยำ่งย ัง่ยืน กำรท่ีจะให้พนกังำนในองคก์ำรมีประสบกำรณ์อุบติัเหตุก่อน
แลว้มำให้ควำมส ำคญัต่อ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  เป็นส่ิงท่ีไม่ควรท ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นกำร
สร้ำงควำมเส่ียงต่อกำรสูญเสียพนักงำนในองค์กำร ดังนั้ นกำรให้ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั จึงมีควำมส ำคญัมำกยิ่งกว่ำ ผูบ้ริหำรควรมีกำรวำงแผนจัด
ฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรประกนัในกำรสร้ำง
ควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำน ลดโอกำสเส่ียงในกำรสูญเสียทรัพยำกรบุคคลอนัมีค่ำ และเพื่อเพิ่มขวญัและ
ก ำลงัใจให้กบัพนักงำน อนัจะส่งผลกระทบต่อควำมย ัง่ยืน เพรำะสำมำรถรักษำคนท่ีมีคุณภำพให้อยู่กับ
องคก์ำรไดต้ลอดไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

2.1 กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรเก็บขอ้มูลเฉพำะควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ของพนกังำนกำรไฟฟ้ำอ ำเภอก ำแพงแสน ผูท่ี้สนใจอำจน ำกรอบแนวคิดในกำรวจิยัไปทดลอง
กบัหน่วยงำนอ่ืนๆ ซ่ึงอำจจะไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนหรือแตกต่ำงจำกงำนวจิยัท่ีเป็นอยู ่

2.2 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใช้วิธีกำรเก็บขอ้มูลแบบสอบถำมเพียงอย่ำงเดียวอำจจะท ำให้ผลกำรศึกษำ
คลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริง ดังนั้ น กำรสร้ำงค ำถำมปลำยเปิด หรือกำรใช้แบบสัมภำษณ์ร่วมกับ
แบบสอบถำม หรือกำรปรับงำนวิจยัให้เป็นแบบเชิงผสมผสำน (Mixed Method) ก็น่ำจะท ำให้งำนวิจยัคร้ัง
ต่อไปมีควำมถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน 
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ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความพงึพอใจในงาน ต่อความผูกพนั
องค์การ ของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย* 

THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND JOB 
SATISFACTION ON THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF NURSE AT 

KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL 
  

อศิรดำ อนนตรี1 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1) ศึกษำกำรรับรู้กำรสนบัสนุนองคก์ำร 
ท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในงำน และควำมผูกพนัองค์กำร และ (2) ศึกษำควำมพึงพอใจในงำนท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมผูกพนัองค์กำร ในกำรวิจยัเชิงปริมำณ กลุ่มตวัอย่ำง คือ พยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย จ ำนวน 300 คน ไดใ้ชว้ธีิกำรรวบรวมทฤษฎี วจิยั และบทควำมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส ำรวจตวัแปร
ท่ีเป็นองค์ประกอบของกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และควำมพึงพอใจในงำน เพื่อน ำมำพฒันำ
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถำม ท่ีผ่ำนกำรหำคุณภำพด้วยควำมตรงและควำมเช่ือมั่น จ  ำนวนส่ีส่วน 
แบบสอบถำมส่วนแรก ใชร้วบรวมขอ้มูลทัว่ไปเพื่อส ำรวจ เพศ อำยุ และระดบักำรศึกษำ รวบรวมขอ้มูลสถิติ
พรรณนำวิเครำะห์ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน แบบสอบถำมส่วนท่ีสอง ใช้รวบรวม
ขอ้มูลเพื่อส ำรวจกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร แบบสอบถำมส่วนท่ีสำม ใชร้วบรวมขอ้มูลเพื่อส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในงำน และส่วนท่ีส่ี ใชร้วบรวมขอ้มูลเพื่อส ำรวจควำมผูกพนัองค์กำร ส ำหรับสถิติท่ีในกำร
วจิยัเชิงปริมำณใช ้กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั กำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสำเหตุ และกำรวเิครำะห์
โมเดลสมกำรโครงสร้ำง  
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ โมเดลสมกำรโครงสร้ำงผลกระทบของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำร 
และควำมพึงพอใจในงำน ท่ีมีต่อควำมผูกพนัองค์กำร มีควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจักษ์  χ2  = 5.13, df = 5, χ2 /df = 1.03, p-value = 0.39977, CFI = 1.000, GFI = 0.997, AGFI = 0.971, 
RMSEA = 0.009 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อควำมผูกพนัองค์กำรได้แก่กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร 
(ทำงตรง = 0.49 ทำงออ้ม = 0.38 รวม = 0.87) และควำมพึงพอใจในงำน (ทำงตรง = 0.63) ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อควำมผกูพนัองคก์ำร ประกอบดว้ยกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร และควำมพึงพอใจในงำน 
 
1พยำบำลวิชำชีพระดบั 4 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย  
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ซ่ึงควรให้ควำมส ำคญักบัปัจจยักำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร และควำมพึงพอใจในงำนควบคู่กนัไปจึง
จะก่อใหเ้กิดควำมผกูพนัองคก์ำรไดม้ำกท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ : กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร ควำมพึงพอใจในงำน ควำมผกูพนัองคก์ำร 

 
ABSTRACT 

 
In this quantitative research investigation, the researcher studies (1 )  the influence of perceived 

organizational support on job satisfaction; and (2 )  the influence of job satisfaction on organizational 
commitment.  

The sample population consisted of 3 0 0  nurses employed at King Chulalongkorn Memorial 
Hospital.  
In carrying out this investigation, the researcher examined germane theories, pertinent research 
investigations, and relevant articles in order to isolate variables taken as componential elements of 
organizational support and job satisfaction.  This in turn allowed the construction of a questionnaire as a 
research instrument.  

The quadripartite questionnaire was tested for accuracy and reliability. The questionnaire’s first 
part was used to elicit demographical data concerning gender, age, and educational level. Using techniques 
of descriptive statistics, the researcher analyzed these data in terms of percentage, mean, and standard 
deviation. The second part was used to collect survey data appertaining to perceived organizational support. 
The third part was used to collect survey data concerning job satisfaction. The fourth part was used to collect 
survey data involving organizational commitment. Methods of statistical analysis used in analyzing the data 
collected for the last three parts of the questionnaire were confirmatory factor analysis (CFA), analyses of 
cause-effect relationships (CERs), and structural equation modeling (SEM).  

Findings are as follows: SEM analysis revealed the effects of perceived organizational support and 
job satisfaction on organizational commitment. As such, the CERs shown were in consonance with the 
empirical data collected after the following manner: Chi-squared (χ2) = 5.13; degrees of freedom (df) = 5, 
χ2/df = 1.03, probability-value (p-value) = 0.39977; comparative fit index (CFI) = 1.000; goodness of fit 
index (GFI) = 0 .997 ; adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0 .971 ; and root mean square error of 
approximation (RMSEA) = 0.009.  
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It was also found that factors exerting effects on organizational commitment were perceived 
organizational support (direct = 0.49, indirect = 0.38, total = 0.87) and job satisfaction (direct = 0.63). The 
factors showing effects on organizational commitment were perceived organizational support and job 
satisfaction.  

In conclusion, the researcher recommends that the factors of perceived organizational support and 
job satisfaction taken ensemble should be closely heeded.  If so, this in turn would lead to organizational 
commitment at the highest level.  
 
Key words : perceived organizational support, job satisfaction, organizational commitment 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จำกผลกำรวิเครำะห์เหตุผลกำรลำออกจำกองคก์ำรของพยำบำล พบวำ่เหตุผลกำรลำออกส่วนใหญ่
คือ กำรไดส้ถำนท่ีท ำงำนใหม่  หรือกำรโอนยำ้ยไปโรงพยำบำลอ่ืนๆ (ปริศนำ ใจบุญ, 2554, หนำ้ 236; จิรำ
ภรณ์ กองจนัทร์, 2557) พยำบำลร้อยละ 55 ยอมรับวำ่คิดเร่ืองลำออก หรือมีแผนท่ีจะลำออก ในขณะท่ีควำม
พยำยำมในกำรรักษำพยำบำลไวก้บัองค์กำรประสบควำมส ำเร็จน้อยมำก เพรำะมีองค์กำรเพียงร้อยละ 9 
เท่ำนั้นท่ีตอบวำ่สำมำรถจูงใจและรักษำพยำบำลไวไ้ดส้ ำเร็จ (พรรัตน์ แสดงหำญ, 2553, หนำ้ 33-37) รวมถึง
เหตุผลปัญหำค่ำตอบแทน สวสัดิกำร และปัญหำในส่วนของกำรบริหำรองคก์ำร ท ำใหพ้บขอ้มูลกำรเดินทำง
ไปท ำงำนต่ำงประเทศ เป็นอีกสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดกำรขำดแคลนพยำบำลข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงสมำคม
พยำบำลแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ไดท้  ำกำรศึกษำวิจยั
เร่ืองกระบวนกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ ของพยำบำลไทย พบวำ่มีพยำบำลไทยเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดโลก
เป็นอยำ่งมำก และมีพยำบำลไทยท ำงำนอยูใ่นหลำกหลำยประเทศทัว่โลก จึงเป็นอีกช่องทำงของลำออกจำก
องคก์ำรของพยำบำลท่ีเพิ่มมำกข้ึนต่อเน่ือง (ประสิทธ์, 2556; จิรำภรณ์, 2557) พยำบำล เป็นบุคคลำกรหลกัท่ี
มีควำมส ำคญั ในกำรเพิ่มศกัยภำพขององคก์ำร และท ำให้องคก์ำรประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
กำรสร้ำงกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรและควำมพอใจในงำนของพยำบำลจึงมีควำมจ ำเป็น ให้พยำบำล
ในองค์กำรเกิดควำมรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กำรมำกยิ่งข้ึน  พนกังำนท่ีมีควำมผูกพนัต่อองค์กำรก็จะมีกำร
แสดงพฤติกรรมออกมำในทำงบวก มีควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค ์แต่ในทำงกลบักนัถำ้พยำบำลไม่เกิดกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร หรือไม่พอพึงใจในกำร
ท ำงำน ย่อมส่งผลให้ไม่เกิดควำมผูกพนัต่อองคก์ำร เพิกเฉยต่องำนท่ี นอกเหนือจำกงำน ในหนำ้ท่ีท่ีตนเอง
รับผดิชอบ ยอ่มส่งผลทำงลบต่อองคก์ำรใหเ้กิดปัญหำข้ึนอยำ่งแน่นอน (จนัจีรำ โสะประจิน, 2553, หนำ้ 3)  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษำกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร ท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในงำน และควำม

ผกูพนัองคก์ำร ของพยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย  (2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในงำน ท่ี
มีอิทธิพลต่อ ควำมผกูพนัองคก์ำร ของพยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 (1) ผลกระทบทำงตรงของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร ต่อควำมพึงพอใจในงำน (2) 
ผลกระทบทำงตรงของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร ต่อควำมผกูพนัองคก์ำร (3) ผลกระทบทำงตรง
ของควำมพึงพอใจในงำน ต่อควำมผกูพนัองคก์ำร (4) ผลกระทบทำงออ้มของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำก
องคก์ำร ต่อควำมผกูพนัองคก์ำรโดยผำ่นควำมพึงพอใจในงำน 
 
นิยามศัพท์ 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร (perceived organization support: POS) หมำยถึง กำรรับรู้กำร
สภำพกำรท ำงำนและรำงวลัท่ีไดรั้บ (organization reward and job condition) หมำยถึง กำรรับรู้ของพนกังำน
ถึงควำมพร้องของอุปกรณ์กำรท ำงำน เคร่ืองมือท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำน อนัจะท ำให้องค์กำรบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วำงไว ้และเม่ือพนกังำนสำมำรถปฏิบติังำนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้องคก์ำรมีกำรแสดง
ควำมช่ืนชม หรือมีกำรให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่พนักงำน กำรรับรู้กระบวนกำรยุติธรรม (fairness) 
หมำยถึง กำรรับรู้ของพนกังำนเม่ือองคก์ำรมีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีในองคก์ำรอยำ่งยุติธรรม โปร่งใส 
และมีกำรจ่ำยผลตอบแทน ค่ำชดเชยท่ีเป็นธรรม เท่ำเทียมกันในพนักงำนระดับเดียวกัน กำรรับรู้กำร
สนบัสนุนจำกหัวหน้ำงำน (perceived supervisor support) หมำยถึง กำรท่ีพนักงำนรับรู้กำรสนบัสนุนจำก
หัวหน้ำงำนท่ีให้คุณค่ำต่อกำรท ำงำนของพนักงำน ตระหนักถึงเป้ำหมำยในกำรกำรประกอบอำชีพของ
พนักงำน ควำมพึงพอใจในงำน ( job  satisfaction: JOB) หมำยถึง ผลตอบแทน ( reward) หมำยถึง 
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินและผลตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ทุกรูปแบบท่ีองคก์ำรมอบให้พนกังำนเป็นกำรตอบแทน
แลกเปล่ียนกบักำรท ำงำน กำรเล่ือนต ำแหน่ง (promotion) หมำยถึง โอกำสท่ีพนกังำนจะไดรั้บกำรเล่ือนขั้น
หรือเล่ือนต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนไปอย่ำงยุติธรรม เท่ำเทียม กำรก ำกบัดูแล (supervision) หมำยถึง บุคคลซ่ึงมี
บทบำทต่อกำรควบคุม ตรวจสอบ มอบหมำยภำรกิจตำมหนำ้ท่ีเดิม หรือหนำ้ท่ีพิเศษเพิ่มเติมของพนกังำนใน
ฐำนะผู ้บังคับบัญชำ ควำมผูกพันองค์กำร (organizational commitment: OC) หมำยถึง ด้ำนควำมรู้สึก 
(affective commitment) หมำยถึง ควำมรู้สึกของ พนักงำนท่ีเกิดควำมรู้สึกว่ำเป็นส่วนหน่ึงขององค์กำร มี
ส่วนร่วมในองคก์ำร ดำ้นควำมต่อเน่ือง  (continuance commitment) หมำยถึง พนกังำนจะค ำนึงถึงกำรท ำงำน
ในปัจจุบนั อนัจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กำรในอนำคต และกำรอยู่กับองค์กำรน้ีต่อไป มีควำม
เจริญกำ้วหนำ้ในอำชีพต่อไป ดำ้นบรรทดัฐำนของสังคม (normative commitment) หมำยถึง ควำมรู้สึกของ
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พนกังำนท่ีมีต่อองค์กำร ซ่ึงไดป้ลูกฝังแนวทำงท่ีดีในกำรท ำงำน รวมถึงควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนิน
ตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนขององคก์ำรน้ี  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

กำรวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษำผลกระทบของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร และควำมพึงพอใจในงำน
ต่อควำมผูกพนัองค์กำร ขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรกำรพยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย โดย
ประชำกร คือ พยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จ ำนวน 1,946 คน และกลุ่มตวัอย่ำงท่ี
เลือกใช้ คือ พยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จ ำนวน 300 คน (Hair, J.F., Black, W.C., 
Bain, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, 2006, p.117) ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี วนัท่ี 1 มิถุนำยน 
2560 ถึง วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560  

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมผูกพนัองค์กำรของพยำบำลวิชำชีพท่ี
ปฏิบติังำนกำรพยำบำลในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษำ ทฤษฎีสองปัจจยั ( two-
factor theory) Herzberg (1959 อำ้งใน ปริญญำ สัตยธรรม, 2550: 16-19) ไดศึ้กษำพบว่ำ ปัจจยัท่ีท ำให้เกิด
ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ (motivation factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับงำน
โดยตรง เพื่อจูงใจ ให้คนชอบและรักงำนท่ีปฏิบติั เป็นตวักระตุน้ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์กำรให้ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ปัจจยัค ้ำจุน (maintenance factor) หรืออำจเรียกอีก
อยำ่งหน่ึงวำ่ ปัจจยัสุขอนำมยั หมำยถึง ปัจจยัท่ีจะค ้ำจุนให้แรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลำ  
ถำ้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์กำรจะเกิดควำมไม่ชอบข้ึน และปัจจยัท่ีมำจำก
ภำยนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ เงินเดือน (rewards) โอกำสท่ีจะไดรั้บควำมกำ้วหน้ำในอนำคต(promotion) และ
ควำมสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชำ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อนร่วมงำน  (supervision)  กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำก
องค์กำร (perceived organization support) หมำยถึง (Eisenberger, Robert, Shanock and Linda Rhoades.,
2006) ควำมรู้สึกของพนกังำนจำกประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกำรท ำงำน วำ่องคก์ำรเปรียบเสมือนบุคคลท่ีได้
มองเห็นคุณค่ำในกำรทุ่มเทท ำงำน แสดงควำมห่วงใยต่อองคก์ำรให้พนกังำน มีควำมเป็นอยูท่ี่ดี (perceived 
supervisor support) บุคคลจะรับรู้ส่ิงเหล่ำน้ีได้จำกผลตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรปฏิบติังำนให้กบัองค์กำร 
Vandenberghe(2017) พบวำ่ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรท่ีมีต่อควำมผูกพนัต่อ
องค์กำร ดำ้นควำมรู้สึก ดำ้นบรรทดัฐำนของสังคม และด้ำนควำมต่อเน่ือง ทั้งกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำก
หัวหน้ำ (perceived supervisor support) กำรรับรู้กระบวนกำรยุติธรรม (fairness) กำรรับรู้สภำพงำนและ
รำงวลัท่ีไดรั้บ (organization reward and job condition) ควำมพึงพอใจในงำน (job  satisfaction)  เป็นทศันคติ
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H1 

H2 
H3 

ต่ำงๆ ซ่ึงเป็นผลมำจำกงำนและปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของบุคคลได ้Blum 
and Naylor (1968: 364 อำ้งในภำวนำ เวชกิจ, 2550: 22)  

 

กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  

 

 

 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ (quantitative research) เพื่อศึกษำผลกระทบของควำม       

พึงพอใจในงำน และควำมผูกพนัองค์กำร ต่อกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำร เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั
เป็นแบบสอบถำม (questionnaire) ท่ีสร้ำงข้ึนจำก กรอบแนวคิดเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตำมวตัถุประสงค์ในกำรวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเห็น เพื่อใชใ้นกำรวิเครำะห์ ดงัน้ี 
ควำมพึงพอใจในงำน กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร และควำมผกูพนักบัองคก์ำร เกณฑก์ำรให้คะแนน
ในขอ้ค ำถำม ซ่ึงทำงผูว้จิยัได ้แบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยุ และระดบักำรศึกษำ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบั
กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำร (perceived organization) เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ใช้เก็บขอ้มูลเชิง
ปริมำณ เป็นค ำถำมวดัระดบัควำมคิดเห็น เก่ียวกบัระดบักำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรทั้ง 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 
กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกหัวหนำ้ (perceived supervisor support) กำรรับรู้กระบวนกำรยุติธรรม (fairness) 
กำรรับรู้สภำพงำนและรำงวลัท่ีได้รับ (organization reward and job condition) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำม
เก่ียวกบัควำมพึงพอใจในงำน (job  satisfaction) เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ใช้เก็บขอ้มูลเชิงปริมำณ เป็น
ค ำถำมวดัระดบัควำมคิดเห็น เก่ียวกบัระดบัควำมพึงพอใจในงำนทั้ง 3 ดำ้น  ผลตอบแทน (reword) กำรเล่ือน
ต ำแหน่ง (promotion) และผูบ้งัคบับญัชำ (supervision) ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมผูกพนัองคก์ำร 
(commitment) เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมำณ เป็นค ำถำมวดัระดับควำมคิดเห็น 
เก่ียวกบัควำมผูกพนัองคก์ำรดำ้น ควำมรู้สึก (affective commitment) ควำมผกูพนัองคก์ำรดำ้นควำมต่อเน่ือง 
(continuance commitment) และควำมผกูพนัต่อองคก์ำรดำ้นบรรทดัฐำนของสังคม (normative commitment) 

ควำมพึงพอใจในงำน 

กำรรับรู้ กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร 

ควำมผกูพนัองคก์ำร 
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กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 เพื่อศึกษำว่ำองค์ประกอบย่อยท่ีไดอ้ยู่ภำยใตอ้งค์ประกอบ
ใหญ่เดียวกนัหรือไม่ และองคป์ระกอบยอ่ยใดมีควำมส ำคญัมำกกวำ่กนัโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส ำคญัของ
กำรวิเครำะห์ คือ ตวัแปรตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เน่ืองจำกวตัถุประสงคข์องกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเพื่อ
รวมกลุ่มของประตัวแปรท่ีสัมพันธ์กัน (สุภมำศ , สมถวิล และ รัชนีกูล , 2552) โดยกำรวิ เครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวับ่งช้ีดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของตวับ่งช้ีต่ำงๆ 
ในกำรวิจยัคร้ังน้ีท่ีจะน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ โดยใช้กำรค ำนวณค่ำ Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy ซ่ึงค่ำ ท่ีค  ำนวณได้ควรมีนัยส ำคัญ และกำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สันค่ำ Bartlett’s Test of Sphericity  

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ี 2 ด้วยโปรแกรมกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำร
โครงสร้ำงเพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องของแบบจ ำลองตวับ่งช้ีท่ีพฒันำตำมแนวคิดทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษโ์ดยใช่ค่ำสถิติ ไดแ้ก่ ค่ำไค-สแควร์ (2) ค่ำไค-สแควร์ต่อค่ำองศำอิสระ (2/df) ค่ำดชันีวดัระดบั
ควำมสอดคลอ้ง (Goodness-of-Fit Index--GFI) ค่ำดชันีวดัระดบัควำมสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index--AGIF) ค่ำดชันีวดัระดบัควำมสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) ค่ำรำกของค่ำเฉล่ียก ำลงั
สองของควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Root Mean Squared Residual--RMR) ค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำร
ประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (RMSEA) และค่ำขนำดตวัอยำ่งวกิฤต (CN) โดยเกณฑท่ี์ใชบ้่งบอกวำ่แบบจ ำลองตวั
บ่งช้ีมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (สุภมำศ , สมถวิล และ รัชนีกูล, 2552) ไดแ้ก่ ค่ำสถิติค่ำไค-
สแควร์ ควรไม่มีนยัส ำคญักบัดชันีวดัระดบัควำมสอดคลอ้งและค่ำดชันีวดัระดบัควำมสอดคลอ้งท่ีปรับแก้
แลว้ และค่ำดชันีวดัระดบัควำมสอดคลอ้งเปรียบเทียบควรมีค่ำมำกกวำ่ .90 ค่ำรำกของค่ำเฉล่ียก ำลงัสองของ
ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน และค่ำควำมคลำดเคล่ือนในกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ควรมีค่ำต ่ำกวำ่ .05 และ
ค่ำขนำดตวัอยำ่งวกิฤตควรมีค่ำมำกกวำ่ 200  

หำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 พบว่ำ แบบจ ำลองของผลกระทบของกำร
รับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และควำมพึงพอใจในงำน ท่ีมีต่อควำมผูกพนัองค์กำร ของพยำบำล 
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองสมมติฐำนตำมค ำแนะน ำของโปรแกรม โดยมี
กำรปรับแบบจ ำลอง ใช้เหตุผลเชิงทฤษฎีและสำมำรถอธิบำยได้ว่ำท ำไมจึงปรับแบบจ ำลอง ทีละ 1 
พำรำมิเตอร์ แลว้วิเครำะห์ใหม่ และพิจำรณำจำกค่ำดชันีดดัแปลงแบบจ ำลอง (Modification Index--MI) ท่ี
แสดงให้ทรำบวำ่หำกมีกำรเพิ่มพำรำมิเตอร์ในแบบจ ำลองและท ำกำรวิเครำะห์ใหม่ ค่ำไค-สแควร์ จะลดลง
เท่ำกบัค่ำดชันีดดัแปลงแบบจ ำลองร่วมกบัค่ำกำรเปล่ียนแปลงพำรำมิเตอร์ท่ีคำดหวงั (Expected Parameter 
Chang--EPC) เป็นค่ำท่ีบอกขนำดทิศทำงของพำรำมิเตอร์ท่ีก ำลงัปรับโดยพำรำมิเตอร์ท่ีควรปรับ ควรมีค่ำ
กำรเปล่ียนแปลงพำรำมิเตอร์และค่ำค่ำดชันีดดัแปลงแบบจ ำลองสูง และตอ้งมีควำมเหมำะสมเป็นไปได้
ในทำงทฤษฎี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

ผลกำรวิเครำะห์ผลสถิติของข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 300 ฉบบั ได้น ำมำ
วเิครำะห์ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ ำนวน 258 คน เพศชำยมีจ ำนวน 
15 คน ดำ้นอำยุ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 25 ปี มีจ  ำนวน 42 คน รองลงมำมี
อำย ุ28 ปี มีจ  ำนวน 33 คน และอำย ุ26 ปี มีจ  ำนวน 26 คนตำมล ำดบั ดำ้นกำรศึกษำ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีมีจ ำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมำเป็น
กำรศึกษำปริญญำโท มีจ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และจบกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก มีจ ำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตำมล ำดบั กำรวเิครำะห์ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ของจ ำนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
(1) กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำร (2) ควำมพึงพอใจในงำน (3) ควำมผูกพนัองค์กำร และพิจำรณำค่ำ
น ้ ำหนกัองค์ประกอบมำตรฐำน (standardized factor loading) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดทุกค่ำ คือ แต่ละตวัแปร
สังเกตไดต้อ้งมีค่ำน ้ ำหนกัองค์ประกอบ ตั้งแต่ 0.5 ตวัแปรแฝงตอ้งมีค่ำ Average Variance Extracted (AVE) 
ตั้งแต่ 0.5 และ ค่ำควำมเท่ียงรวมของแต่ละตวัแปรแฝง (Composite Reliability-CR) ตอ้งมีค่ำตั้งแต่ 0.6 และ
น ้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน (standardized factor loading) ทุกค่ำผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด เม่ือพิจำรณำค่ำ
ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (SE) และค่ำสถิติ t พบว่ำ น ้ ำหนกัองคป์ระกอบแต่ละค่ำแตกต่ำงจำก 0 อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

χ2 = 5.13, df = 5, χ2/df = 1.03, p-value = 0.39977, 
CFI = 1.000, GFI = 0.997, AGFI = 0.971, RMSEA = 0.009 
 
รูปภำพท่ี 1 โครงสร้ำงผลกระทบของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร และควำมพึงพอใจในงำน ท่ีมีต่อ
ควำมผกูพนัองคก์ำร 
 

POS 
Justice 0.44** 

0.63** 

OC 

JOB 
Support 

Worken 

Reward 

Promote 

Supper 

Affective 

Continue 
0.72** 

0.88** 

0.70** 

Norm 

0.61** 

0.49** 

0.19** 
0.75** 

0.86** 

0.93** 
0.50** 
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1. กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร พบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (Mean = 
3.91,SD = 0.49)  เม่ือพิจำรณำรำยขอ้จ ำนวนทั้งหมด 9 ขอ้ค ำถำม พบวำ่ ค่ำเฉล่ีย องคก์ำรท่ีขำ้พเจำ้ท ำงำน มี
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนเพียงพอ (Mean = 4.20, SD = 0.58) 
เป็นล ำดบัท่ี 1 หวัหนำ้ของขำ้พเจำ้ตระหนกัถึง เป้ำหมำยในกำรประกอบอำชีพของขำ้พเจำ้ (Mean = 4.02, SD 
= 0.96) เป็นล ำดบัท่ี 2 และนอ้ยท่ีสุด คือ หวัหนำ้ของขำ้พเจำ้ แสดงออกถึงกำรช่วยเหลือในกำรแกไ้ขปัญหำ 
ช่วยหำทำงออกท่ีดี ใหค้  ำแนะน ำท่ีดีเม่ือเกิดปัญหำ (Mean = 3.69, SD = 0.88)  

2. ควำมพึงพอใจในงำน พบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (Mean = 3.78, SD = 0.67) 
เม่ือพิจำรณำรำยขอ้จ ำนวนทั้งหมด 9 ขอ้ค ำถำม พบว่ำ ค่ำเฉล่ีย ผูบ้งัคบับญัชำมีพฤติกรรม หรือ วำจำท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรมอันดีต่อข้ำพเจ้ำ (Mean = 4.25, SD = 0.98) เป็นล ำดับท่ี 1 ข้ำพเจ้ำมีโอกำสคิด 
ตดัสินใจ และรับผิดชอบต่อกำรท ำงำนในหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ (Mean = 3.95, SD = 0.88) เป็นล ำดบัท่ี 2 และ 
นอ้ยท่ีสุดคือ ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่มีโอกำสกำ้วหนำ้เท่ำเทียมกบัวชิำชีพเดียวกนั ในองคก์ำรอ่ืนๆ (Mean = 3.54, SD 
= 0.94)  

3. ควำมผูกพนัองค์กำร พบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก (Mean = 4.10, SD = 0.64) เม่ือ
พิจำรณำรำยข้อของตวัแปร พบว่ำ ค่ำเฉล่ีย ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนในองค์กำรท่ีสร้ำงประโยชน์ในสังคม 
(Mean = 4.69, SD = 0.50) เป็นล ำดบัท่ี 1 กำรอยู่กบัองค์กำรน้ีต่อไป ท ำให้ขำ้พเจำ้ไดรั้บผลประโยชน์อย่ำง
ต่อเน่ือง (Mean = 4.14, SD = 3.07) เป็นล ำดบัท่ี 2 และนอ้ยท่ีสุด คือ ขำ้พเจำ้เต็มใจท่ีจะทุ่มเทเวลำและอุทิศ
ตนใหก้บัองคก์ำรนอกเหนือจำกงำนท่ีไดรั้บหมอบหมำย (Mean = 3.85, SD = 1.07)   

 
ตำรำงท่ี 1 ผลกระทบทำงตรง ผลกระทบทำงออ้ม และผลกระทบรวมของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร 
ต่อควำมพึงพอใจในงำน และควำมผกูพนัองคก์ำร 

ตวัแปร 
สำเหตุ 

ตวัแปรผลลพัธ์ 
JOB OC 

DE IE TE DE IE TE 
POS .61** - .61** .49** .38** .87** 
JOB    .63** - .63** 

ตวัแปรแฝงภำยใน R2  .374 .997 
χ2 = 5.13, df = 5, χ2/df = 1.03, p-value = 0.39977, CFI = 1.000, GFI = 0.997, AGFI = 0.971, RMSEA 
= 0.009 

จำกผลกำรวจิยัแสดงให้เห็นวำ่กำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร มีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจใน
งำนและควำมผูกพนัองค์กำร ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงส่งผลโดยตรง (GAMMA) จำกกำรรับรู้กำร
สนับสนุนจำกองค์กำรถึงควำมพึงพอใจในงำน เท่ำกับ 0.61 และกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรมี
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ผลกระทบต่อควำมผูกพนัองคก์ำร เท่ำกบั 0.49 โดยกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรมีผลกระทบต่อควำม
พึงพอใจในงำน ซ่ึงมีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงส่งผลโดยตรง (BETA) จำกกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร
มีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจในงำน เท่ำกบั 0.63 ผลกระทบของกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรท่ีส่งผล
ต่อควำมผูกพนัองค์กำรในทำงออ้ม มีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำง เท่ำกบั 0.38 และผลกระทบของกำรรับรู้กำร
สนบัสนุนจำกองคก์ำรท่ีส่งผลต่อควำมผกูพนัองคก์ำร มีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงรวม เท่ำกบั 0.87  

 
การอภิปรายผล 

 
พยำบำลรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำรมีผลกระทบตรงต่อควำมพึงพอใจในงำน และควำมผูกพนั

องคก์ำร สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 และ ขอ้ท่ี 2 เน่ืองจำกพยำบำลรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร ดำ้น
กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกหัวหน้ำ กำรรับรู้กระบวนกำรยุติธรรม และกำรรับรู้สภำพกำรท ำงำน และ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลระดบัโรงเรียนแพทย ์จนกระทัง่พยำบำลเกิดควำมพึงพอใจ
ในงำน เม่ือองคก์ำรให้กำรสนบัสนุนตำมท่ีพยำบำลมีควำมคำดหวงั เกิดควำมพึงพอใจในงำน และควำมพึง
พอใจในงำนของพยำบำลจะช่วยให้เกิดควำมรู้สึกในทำงท่ีดีต่อหน้ำ ท่ี ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ อีกทั้งยงัมีผลกระทบตรงต่อควำมผูกพนัองคก์ำรเน่ืองจำกกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำร 
ดำ้นควำมรู้สึก ดำ้นควำมต่อเน่ือง และดำ้นบรรทดัฐำนทำงสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เปรมจิตร์ คลำ้ยเพช็ร์, 
2548; วิวรรธณี และ วิโรจน์ , 2554; พิมพป์ระภำ และ ธนีนำฏ, 2556; มำริสสำ และวิโรจน์, 2559) ศึกษำ
เก่ียวกบั กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร มีผลกระทบต่อควำมผูกพนัองค์กำร โดยใช้ตำมทฤษฎีของ 
Allen and Leutzinger (2009) และสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนขอ้ท่ี 3 ท่ีวำ่พยำบำลท่ีมีควำมพึงพอใจในงำน มี
ผลกระทบต่อควำมผูกพนัองคก์ำรมีค่ำสถิติสูง ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่ควำมพึงพอใจในงำน ดำ้นผลตอบแทน 
เช่น สวสัดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว กำรเล่ือนต ำแหน่งตำมระยะเวลำกำรปฏิบติังำน และกำร
ก ำกบัดูแลท่ีมีควำมสัมพนัธ์รูปแบบพี่ดูแลน้องต่อเน่ืองมำตั้งแต่กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จำกสถำบนั
เดียวกนัทั้งหมด อนัจะส่งผลกระทบต่อควำมผูกพนัองคก์ำรทิศทำงเดียวกนัในระดบัมำก สอดคลอ้งกบั วชั
รำ ข่ำวผอ่ง (2556) และอุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ศึกษำเก่ียวกบั ควำมพึงพอใจในงำน มีผลกระทบต่อควำม
ผูกพนัองค์กำรโดยใช้ ตำมทฤษฎีสองปัจจยั ของ Herzberg (1976) (ธณัฐชำ รัตนพนัธ์, 2550; วรรณี  และ      
นุศรำพร, 2550)  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ผูบ้ริหำรทำงกำรพยำบำลควรพฒันำควำมพึงพอใจในงำน และควำมผกูพนัองคก์ำรของพยำบำลให้
มีควำมเหมำะสม ควรตอ้งอำศยันโยบำยขององค์กำรท่ีส่งเสริมให้พยำบำลเกิดกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำก
องค์กำร โดยมุ่งเน้นกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองค์กำร อนัจะส่งผลให้พยำบำลรู้สึกมีตวัตนในกำรท ำงำน
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ภำยในองค์กำร และครอบคลุมถึงด้ำนสภำพกำรท ำงำนและรำงวลัท่ีไดรั้บ และด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร
ยติุธรรม เม่ือผูบ้ริหำรทำงกำรพยำบำลส่งเสริมกำรรับรู้กำรสนบัสนุนจำกองคก์ำรของพยำบำล ยอ่มส่งผลถึง
ควำมพึงพอใจในงำน อนัจะท ำใหเ้กิดกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเองอยำ่งพึงพอใจ และบรรลุวตัถุประสงค ์ตำม
เป้ำหมำยท่ีองคก์ำรวำงไวใ้นระยะยำว 
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

ศึกษำผลกระทบของปัจจยัเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อควำมผกูพนัองคก์ำร เพื่อวำงแผนกำรพฒันำควำม
ผกูพนัองคก์ำรไดอ้ยำ่งครอบคลุม และเฉพำะเจำะจงกบัวชิำชีพพยำบำล 
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บทคัดย่อ 

 
บทควำมน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชัน และทัศนคติท่ีมีผลต่อกำร

ตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชันของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย โดยประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ 
ผูโ้ดยสำรชำวไทยท่ีเดินทำงดว้ยสำยกำรบินไทย จ ำนวน 400 คน ดว้ยกำรแจกแบบสอบถำมโดยวิธีสุ่มตวัอย่ำง
แบบเจำะจง (Purposive Sampling) และใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression Analysis) 
และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชันในแต่ละองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย และทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนโมบำย 
แอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย  
ค าส าคัญ: โมบำย แอปพลิเคชนั, ทศันคติ, กำรตดัสินใจ, สำยกำรบินไทย, แนวคิดแบบ 7C’s 
 

ABSTRACT 
The purpose of this article are to study an element of mobile application and attitude affecting Thai 

passengers’ decision making toward mobile application check-in for Thai Airways International Public 
Company Limited. Data is collected by using questionnaire via purposive sampling method. The statistical 
analysis methods are simple regression analysis and multi regressions. 

                                              
1 นกัศึกษำปริญญำโท โครงกำร Advanced Program คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ฝ่ำยหลกัสูตรโครงกำรพิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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 The hypothesis testing found that the element of mobile application and attitude affecting Thai 
passengers’ decision making toward mobile application check-in for Thai Airways International Public 
Company Limited  
 
Keywords: mobile application, attitude, decision making, Thai Airways International Public Company 

Limited, 7C’s model 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในวิถีชีวิตเป็นอย่ำงมำก นอกจำกควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของโทรศพัท์แล้ว คุณสมบติักำรใช้งำนอ่ืนๆ ก็ได้รับกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง กระแสกำรเติบโตอย่ำงก้ำว
กระโดดของเทคโนโลยี และเครือข่ำยไร้สำย เปล่ียนแปลงโทรศัพท์มือถือให้กลำยเป็นสมำร์ตโฟน และ
เปล่ียนแปลงกำรใช้งำนแบบโทรออกรับสำยกลำยเป็นกำรใช้งำนขอ้มูล (data) แบบเต็มรูปแบบ (ประชำชำติ
ธุรกิจออนไลน์, 2561) ผูค้นใชง้ำนสมำร์ตโฟนผำ่นแอปพลิเคชัน่จ  ำนวนมำก กลำยเป็นท่ีมำของระบบเศรษฐกิจ
ของแอปพลิเคชัน หรือ App Economy ขณะท่ีโลกก ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคระบบกำรส่ือสำรไร้สำยยุคท่ี 5 (5G) 
พฤติกรรมของผู ้ใช้สมำร์ตโฟนก็เปล่ียนแปลงตำมไปด้วย มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี 2021 จะมีผู ้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ตโฟนถึงกวำ่ 6.3 พนัลำ้นคน เพิ่มข้ึนจำกปี 2016 ท่ีมีเพียง 3.4 พนัลำ้นคน และผูค้นทัว่
โลกใชเ้วลำกวำ่ 3.5 ลำ้นลำ้นชัว่โมงในกำรใชง้ำนแอปพลิเคชัน่ เพิ่มข้ึนจำกปี 2016 ท่ีมีกำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั
เพียง 1.3 ลำ้นลำ้นชัว่โมงทัว่โลก (Beaver, 2017) 
 รำยงำนของ BI Intelligence เสนอว่ำ ในปี 2021 จะมีกำรใช้จ่ำยผ่ำนแอปพลิเคชนัถึงเกือบ 1,000 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่ำของปี 2016 ท่ีมียอดใชจ่้ำยผำ่นแอปพลิเคชนัเพียง 379 เหรียญ
สหรัฐฯ (Beaver, 2017) กำรเติบโตท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองดึงดูดใจให้บริษทัต่ำง ๆ เลือกท่ีจะเปล่ียนแผนกำร
ตลำดจำก พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มำเป็น Mobile Marketing และพฒันำรูปแบบกำรติดต่อกับลูกค้ำจำก
เวบ็ไซต์มำเป็น โมบำย แอปพลิเคชนั ท่ีมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) สำย
กำรบินแห่งชำติ ถือเป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีไดมี้กำรพฒันำรูปแบบกลยุทธ์กำรตลำดสมยัใหม่ในกำรให้บริกำร
ผูโ้ดยสำรท่ีสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรผ่ำนสมำร์ตโฟน โดยกำรใช้แอปพลิเคชัน Thai Mobile ท่ีช่วยให้
ผูโ้ดยสำรสำมำรถเช็คอินไดทุ้กท่ี ผำ่นสมำร์ตโฟนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและสะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึน โดยสำมำรถ
เช็คอินล่วงหน้ำได้ถึง 2-24 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง เพื่อให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดสำยกำรบินท่ีมีกำร
แข่งขนัสูง อีกทั้ง ปัจจุบนัผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยยงันิยมเช็คอินดว้ยกระบวนกำรปกติ โดยผำ่นพนกังำน
ประจ ำเคำน์เตอร์เช็คอิน ในบำงช่วงเวลำมีผูโ้ดยสำรยืนต่อแถวเป็นคิวยำว เพื่อรอกำรเช็คอิน จำกปัญหำ
ดงักล่ำว ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำลกัษณะพื้นฐำนส่วนบุคคล คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชัน 
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ทศันคติ และกำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชันของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แนวทำงส ำหรับบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ในกำรปรับปรุงแกไ้ข แอปพลิเคชนัให้ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนัของบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ท่ีส่งผลต่อ
กำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย  

2. เพื่อศึกษำถึงทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้งำนผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจเช็คอิน
ผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โมบำย แอปพลิเคชนั (Mobile Application) หมำยถึง โปรแกรมประยกุตส์ ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
โดยน ำมำใชก้บัธุรกิจต่ำงๆท่ีตอ้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นกำรบริกำรและตอ้งตรงกบัควำมตอ้งกำร
ของผูบ้ริโภค 

2. คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชั่น หมำยถึง ลักษณะของโมบำย แอปพลิเคชัน ท่ีมีคุณภำพ 
เหมำะสมกบักำรใช้งำน จ ำแนกออกเป็น 1. ดำ้นรูปแบบและเน้ือหำ 2. ดำ้นกำรปรับแต่ง กำรติดต่อส่ือสำร 
กำรเช่ือมโยง และกำรพำณิชย ์และ 3. ดำ้นชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร 
 2. ทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนโมบำย แอปพลิเคชนั หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิด หรือกำรกระท ำท่ีบุคคล
มีต่อกำรใชง้ำนโมบำย แอปพลิเคชนัของบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 3. กำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชัน่ของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย หมำยถึง กำรเลือกใช้
บริกำรโมบำย แอปพลิเคช ัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย เพื่อเช็คอินก่อนกำรเดินทำง 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตกำรวิจยัประกอบดว้ย 1. ขอบเขตดำ้นประชำกรไดแ้ก่ ผูโ้ดยสำรชำวไทยของสำยกำรบิน
ไทย 2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำสำระ ประกอบดว้ย (1) คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนั (2) ทศันคติท่ีมีต่อ
กำรใช้งำนโมบำย แอปพลิเคชนั และ (3) กำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำย
กำรบินไทย สุดทำ้ยคือ 3. ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ ระหวำ่งเดือน เมษำยน ถึง กรกฎำคม พ.ศ.2560 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลท่ีได้จำกกำรวิจยัคร้ังน้ี สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ และพฒันำรูปแบบทำง
กำรศึกษำเก่ียวกบักำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย รวมไปถึง 
คุณสมบติัของแอปพลิเคชนั และทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนั  
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2. ผลท่ีไดจ้ำกกำรวิจยัคร้ังน้ีท ำให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดำ้นกำรเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนั
ของบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ได้ทรำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอป
พลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย เพื่อน ำไปพฒันำและปรับปรุงคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัใหต้รงกบั
ควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และน ำไปสู่ควำมแขง็แกร่งในเชิงกำรแข่งขนัต่อไป 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดแบบ 7C’s: เรพอร์ท และเบอร์นำร์ด (Rayport, & Bernard, 2001) ไดก้ล่ำวถึง แนวทำงในกำร
ออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดใจ และส ำหรับติดต่อกับผู ้ใช้ เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภำพ ต้องประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 7 ดำ้น หรือ เรียกวำ่ 7C’s ไดแ้ก่ 1. รูปแบบ (Context) คือ กำรจดัวำงองคป์ระกอบในเวบ็ไซตใ์ห้มี
ควำมสวยงำมและประโยชน์ในกำรใชง้ำน 2. เน้ือหำ (Content) คือ รำยละเอียดของขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์ท่ีถูกตอ้ง
และชัดเจน 3. ชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร (Community) คือ ส่วนแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงผูใ้ช้ เช่น กระทู ้
(Web Board) ของเวบ็ไซต ์4. กำรปรับแต่ง (Customization) คือ ส่วนท่ีให้ผูใ้ชบ้ริกำรสมคัรสมำชิก และสำมำรถ
เปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลส่วนตวัได้ตลอดเวลำ ต้องออกแบบให้ง่ำยต่อกำรปรับแต่ง เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำร 5. กำรติดต่อส่ือสำร (Communication) คือ ส่วนท่ีลูกคำ้และเวบ็ไซต์ใช้ติดต่อส่ือสำร
ระหว่ำงกัน 6. กำรเช่ือมโยง (Connection) คือ ส่วนของเครือข่ำยท่ีเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง               
7. กำรพำณิชย ์(Commerce) คือ ส่วนให้บริกำรในกำรสั่งซ้ือสินค้ำ ท่ีมีรำยละเอียดและขั้นตอนกำรสั่งซ้ือท่ี
ชดัเจน ซ่ึงกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ำแนวคิดแบบ 7C’s ขำ้งตน้ มำประยุกต์ใช้กบัคุณสมบติัของโมบำย แอป
พลิเคชนัส ำหรับกำรเช็คอินของสำยกำรบินไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่ 1. ดำ้นรูปแบบและ
เน้ือหำ  2. ด้ำนกำรปรับแต่ง กำรติดต่อส่ือสำร กำรเช่ือมโยง และกำรพำณิชย์ และ (3) ด้ำนชุมชนเพื่อกำร
ติดต่อส่ือสำร 

โดย แนนดำ (Nanda, 2017) ระบุว่ำกว่ำร้อยละ 90 ของผูใ้ช้งำนท่ีโหลดแอปพลิเคชันนั้น ใช้งำน 
แอปพลิเคชนัเพียงแค่คร้ังเดียวแลว้ก็ลบทิ้ง และกวำ่ร้อยละ 77 ไม่เขำ้มำใชง้ำนอีกเลยหลงัจำกลองใชง้ำนคร้ัง
แรกไปแล้ว จึงน ำมำสู่แนวทำงดงัต่อไปน้ี 1. แอปพลิเคชันท่ีดีนั้นจะตอ้งใช้งำนง่ำย ให้ในส่ิงท่ีผูใ้ช้งำน
ตอ้งกำรจริงๆ 2. แอปพลิเคชนัท่ีดีควรมีหนำ้ตำท่ีเรียบง่ำย น่ำดึงดูดใหใ้ชง้ำน ไม่ซบัซอ้น ไม่รก 3. กำรท ำงำน
ของแอปพลิเคชนั แอปพลิเคชนัท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะไม่เยอะจนเกินไป โดยแต่ละคุณลกัษณะจะตอ้งส ำคญั
ต่อผูใ้ช้งำน และท ำงำนไดอ้ย่ำงสมบูรณ์แบบ  4. ขอ้มูลกำรใช้งำนโทรศพัทมื์อถือ ตอ้งใช้ขอ้มูลเม่ือจ ำเป็น
และคุม้ค่ำท่ีสุดส ำหรับผูใ้ชง้ำนเท่ำนั้น  5. แอปพลิเคชนัท่ีดีตอ้งไม่ใชแ้บตเตอร่ีมำกจนเกินไป ถำ้แบตเตอร่ีท่ี
หมดเร็วนัน่หมำยถึงระยะเวลำท่ีผูใ้ชง้ำนแอปพลิเคชนัก็นอ้ยลงตำมไปดว้ยเช่นกนั 6. แอปพลิเคชนัท่ีดีนั้นตอ้ง
ไม่ท ำให้ผูใ้ช้งำนรอนำนจนเกินไป 7. แอปพลิเคชนัท่ีดีนั้นไม่ควรท่ีจะเก็บขอ้มูลลบัของผูใ้ช้งำนไวใ้นตวั
แอปพลิเคชัน หรือถำ้จ ำเป็นตอ้งเก็บไวจ้ริงๆ ตอ้งเขำ้รหัสไวด้้วย นอกจำกน้ีควรจะมีกำรใช้คียส์ำธำรณะ 

https://blog.faodailtechnology.com/@javalnanda?source=post_header_lockup
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(Public Key) และคียส่์วนตวั (Private Key) ให้ถูกตอ้ง  8. แอปพลิเคชนัท่ีดีนั้นควรจะมีช่องทำงส ำหรับรับ
ขอ้เสนอแนะ หรือรำยงำนขอ้ผิดพลำดไวภ้ำยในแอปพลิเคชันด้วย เพรำะคนท่ีใช้งำนแอปพลิเคชนัของเรำ
จริงๆ คือผูใ้ชง้ำน ดงันั้นกำรรับฟังเสียงจำกผูท่ี้ใชง้ำนจริงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 9. แอปพลิเคชนัท่ีดีควรจะมีขนำด
เล็กท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ 10. แอปพลิเคชนัท่ีดีตอ้งสำมำรถแสดงผลไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง สวยงำม สมบูรณ์ รวมถึง
ทุกคุณลักษณะก็ต้องใช้ได้อย่ำงปกติในทุกเคร่ือง โทรศัพท์แต่ละรุ่น และทุกรุ่นของระบบปฏิบัติกำร           
11. แอปพลิเคชนัท่ีดีตอ้งระวงัถึงเร่ืองขนำดของขอ้มูลแคชช่ิง (Caching) ท่ีจะท ำให้แอปพลิเคชนัของเรำมี
ขนำดใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ ขอ้มูลไหนไม่ใชแ้ลว้ก็ควรมีกำรก ำจดัออกอยำ่งเหมำะสม และ12. ไม่ควรแสดงส่ิงท่ีท ำ
ใหเ้กิดควำมร ำคำญ เช่น โชวห์นำ้โฆษณำทุกคร้ังท่ีผูใ้ชเ้ขำ้มำใชง้ำน เป็นตน้ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคติ: ชูชยั สมิทธิไกร (2556) กล่ำววำ่ ทศันคติ (Attitude) เป็นผลสรุปของ
กำรประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง (เช่น บุคคล วตัถุ ประเด็นท่ีถกเถียง เป็นตน้) ซ่ึงบ่งช้ีว่ำส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี น่ำพอใจ
หรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และเป็นประโยชน์หรืออนัตรำย (Eagly, & Chaiken, 1993; Petty, Wegener, & 
Fabrigar, 1997) โดยมีลักษณะส ำคัญคือ 1. ทัศนคติต้องมีท่ีหมำย 2. ทัศนคติมีลักษณะของกำรประเมิน                
3. ทศันคติมีคุณภำพและควำมเขม้ 4. ทศันคติเกิดจำกกำรเรียนรู้ และ 5. ทศันคติมีควำมคงทน ไม่เปล่ียนแปลง
ง่ำย 

ขณะเดียวกัน แคทซ์ (Katz, 1960) และโรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 1965) เสนอว่ำ ทัศนคติมีสอง
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบดำ้นปัญญำ และองคป์ระกอบดำ้นควำมรู้สึก โดยองค์ประกอบดำ้นปัญญำ 
หมำยถึง ควำมเช่ือของบุคคลวำ่ ท่ีหมำยของทศันคติจะเป็นตวัส่งเสริมหรือขดัขวำงกำรบรรลุถึงค่ำนิยมต่ำงๆ 
ของบุคคล ส่วนองค์ประกอบดำ้นควำมรู้สึก หมำยถึงควำมรู้สึกท่ีบุคคลมี เม่ือถูกกระตุน้ องคป์ระกอบทั้ง
สองน้ีจะร่วมกนัก ำหนดว่ำบุคคลจะมีควำมตั้งใจท่ีจะกระท ำพฤติกรรมอยำ่งไร และควำมตั้งใจน้ีจะน ำไปสู่
กำรแสดงพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดต่้อไป 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ: กระบวนกำรตดัสินใจของผูบ้ริโภค แต่ละคนมีควำมแตกต่ำง
กนั แต่มีรูปแบบท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำรหรือปัญหำ อนั
เป็นผลจำกควำมตอ้งกำรหรือควำมจ ำเป็นของบุคคลจำกำรไดรั้บส่ิงกระตุน้ 2. กำรแสวงหำขอ้มูล เพื่อใช้
ประกอบกำรตดัสินใจ จำกแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอก 3. กำรประเมินทำงเลือก  คือ กำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินทำงเลือก เช่น ยี่ห้อ รำคำ รูปแบบ บริกำรหลงักำรขำย รำคำขำยต่อหน่วย เป็นตน้ 
4. กำรตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคอำจพิจำรณำจำกตรำสินคำ้ท่ีซ้ือ ร้ำนคำ้ท่ีซ้ือ ปริมำณท่ีซ้ือ เวลำท่ีซ้ือ หรือ
วิธีกำรช ำระเงิน และ 5. พฤติกรรมภำยหลงักำรซ้ือ คือ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรซ้ือหรือ
ใชสิ้นคำ้หรือบริกำร ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ และกำรใชง้ำนซ ้ ำต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นวรัตน์ รัตนวำนิช (2558) ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ทศันคติ และกำรยอมรับในเทคโนโลยีท่ี

มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใช้งำนเคร่ืองเช็คอินดว้ยตนเองอตัโนมติัของผูโ้ดยสำรชำวไทย ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่นิยมเช็คอินท่ีเคำน์เตอร์เช็คอินของสำยกำรบิน โดยเลือกวิธี
เช็คอินดว้ยตนเอง และไม่เคยใชง้ำนเคร่ืองเช็คอินดว้ยตนเองอตัโนมติัมำก่อน ผลจำกกำรทดสอบสมมติฐำน
พบว่ำ ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใช้งำนเคร่ืองเช็คอินด้วยตนเอง
อตัโนมติัของผูโ้ดยสำรชำวไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ขณะท่ีดำ้นทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ
ใชง้ำนเคร่ืองเช็คอินดว้ยตนเองอตัโนมติัของผูโ้ดยสำรชำวไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ แต่อยำ่งใด 

ปรำโมทย ์เอ้ียงดิลกสกุล (2552) วิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเขำ้ชมเวบ็วีดีโอแชร่ิง 
ผลกำรวิเครำะห์พบวำ่ ปัจจยัทำงดำ้นเน้ือหำ (Content) เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเห็นวำ่ส ำคญัท่ีสุดในกำร
เขำ้ชมเวบ็วีดีโอแชร่ิง ซ่ึงเวบ็วีดีโอแชร่ิงมีเน้ือหำ (Content) ท่ีดี ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต 
โดยเวบ็ไซต์นั้นจะตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีท ำให้ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต สำมำรถสร้ำงเน้ือหำเวบ็ไซต์ไดโ้ดยสะดวกคือ 
จะตอ้งมีส่วนของกำรเช่ือมต่อ (Connection) และบริบท (Context) ท่ีช่วยท ำใหก้ำรแบ่งปันขอ้มูลหรือกำรเขำ้
สู่ขอ้มูลต่ำงๆ ง่ำยยิ่งข้ึน และส่วนสุดทำ้ยคือ ส่วนของกำรสร้ำงชุมชน (Community) ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ยนิดีท่ีจะแลกเปล่ียนเน้ือหำซ่ึงกนัและกนั 

ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ ์(2558) ศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ พบวำ่เครือข่ำยทำง
สังคม ควำมครบถว้นดำ้นมีเดีย ควำมสนุกสนำน และควำมคิดเห็นท่ีมีต่อไอทีส่งผลต่อกำรยอมรับแอปพลิเค
ชันไลน์อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติเรียงตำมล ำดบัควำมส ำคญั จำกมำกท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจยัด้ำน
ประโยชน์ในกำรใชง้ำน ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรใชง้ำน และควำมคุม้ค่ำทำง
กำรเงิน ไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ 
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในงานวจัิย 
จำกผลกำรทบทวนวรรณกรรมขำ้งตน้ น ำไปสู่กรอบแนวควำมคิดท่ีใชใ้นงำนวจิยัดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวควำมคิดกำรวจิยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐำนท่ี 1 คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนัในแต่ละองคป์ระกอบ มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ
เช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย 

สมมติฐำนท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนโมบำย แอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเช็คอินผำ่น
โมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู ้โดยสำรชำวไทยของสำยกำรบินไทย เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวน

ประชำกรท่ีแน่นอน ผูว้ิจ ัยจึงใช้วิธีกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงของ Cochran (1953) ได้จ  ำนวนทั้ งส้ิน 384 
ตวัอย่ำง และใช้วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพำะผูโ้ดยสำรชำวไทยท่ีใช้
บริกำรสำยกำรบินไทย ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคำน์เตอร์เช็คอินส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีก ำลงัเดินทำงออก
ต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนของขอ้มูลวิจยั ผูว้จิยัจึงใชข้อ้มูลกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด 400 ตวัอยำ่ง 

เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถำม ท่ีไดจ้ำกกำรประยุกตจ์ำกงำนวจิยัในอดีต และพฒันำจำกนิยำม
ของตวัแปรท่ีก ำหนดไว ้โดยตวัแปรคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนั ดำ้นรูปแบบ และเน้ือหำมีขอ้ค ำถำม 
5 ขอ้ ดำ้นกำรปรับแต่ง กำรติดต่อส่ือสำร กำรเช่ือมโยง และกำรพำณิชยมี์ขอ้ค ำถำม 6 ขอ้ และ ดำ้นชุมชน

คุณสมบัติของโมบายแอพพลเิคช่ัน 

  รูปแบบ (Context) และเน้ือหำ (Content) 
 กำรปรับแต่ง (Customization) กำรติดต่อส่ือสำร 

(Communication) กำรเช่ือมโยง (Connection)                    
และกำรพำณิชย ์(Commerce) 

 ชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร (Community)  

ทศันคติทีม่ีต่อการใช้งานโมบายแอพพลเิคช่ัน 

การตัดสินใจเช็คอนิ 

ผ่านโมบายแอพพลเิคช่ัน 

ของผู้โดยสารสายการบินไทย 
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เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรมีจ ำนวน 3 ขอ้ ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้งำนโมบำย แอปพลิเคชนัมีจ ำนวน 5 ขอ้ 
และกำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโทรศพัทมื์อถือของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยมีจ ำนวน 5 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 24 ขอ้  

ตวัแปรคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชัน ทศันคติท่ีมีต่อโมบำย แอปพลิเคชัน และกำรตดัสินใจ
เช็คอินผำ่นโทรศพัทมื์อถือของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยใชม้ำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (rating scale) โดย
มีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดงัน้ี  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมำยถึง  เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 
2.60  หมำยถึง  เห็นดว้ยน้อย คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมำยถึง  เห็นดว้ยปำนกลำง  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  
หมำยถึง  เห็นดว้ยมำก  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง  เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 

ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรทดสอบควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ (content validity) เพื่อให้สำมำรถวดัได้ตรงตำม
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกผูเ้ช่ียวชำญ เพื่อท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบควำม
เท่ียงตรงดว้ยค่ำสัมประสิทธ์ิควำมสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค ำถำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีค่ำระหวำ่ง 0.6 - 1.00 ซ่ึงเกิน
กวำ่เกณฑ ์0.5 แสดงวำ่ ขอ้ค ำถำมมีควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ 
 จำกนั้นท ำกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม (reliability) ของแบบสอบถำม ด้วยวิธีวดั
ควำมสอดคล้องภำยใน (internal consistency) โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 40 รำย และใช้ค่ำสถิติ
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) พบวำ่ ทุกตวัแปรมีค่ำควำมเช่ือมัน่ระหวำ่ง 0.808-0.896  
ซ่ึงสูงกวำ่ 0.7 แสดงวำ่ แบบสอบถำมมีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถน ำไปศึกษำต่อได ้
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยใช้สถิติพรรณนำได้แก่ ค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน เพื่อวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม และทดสอบสมมติฐำนดว้ยกำรวเิครำะห์ถดถอย
อยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis) และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยรุะหวำ่ง 31-40 ปี สมรสแลว้ กวำ่คร่ึงหน่ึงมีกำรศึกษำ
ในระดบัปริญญำตรี ส่วนมำกประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ มีเพียงส่วนนอ้ยเท่ำนั้นท่ีเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษำ และมีรำยไดป้ระมำณ 20,001 – 40,000 บำทต่อเดือน 
 ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมส ำคญัต่อคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนัในแต่ละ
องค์ประกอบในระดบัมำก ขณะท่ี ผลกำรวิเครำะห์ดำ้นทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนั
และกำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยในภำพรวม พบว่ำ ผูต้อบ
แบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัอยูใ่นระดบัปำนกลำงทั้งสองปัจจยั 
 ผลกำรวิเครำะห์สมมติฐำนพบวำ่ กำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำย
กำรบินไทยมีอิทธิพลเชิงบวกกบัคุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนัทุกองคป์ระกอบอยำ่งมีนยัส ำคญั โดย
คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชัน่ดำ้นชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำรมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโม
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บำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ดำ้นรูปแบบและเน้ือหำ และสุดทำ้ย
คือ ดำ้นกำรปรับแต่ง กำรติดต่อส่ือสำร กำรเช่ือมโยง และกำรพำณิชย ์ขณะเดียวกนั ผลกำรวเิครำะห์ยงัพบวำ่ 
ทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้งำนโมบำย แอปพลิเคชันท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกับกำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย  
แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยเช่นกนั  
 

การอภิปรายผลการวจัิย 
 

 ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-40 ปี สมรสแลว้  ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี ส่วนมำกประกอบอำชีพขำ้รำชกำร และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ โดยมีรำยได้ต่อ
เดือนประมำณ 20,001 – 40, 000 บำท สอดคล้องกบักลุ่มเป้ำหมำยรองของบริษทั กำรบินไทย จ ำกัด ท่ีให้
ควำมส ำคญักบัผูโ้ดยสำรชั้นประหยดั (Economy Class) เน่ืองจำก ผูโ้ดยสำรกลุ่มดงักล่ำวมีจ ำนวนมำกท่ีสุด จึง
ท ำใหมี้ควำมตอ้งกำรเช็คอินผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ รวมถึงแอปพลิเคชนัของบริษทัสูงท่ีสุดตำมไปดว้ย   
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมส ำคญักบัคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัในดำ้นรูปแบบ และ
เน้ือหำมำกท่ีสุด โดยเฉพำะควำมถูกตอ้ง ชดัเจนของรำยละเอียดขอ้มูล สอดรับเป็นอย่ำงดีกบัแนวทำงกำร
ออกแบบของบริษทัท่ีมุ่งเน้นควำมถูกตอ้ง ชดัเจนของขอ้มูลเพื่อกำรออกบตัรท่ีนัง่อิเล็กทรอนิกส์ (Mobile 
Boarding Pass) ให้กบัลูกคำ้ เน่ืองจำก ควำมผิดพลำดจำกกำรเช็คอินอำจส่งผลให้ลูกคำ้พลำดกำรเดินทำงใน
เท่ียวบินนั้น ๆ ได ้รองลงมำคือ กำรจดัวำงรูปแบบแอปพลิเคชนัใหใ้ชง้ำนง่ำย และมีภำพประกอบตลอดกำร
ใชง้ำน สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ ปรำโมทย ์เอ้ียงดิลกสกุล (2552) ท่ีศึกษำเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ี
มีผลต่อกำรเขำ้ชมเว็บวีดีโอแชร่ิง พบว่ำ ปัจจยัด้ำนรูปแบบ (Context) และเน้ือหำ (Content) มีผลต่อกำร
ตดัสินใจเขำ้ชมวิดิโอแชร่ิง โดยผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำกกบักำรจดัวำงองคป์ระกอบให้
ใช้งำนง่ำย และมีกำรแยกหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน ขณะเดียวกนักำรมีภำพประกอบกำรใช้บริกำรเช็คอินยงั
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้งำนส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้ อินโฟกรำฟฟิก (Infographic) 
เพื่อส่ือสำร และดึงดูใจกลุ่มป้ำหมำย อยำ่งไรก็ตำม กำรออกแบบแอปพลิเคชนัท่ีดีควรจะมีหนำ้ตำท่ีเรียบง่ำย 
น่ำดึงดูดใจใหใ้ชง้ำน ไม่ซบัซอ้น ไม่รก และสีตวัอกัษรไม่ฉูดฉำด (Nanda, 2017)  
 ผูต้อบแบบสอบถำให้ควำมส ำคญักบัคุณสมบติัด้ำนกำรปรับแต่ง (Customization) ในระดบัปำน
กลำง โดยเฉพำะกำรเปล่ียนภำษำได้หลำกหลำยภำษำ ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะกลุ่มตวัอย่ำงชำวไทยนั้นมกั
ค ำนึงถึงควำมสนใจเ ร่ืองภำษำน้อยกว่ำปัจจัย อ่ืน เ ช่นเ ดียวกับคุณสมบัติด้ำนกำรติดต่อส่ือสำร
(Communication)  เก่ียวกบั กำรยนืยนัขอ้มูลในกำรเช็คอินผำ่นทำงแอปพลิเคชนัให้แก่ลูกคำ้ผำ่นทำง E-mail 
ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและรวดเร็ว ท่ีไดรั้บควำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง เน่ืองจำก ผูใ้ช้งำนแอปพลิเคชนัมกัให้
ควำมสนใจกบับตัรโดยสำรอิเลคทรอนิกส์ท่ีไดม้ำในทนัทีหลงัจำกระบบไดท้ ำกำรเช็คอินเสร็จส้ินสมบูรณ์
มำกกวำ่ E-mail ท่ีจะไดรั้บเพื่อยืนยนักำรเช็คอิน สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำในอดีตท่ีพบวำ่ แอปพลิเคชนัท่ีดี 
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จะตอ้งมีคุณลกัษณะต่ำง ๆไม่มำกจนเกินไป โดยแต่ละคุณลกัษณะตอ้งส ำคญัต่อผูใ้ช้งำน รวมถึงสำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบูรณ์แบบดว้ย ซ่ึงดีกว่ำแอปพลิเคชนัท่ีมีคุณลกัษณะมำกมำย แต่ท่ีผูใ้ช้งำนจริงมีแค่ไม่ก่ี
อยำ่ง ประกอบกบัแต่ละอย่ำงไม่ค่อยสมบูรณ์เพรำะเน้นแต่ปริมำณ แต่ไม่ค  ำนึงถึงคุณภำพและประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (Nanda, 2017)  
 ต่อมำคือ ดำ้นกำรเช่ือมโยง (Connection) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญักบักำรเขำ้ถึง
หน้ำเมนูเช็คอินท่ีท ำไดง่้ำยเป็นอย่ำงมำก สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัท่ีดีจะตอ้งใชง้ำนง่ำย 
โดยผูใ้ช้งำนตอ้งเขำ้ใจทนัทีท่ีได้เห็นคร้ังแรก ตรงกนัขำ้มหำกผูใ้ช้งำนเกิดควำมสับสนอำจท ำให้ลบแอป
พลิเคชนันั้นทิ้งในทนัที (Nanda, 2017) เช่นเดียวกบัผลกำรวิเครำะห์ดำ้นกำรพำณิชย ์(Commerce) ท่ีพบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัมำกในเร่ืองขั้นตอนวิธีกำรเช็คอินท่ีมีกำรอธิบำยรำยละเอียดกฎเกณฑ์
ต่ำงๆไวอ้ยำ่งชดัเจนในทุกขั้นตอน แสดงให้เห็นถึงแนวทำงกำรพฒันำแอปพลิเคชนัของกำรบินไทยให้ใช้
งำนง่ำย (User Friendliness) เรียนรู้ง่ำย มีขอ้ควำมหรือค ำอธิบำยอย่ำงครบถว้น โดยผูใ้ช้งำนไม่ตอ้งสุ่มเดำ
กำรใชง้ำนแต่อยำ่งใด   
 ประเด็นสุดท้ำยคือคุณสมบติัของแอปพลิเคชันด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร (Community) 
พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุด ซ่ึงหำกพิจำรณำช่องทำงหลกัท่ีบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ไดท้  ำกำรประชำสัมพนัธ์กำรใชบ้ริกำรเช็คอินผำ่นแอปพลิเคชนัผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook Fan Page, Line Official Account เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่ำกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงดงักล่ำวน้ี
เป็นไปอยำ่งส ำเร็จและเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ป็นอย่ำงดี รวมไปถึงเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตส่ือเพื่อ
โฆษณำประชำสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ีในดำ้นชุมชนเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร (Community) เป็นส่วน
ท่ีผูใ้ช้บริกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้และเป็นเคร่ืองมือส ำหรับติดต่อของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีสนใจในเร่ือง
เดียวกนั เพื่อคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล (Rayport, & Bernard, 
2001) หำกพิจำรณำแอปพลิเคชนักำรบินไทย มีปุ่ม Feedback ท่ีสำมำรถมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนในหนำ้แรก
ของแอปพลิเคชนั แสดงให้เห็นถึงควำมยินดีท่ีจะรับฟังเสียงตอบรับทั้งในจุดท่ีดีหรือจุดบกพร่องต่ำงๆของ
แอปพลิเคชนัจำกผูใ้ชง้ำนไดเ้ป็นอยำ่งดี  
 กลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติท่ีต่อกำรใชง้ำนผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนั โดยมองวำ่ กำรเช็คอินผำ่นโมบำย 
แอปพลิเคชนัของกำรบินไทยเป็นเร่ืองท่ีดีควรส่งเสริม แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มผูใ้ช้เร่ิมตน้กำรใช้งำนจำกกำร
เรียนรู้ (Think) ท่ีน ำไปสู่ควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ (Feel) และส่งผลต่อกำรตดัสินใจ (Do) ในท่ีสุด (Richard, 
1980) สอดคล้องกับองค์ประกอบของทศันคติต่อกำรใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน ทั้ งในส่วนของควำมเข้ำใจ 
(Cognitive) ท่ีแสดงถึงควำมรู้ ควำมคิด และกำรรับรู้ท่ีได้จำกกำรประสมประสำนกบัประสบกำรณ์โดยตรงต่อ
ทศันคติ และส่วนของควำมรู้สึก (Affective) ท่ีสะทอ้นอำรมณ์และควำมรู้สึกของผูบ้ริโภค ชอบ-ไม่ชอบ หรือ
พอใจ-ไม่พอใจ ท่ีบุคคลมีแอปพลิเคชนั (Schiffman, & Kanuk, 1994)   
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 สุดทำ้ยคือ ปัจจยัดำ้นกำรตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโทรศพัทมื์อถือของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยพบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนั เน่ืองจำกประหยดัเวลำกวำ่
กำรเช็คอินหนำ้เคำน์เตอร์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ ท่ีเร่ิมจำกกำรรับรู้ถึงปัญหำ 
หรือควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้น ำไปสู่กำรกำรแสวงหำขอ้มูล กำรประเมินทำงเลือก และกำรตดัสินใจในท่ีสุด 
(Kotler, & Keller, 2003) อำจกล่ำวไดว้ำ่ ขั้นตอนกำรข้ึนเคร่ืองของผูโ้ดยสำรนั้นมีหลำยขั้นตอน นบัตั้งแต่กำร
เช็คอิน โหลดกระเป๋ำ กำรตรวจหนงัสือเดินทำง และกำรสแกนสัมภำระ ซ่ึงผูโ้ดยสำรส่วนใหญ่มกัตอ้งกำร
ขั้นตอนท่ีรวดเร็ว เพื่อให้มีเวลำเตรียมตวัก่อนข้ึนเคร่ืองมำกข้ึน ดว้ยเหตุน้ี กำรสร้ำงแอปพลิเคชนัของบริษทั 
กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) จึงแสดงให้เห็นถึงควำมใส่ใจในปัญหำและควำมต้องกำรของผูโ้ดยสำรท่ี
ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรเช็คอิน อย่ำงไรก็ ดี  เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำด้ำนกำรตัดสินใจเช็คอินผ่ำน
โทรศพัทมื์อถือของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทยพบวำ่ ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัในระดบั
ปำนกลำง ทั้งในเร่ืองของกำรเรียนรู้ในกำรใช้บริกำรเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัเป็นเร่ืองท่ีง่ำย กำร
เช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชนัเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจและน่ำทดลองใช้บริกำร และโมบำย แอปพลิเคชนัของ
กำรบินไทยมีส่วนช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงสำเหตุอำจกล่ำวไดว้ำ่ เกิด
จำกวิธีกำรทำงดำ้นกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดท่ียงัไม่สำมำรถจูงใจ หรือตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยให้น ำไปสู่
กำรตดัสินใจเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัไดดี้เท่ำท่ีควร  
 ผลกำรวิเครำะห์พบวำ่ คุณสมบติัของโมบำย แอปพลิเคชนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกำรตดัสินใจเช็คอิน
ผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ ์
(2558) ท่ีศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ พบวำ่ เครือข่ำยทำงสังคม ควำมครบถว้นดำ้น
มีเดีย ควำมสนุกสนำน และควำมคิดเห็นท่ีมีต่อไอที ส่งผลต่อกำรยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์  
     ผลกำรวิเครำะห์ยงัพบอีกวำ่ ทศันคติท่ีมีต่อกำรใชง้ำนโมบำย แอปพลิเคชนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกำร
ตดัสินใจเช็คอินผ่ำนโมบำย แอปพลิเคชันของผูโ้ดยสำรสำยกำรบินไทย แตกต่ำงจำกผลกำรศึกษำของ
นวรัตน์ รัตนวำนิช (2558)  ท่ีศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ทศันคติ และกำรยอมรับในเทคโนโลยีท่ีมี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใช้งำนเคร่ืองเช็คอินดว้ยตนเองอตัโนมติัของผูโ้ดยสำรชำวไทย ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ท่ีพบว่ำทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้งำนเคร่ืองเช็คอินด้วยตนเองอตัโนมติัของ
ผูโ้ดยสำรชำวไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิแต่อย่ำงใด ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะกำรใชง้ำนเคร่ืองเช็คอินดว้ย
ตนเองนั้นเป็นกำรใช้งำนจำกควำมจ ำเป็นของผูโ้ดยสำรจำกสถำนกำรณ์ควำมเร่งรีบก่อนข้ึนเคร่ือง ขณะท่ี
กำรเช็คอินผำ่นแอปพลิเคชนัข้ึนอยูก่บัควำมช่ืนชอบในเทคโนโลยขีองผูโ้ดยสำรรำยนั้น ๆ  
 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสนทนำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยงัมีควำมตอ้งกำรตัว๋โดยสำร 
(Boarding Pass) ท่ีไดจ้ำกกำรเช็คอินผำ่นเคำน์เตอร์ เน่ืองจำกมีสีสันสวยงำมกวำ่และยงัสำมำรถเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลึกในกำรเดินทำงแต่ละคร้ังได ้รวมไปถึงกำรน ำตัว๋โดยสำร (Boarding Pass) มำถ่ำยรูปคู่กบั Passport เพื่อ
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แชร์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ต่ำงๆ ในช่วงเวลำท่ีก ำลงัจะเดินทำง ดงันั้นบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ควรตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่ำว เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรใหม้ำกท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. จำกกำรศึกษำขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่พบวำ่ มีอำชีพขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 
และมีรำยไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บำท แสดงให้เห็นวำ่กลุ่มเป้ำหมำยอยูใ่นระดบัชนชั้นกลำง กล่ำวคือจำก
ขอ้มูลดงักล่ำวสำมำรถน ำมำวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย โดยเนน้กำรท ำ
โปรโมชัน่ส ำหรับผูท่ี้เช็คอินผำ่นแอปพลิเคชนั รวมไปถึงกำรรับขอ้มูลโปรโมชัน่ล่ำสุดผำ่นทำงแอปพลิเคชนัท่ี
รวดเร็วกวำ่ช่องทำงอ่ืนเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้ำหมำยดงักล่ำวเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัมำกข้ึน 

2. จำกกำรศึกษำคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัดำ้นกำรปรับแต่ง (Customization) ควรเพิ่มเติมในเร่ือง
กำรปรับแต่งภำษำใหต้รงกบัสัญชำติของผูใ้ชง้ำน เน่ืองจำกสำยกำรบินไทยเป็นสำยกำรบินชั้นน ำระดบัโลก 
แต่แอปพลิเคชนัของกำรบินไทยมีภำษำใหเ้ลือกเพียง 5 ภำษำเท่ำนั้น โดยตวัแอปพลิเคชนัควรมีกำรสอบถำม
สัญชำติของผูใ้ชง้ำนตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมีกำรติดตั้งแอปพลิเคชนั ส่ิงน้ีจะแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรบินไทยไดค้  ำนึงถึง
คุณสมบติัของผูใ้ชง้ำนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัออกไปไดเ้ป็นอยำ่งดี และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให ้
กบัผูโ้ดยสำรชำวต่ำงชำติมำกยิง่ข้ึน  

3. จำกกำรศึกษำในดำ้นทศันคติท่ีมีต่อกำรเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนั ผูว้ิจยัเห็นวำ่ วธีิกำร
ทำงดำ้นกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดท่ียงัไม่สำมำรถจูงใจ หรือตอบสนองกลุ่ม เป้ำหมำยใหน้ ำไปสู่กำรตดัสินใจ
เช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัไดดี้เท่ำท่ีควร ดงันั้นบริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ควรน ำเสนอขอ้มูล
ของกำรเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัใหผู้โ้ดยสำรไดเ้รียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดกำร
ตดัสินใจใชง้ำนไดใ้นท่ีสุด โดยในช่วงแรกๆ ควรมีพนกังำนน ำเสนอกำรเช็คอินผำ่นช่องทำงโมบำย แอป
พลิเคชนั ณ จุดบริกำรเคำน์เตอร์เช็คอิน พร้อมทั้งใหค้  ำแนะน ำขั้นตอนในกำรเช็คอิน และแสดงใหผู้โ้ดยสำร
ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนเหล่ำนั้นไปดว้ยกนั ส่ิงเหล่ำน้ีจะช่วยใหผู้โ้ดยสำรเกิดกำรเรียนรู้ และเกิดทศันคติท่ีมำจำก
ควำมคิด ส่งผลใหเ้กิดกำรตดัสินใจใชง้ำนแอปพลิเคชนัมำกยิง่ข้ึน  
 4. ประเด็นท่ีผูว้จิยัไดพ้บปะพูดคุยกบัผูต้อบแบบสอบถำม ท่ีพบวำ่ส่วนใหญ่ยงัมีควำมตอ้งกำรตัว๋
โดยสำร (Boarding Pass) แบบท่ีไดจ้ำกกำรเช็คอินผำ่นเคำน์เตอร์ เน่ืองจำกมีสีสันสวยงำมมำกกวำ่ และยงัสำมำรถ
เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกในกำรเดินทำงแต่ละคร้ัง รวมไปถึงกำรน ำตัว๋โดยสำร (Boarding Pass) มำถ่ำยรูปคู่กบัหนงัสือ
เดินทำง (Passport) เพื่อแชร์ผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ต่ำงๆ ประเด็นดงักล่ำวน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหมี้จุดบริกำร
เคร่ืองพิมพต์ัว๋โดยสำร (Boarding Pass) อตัโนมติั ส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีมีควำมประสงคต์อ้งกำรตัว๋โดยสำรแบบ
ปกติ โดยสำมำรถมำพิมพอ์อกมำไดด้ว้ยตนเอง เพียงแค่ผูโ้ดยสำรแสดงหนำ้จอโทรศพัท ์ มือถือท่ีผำ่นกำรเช็คอิน
ดว้ยโมบำย แอปพลิเคชนั ก็สำมำรถพิมพต์ัว๋โดยสำร (Boarding Pass) ออกมำไดอ้ยำ่งสะดวกง่ำยดำย และรวดเร็ว  
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ รวมถึง ศึกษำขอ้มูลจำกกลุ่มผูโ้ดยสำรชำวต่ำงชำติ เพื่อให้

งำนวจิยัมีควำมหลำกหลำย และครอบคลุมมำกยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษำเปรียบเทียบกำรเช็คอินผำ่นโมบำย แอปพลิเคชนัของกำรบินไทยกบักำรเช็คอินผำ่นโม

บำย แอปพลิเคชนัของสำยกำรบินอ่ืน เพื่อเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรประเมินคุณภำพและควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั เน่ืองจำกธุรกิจกำรบินมีกำรแข่งขนักนัสูง กำรน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำวเิครำะห์ปรับปรุงแอปพลิเคชนั
ใหดี้ข้ึน เพื่อเพิ่มควำมไดเ้ปรียบเชิงกำรแข่งขนัในดำ้นกำรบริกำรใหม้ำกยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพงึพอใจลกัษณะทางกายภาพของห้องน า้ 7 มหัศจรรย์แห่งความเป็นไทย 
ภายในสนามบินสุวรรณภูม ิ

A STUDY OF FACTORS TOWARDS SATISFACTION AND PHYSICAL EVIDENCE 
OF SEVEN WONDERS OF THAILAND TOILRT AT SUVARNABHUMI AIRPORT  

 
กชกร อ่ินอำ้ย1   

สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2  
ลกัษณะ กิตติถำวร3 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคล กำรรับรู้ภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจ

ลักษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยกลุ่ม
ตวัอย่ำงคือ ผูใ้ช้บริกำรห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย จ ำนวน 400 คน แบ่งเป็นชำวไทย 200 คน 
และชำวต่ำงชำติ 200 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติส่วนมำกเป็นเพศชำย มีอำยุ
เฉล่ียประมำณ 25-35 ปี และส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว ผลกำรทดสอบ ประเด็นแรกคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์
ของผูต้อบแบบสอบถำมภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยกำรรับรู้ของชำวต่ำงชำติคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้น
ควำมน่ำประทบัใจ ในขณะท่ีกำรรับรู้ของชำวไทยคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมรู้สึกเสน่หำ ประเด็นท่ี
สองคือควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของผูต้อบแบบสอบถำมภำพรวมอยู่ในระดบัมำกเช่นเดียวกนั 
โดยควำมพึงพอใจของชำวไทยคือควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย 
ในขณะท่ีควำมพึงพอใจของชำวต่ำงชำติคือควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพด้ำนพนักงำนเป็นหลัก 
ประเด็นท่ีสำมคือผลกำรทดสอบสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเช้ือชำติของผูต้อบแบบสอบถำม
ท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคญั มีค่ำ Sig. เท่ำกบั .000 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้ำนเหตุผลในกำรเดินทำงในภำพรวมของผูต้อบ
แบบสอบถำมและเฉพำะชำวไทยท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์หอ้งน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็น
ไทยแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั มีค่ำ Sig. เท่ำกบั .001 และ .002 ตำมล ำดบั ประเด็นท่ีส่ีคือผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนขอ้ท่ี 2 คือปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเช้ือชำติของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึง
พอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั มีค่ำ Sig.  
_________________________________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษำปริญญำโท โครงกำร Advanced Program คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ฝ่ำยหลกัสูตรโครงกำรพิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

3 นกัวิชำกำรอิสระ  
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เท่ำกบั .000 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเหตุผลในกำรเดินทำงในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมและเฉพำะ
ชำวไทยท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ มีค่ำ Sig. เท่ำกับ .001 และ .000 ตำมล ำดับ ประเด็นสุดท้ำยคือกำรรับรู้
ภำพลกัษณ์มีอิทธิพลกบัควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยอยำ่ง
มีนยัส ำคญั มีค่ำ Sig. เท่ำกบั .000 

 
ค าส าคัญ: กำรรับรู้ภำพลกัษณ์, ควำมพึงพอใจ, ลกัษณะทำงกำยภำพ, หอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research are to study personal factors, the perception of brand image and the 

satisfaction of physical evidence with the seven wonders of  Thailand toilet at Suvarnabhumi Airport. The 
sample consist of 4 00  respondent with Thai 2 0 0  people and foreigner 2 0 0  people. The majority of 
respondents, both Thai and foreign, are male. The average age is about 25-35 years and most of them are 
tourists. The first test was to recognize the overall picture of brand image  of the respondents at a high level. 
The perception of foreigners is the perception of brand image of mystery. While the perception of the Thai 
people is the perception of of brand image of sensuality. The second aspect is the satisfaction of physical 
evidence of the respondents. The satisfaction of Thai people is the satisfaction of physical evidence of 
facilities. While the satisfaction of foreigners is the main satisfaction of physical evidence of the dress. The 
third is that the test of hypothesis 1 is that the personal factors of racial differentials affect the perception of 
brand image  of the seven wonders of Thailand toilet. The miracle of Thainess is significantly different. The 
significant to .000. The factor of personal factors in the overall travel of the respondents and the different 
Thai people affected the perception of brand image  of the seven wonders of Thailand toilet. The difference 
in Thai characters was significantly different. The significant to .001 and .002, respectively. The fourth is 
the test. The second hypothesis is that the racial personalities of the different respondents affect the 
satisfaction of physical evidence of the seven wonders of Thailand toilet. Thai miracle of difference is 
significantly different. The significant to .0 0 0 . The personal factors of travel reasons as a whole of 
respondents and different Thai people have different effects on satisfaction. The satisfaction of physical 
evidence of the seven wonders of Thailand toilet.  The miracle of Thainess is significantly different. The 
significant to .001 and .000 respectively. The last issue is the perception of brand  image influencing the 
satisfaction of physical evidence appearance of the seven wonders of Thailand toilet. The significant to .000. 
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Keywords: Brand Image, Satisfaction, Physical Evidence, Seven Wonders of  Thailand Toilet 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

กำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วของธุรกิจกำรบินในปัจจุบนัท ำให้เกิดสภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจำก
สนำมบินถือเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ส ำคญัท่ีมีมูลค่ำมหำศำลและสำมำรถใช้วดัสภำวะทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ กล่ำวคือ สนำมบินสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในฐำนะศูนยก์ลำงกำรบินของภูมิภำคและยงัเป็นประตูสู่ภูมิภำคเอเชีย ดงันั้นประเทศไทยตอ้ง
พยำยำมพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของสนำมบินสุวรรณภูมิให้เป็น 1 ใน 10 ของสนำมบินท่ีดีท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงวิธีกำรหน่ึงท่ีเลือกใช้คือ กำรปรับปรุงห้องน ้ ำ เน่ืองจำกเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีจ  ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับ
ผูใ้ช้บริกำรสนำมบินทุกคน ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีกำ้วหนำ้ในปัจจุบนัท ำให้ห้องน ้ ำตอ้งมีควำมทนัสมยั 
สวยงำม และท่ีส ำคญัตอ้งมีกำรผสมผสำนกบัเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม เพื่อช่วยพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำร
และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสนำมบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงถือเป็นแนวทำงหน่ึงท่ีสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้และกำร
จดจ ำแก่ผูใ้ช้บริกำรอยำ่งรวดเร็ว โดยอำศยักำรเช่ือมโยงกบัควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ
นัน่เอง ซ่ึงปัญหำท่ีพบในปัจจุบนัคือห้องน ้ ำสนำมบินสุวรรณภูมิมีควำมสกปรก อุปกรณ์และสุขภณัฑ์ไม่ได้
มำตรฐำน เทคโนโลยีท่ีใชอ้ยูล่ำ้สมยั รวมทั้งปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกพนกังำนท่ีคอยให้บริกำร ซ่ึงลว้นท ำให้
เกิดควำมไม่พึงพอใจและสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อสนำมบินสุวรรณภูมิ 
  ดงันั้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรหอ้งน ้ำสนำมบินสุวรรณภูมิ บริษทัท่ำอำกำศยำนไทย
จ ำกดั (มหำชน) จึงด ำเนินกำรปรับปรุงห้องน ้ ำภำยใตแ้นวคิด 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย (7 wonders of 
Thailand) เพื่อเพิ่มจุดเด่นและสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีในสำยตำของผูใ้ชบ้ริกำรจำกทัว่โลก ไดแ้ก่ (1) สำยน ้ำแห่ง
ชีวติ (river of life) ท่ีสะทอ้นควำมผกูพนัระหวำ่งคนไทยกบัสำยน ้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  เช่น กำรใชชี้วิต
หรือกำรสร้ำงบำ้นริมแม่น ้ำ  เป็นตน้ (2) สีสันแห่งทอ้งถนน (street life) ท่ีสะทอ้นควำมผกูพนัของทอ้งถนน
กบัคนไทย  เช่น อำคำร ป้ำยโฆษณำหรืออำหำร เป็นตน้ (3) เสน่ห์ของตลำดดอกไม ้(flower market) ท่ีมี
แนวควำมคิดมำจำกตลำดนัดดอกไม้อย่ำงปำกคลองตลำด (4) มนตรำแห่งทอ้งทะเลไทย (sea sight) ท่ีมี
แนวควำมคิดมำจำกควำมสวยงำมของหำดทรำย ทอ้งทะเลและปะกำรัง (5) เทศกำลแห่งกำรเฉลิมฉลอง 
(festival) ท่ีมีแนวควำมคิดมำจำกควำมมีสีสัน มีชีวติชีวำและควำมสนุกสนำนของเทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำล
สงกรำนต์ ลอยกระทงและกำรแข่งเรือ เป็นตน้ (6) วิถีแห่งกำรเดินทำงท่องเท่ียว (move around) ท่ีสะทอ้น
ควำมผูกพนัของคนไทยกบัรูปแบบของกำรเดินทำง เช่น รถตุ๊กตุ๊กหรือเรือหำงยำว เป็นตน้ และ (7) ช่วงเวลำ
แห่งควำมสุข (happy  moment)  ท่ีมีแนวควำมคิดท่ีสะทอ้นควำมสุขหรือควำมสนุกสนำนของผูค้นท่ีแสดง
ออกแบบสยำมเมืองยิม้ โดยกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ ำแนวควำมคิดดงักล่ำวมำพฒันำเพื่อตรวจสอบ
กำรรับรู้ภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรสนำมบินสุวรรณภูมิหลงัจำกมีกำรปรับปรุงห้องน ้ ำ
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ตำมแนวควำมคิดดังกล่ำว เช่น ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถรับรู้หรือมีควำมพึงพอใจอย่ำงไร ตลอดจนควำม
เหมำะสมของงบประมำณท่ีใชป้รับปรุงกบักำรรับรู้ เป็นตน้ ซ่ึงผลกำรวิจยัสำมำรถน ำไปใช้วำงแผนพฒันำ
คุณภำพของห้องน ้ ำสนำมบินสุวรรณภูมิในอนำคต ตลอดจนสำมำรถปรับปรุงห้องน ้ ำของสนำมบินอ่ืนๆ 
ภำยในประเทศใหมี้มำตรฐำนสำกล และส่ือสำรไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรมำกท่ีสุดนัน่เอง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคล กำรรับรู้ภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของ
ห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ (2) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้
ภำพลกัษณ์ของลกัษณะทำงกำยภำพห้องน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ และ 
(3) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย
ภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ 

 
นิยามศัพท์ 

1. ผูใ้ชบ้ริกำร หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีใชบ้ริกำรหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย  
2. ตรำสินคำ้ หมำยถึง ส่ิงท่ีบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นถึงคุณค่ำของสินคำ้หรือบริกำร ตลอดจนท ำให้

ผูบ้ริโภคสำมำรถจดจ ำสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำว ซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึงหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย  
3. ภำพลกัษณ์ หมำยถึง กำรรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัองคก์ร ในท่ีน้ีหมำยถึงกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ท่ีมี

ผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย ประกอบดว้ย (1) ควำม
น่ำประทบัใจ (2) ควำมรู้สึกเสน่หำ และ (3) ควำมใกลชิ้ด 

4. ลกัษณะทำงกำยภำพ หมำยถึง องคป์ระกอบท่ีเนน้ควำมส ำคญัของสินคำ้หรือกำรบริกำรท่ีองคก์ร
ตอ้งแสดงออกดว้ยรูปธรรมและสำมำรถจบัตอ้งได ้ซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึงอำคำรสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
และพนกังำนท่ีมีผลต่อหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย 

5. ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมพอใจเม่ือควำมตอ้งกำรหรือเป้ำหมำยท่ีตั้งไวส้ำมำรถบรรลุผล ซ่ึง
ในท่ีน้ีหมำยถึงควำมพึงพอใจกำรใชบ้ริกำรหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย 

  
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตด้ำนประชำกรได้แก่ ผูท่ี้ใช้บริกำรห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยภำยใน
สนำมบินสุวรรณภูมิ (2) ขอบเขตดำ้นเน้ือหำสำระ ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล กำรรับรู้ภำพลกัษณ์และ 
ควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ  
สุดทำ้ยคือ (3) ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ ระหวำ่งเดือนเมษำยนถึงสิงหำคม พ.ศ.2560 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
(1) ประโยชน์เชิงวิชำกำร ผลจำกกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีสำมำรถน ำไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐำนเพื่อ

ศึกษำและพฒันำรูปแบบของห้องน ้ ำสนำมบินเพื่อท ำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องน ้ ำของ
สนำมบินสุวรรณภูมิ รวมไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบำย ผลจำกกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีท ำ
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสนำมบินสุวรรณภูมิ ไดท้รำบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร กำรรับรู้ภำพลกัษณ์และ
ควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ (brand image) แคลเลอร์ (Keller, 1993) เสนอว่ำกำรรับรู้
ภำพลกัษณ์เกิดจำกกำรเช่ือมโยงประสบกำรณ์ในอดีตเก่ียวกบัตรำสินคำ้ทั้งจำกขอ้มูลท่ีไดรั้บ กิจกรรมทำง
กำรตลำด ช่ือเสียงของบริษทั กำรแนะน ำและกำรบอกต่อของคนใกลชิ้ดเพื่อท ำกำรประเมิน ตลอดจนกำร
แปลผลและกำรเก็บไวเ้ป็นภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้นั้นๆ ประกอบดว้ย (1) ควำมน่ำประทบัใจ (mystery) 
หมำยถึง มิติดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจของภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ท่ีสะทอ้นควำมรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตรำสินคำ้นั้น
ผำ่นคุณลกัษณะของสินคำ้ กำรให้บริกำร ประสิทธิภำพและสัญลกัษณ์ (Bullmore, 1984; Gensch, 1978) ซ่ึง
บุคคลจะตีควำมหมำยของตรำสินคำ้แตกต่ำงกนัออกไป โดยอำศยัควำมทรงจ ำจำกประสบกำรณ์ในอดีต (2) 
ควำมรู้สึกเสน่หำ (sensuality) หมำยถึง มิติด้ำนควำมรู้สึกของภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ท่ีสะทอ้นกำรสัมผสั
ทำงดำ้นร่ำงกำยทั้งรูป รส กล่ิน เสียงและสัมผสั ซ่ึงควำมรู้สึกเหล่ำน้ีสำมำรถรับรู้ไดจ้ำกประสบกำรณ์ทำง
กำยในอดีตท่ีผำ่นมำของบุคคล และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของนกัวิชำกำรหลำยท่ำนท่ีพบว่ำ ประสบกำรณ์
จำกกำรสัมผสัมีผลต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้ท่ีดีให้กบัตรำสินคำ้ (Schmitt, & Simonson, 1997; Gobe, 2001) และ 
(3) ควำมใกลชิ้ด (intimacy)  หมำยถึง  มิติดำ้นอำรมณ์ของกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นควำมรู้สึกท่ีมีต่อตรำ
สินคำ้ โดยควำมใกลชิ้ดนั้นเก่ียวขอ้งกบัควำมรู้สึกและประสบกำรณ์ท่ีบุคคลมีต่อตรำสินคำ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งำนวิจยัของนักวิชำกำรท่ีพบว่ำควำมใกล้ชิดเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมรู้สึกท่ีดีกบัตรำสินคำ้ 
และตระหนักถึงตรำสินค้ำในทำงท่ีดี (Shimp, & Madden, 1988) จำกท่ีกล่ำวมำผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่ำ กำรรับรู้
ภำพลกัษณ์ของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมินั้นสำมำรถวดัได้จำก
ควำมน่ำประทบัใจ ควำมรู้สึกเสน่หำและควำมใกลชิ้ดท่ีช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อ
ตรำสินคำ้อยำ่งสนำมบินสุวรรณภูมิและสำมำรถน ำไปสู่ขอ้คน้พบใหม่ๆ ท่ีน่ำสนใจ 

2. ลักษณะทำงกำยภำพ (physical evidence) จำกแนวควำมคิดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในอดีต
ประกอบดว้ย 4Ps ได้แก่ ด้ำนสินคำ้หรือบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนท่ีและดำ้นส่งเสริมกำรตลำด  แต่ใน
ปัจจุบนักลบัมีกำรเพิ่มกลยุทธ์ทำงกำรตลำดข้ึนอีก 3Ps คือ ดำ้นบุคลำกร ดำ้นกระบวนกำรและดำ้นลกัษณะ
ทำงกำยภำพ ซ่ึงองค์กรท่ีสำมำรถประสบควำมส ำเร็จไดน้ั้นตอ้งใช้วิธีกำรเจำะตลำดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีกำร
ก ำหนดท่ีชดัเจน และเขำ้ใจปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั (lifestyle) ของกลุ่มเป้ำหมำยและ



114 

สอดคลอ้งกบัแนวควำมคิดของซำร์ชองค ์(Sargeant, 1999) ท่ีเนน้วำ่กลยุทธ์ทำงกำรตลำดมีควำมส ำคญัและ
ตอ้งเพิ่มเติมอย่ำงยิ่งคือ ลกัษณะทำงกำยภำพ เน่ืองจำกเป็นองค์ประกอบท่ีแสดงควำมส ำคญัของสินคำ้หรือ
กำรบริกำรมำกท่ีสุด โดยเฉพำะธุรกิจบริกำรท่ีน ำเสนอสินคำ้แบบนำมธรรมจึงจ ำเป็นท่ีตอ้งแสดงออกดว้ยส่ิง
ท่ีเป็นรูปธรรมหรือสำมำรถสัมผสัได้ ประกอบด้วย (1) อำคำรสถำนท่ี (premises) หมำยถึงกำรตกแต่ง 
บรรยำกำศหรือควำมสะอำด (2) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย (facilities) (3) พนกังำน (dress) หมำยถึง กำร
แต่งกำยของพนกังำนท่ีมีควำมสวยงำม เป็นระเบียบ สะอำดและมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม และ (4) รำยงำน 
(report) หมำยถึง เอกสำรหรือส่ิงพิมพ์ท่ีองค์กรผลิตออกมำเพื่อแสดงควำมเช่ียวชำญและควำมสำมำรถ 
ดงันั้นแนวควำมคิดลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณ
ภูมิจึงน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้เพื่อประเมินคุณภำพ ประกอบด้วย อำคำรสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกสบำยและพนกังำนเพื่อช่วยส่ือสำรถึงกลุ่มเป้ำหมำย แสดงจุดยืนและสร้ำงภำพลกัษณ์ขององค์กร 
ตลอดจนประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร 

3. ควำมพึงพอใจ (satisfaction) วรูม (Vroom, 1964) กล่ำววำ่ ควำมพึงพอใจ หมำยถึงผลท่ีไดรั้บจำก
กำรท่ีบุคคลเขำ้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น โดยทศันคติดำ้นบวกจะแสดงสภำพควำมพึงพอใจ ในขณะท่ีทศันคติ
ด้ำนลบจะแสดงสภำพควำมไม่พึงพอใจ ซ่ึงกำรให้บริกำรท่ีดีต้องมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีผูใ้ช้บริกำรเป็นหลัก 
กล่ำวคือ ผูใ้ห้บริกำรต้องท ำให้ผูใ้ช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด เน่ืองจำกผูใ้ช้บริกำรย่อมมีควำม
คำดหวงัต่อสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำว ดงันั้นหำกผูใ้ห้บริกำรสำมำรถรับรู้ถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 
และสำมำรถตอบสนองไดอ้ยำ่งรวดเร็วยอ่มท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมพึงพอใจ กล่ำวไดว้ำ่คุณภำพของกำร
บริกำรและกำรให้บริกำรของพนกังำนจึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร ซ่ึงข้ึนอยู่
กับกำรวำงแผนกำรให้บริกำรท่ีต้องมีควำมสอดคล้องกับควำมคำดหวงั โดยผูใ้ห้บริกำรต้องคัดเลือก
พนกังำนท่ีให้บริกำร เช่น มีจิตส ำนึกของกำรใหบ้ริกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเจตคติ ตลอดจนบุคลิกภำพ
ท่ีเหมำะสม เป็นตน้ ประกอบกบักำรจดัสภำพแวดลอ้มของสถำนท่ีให้บริกำรจะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศ
และสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริกำร 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยใน
สนำมบินสุวรรณภูมิ  (2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 
มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ  และ (3) กำรรับรู้ภำพลกัษณ์มีอิทธิพลกบัควำมพึง
พอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริกำรห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทย โดยปี 
2559 มีจ  ำนวนผูโ้ดยสำรของสนำมบินสุวรรณภูมิทั้งส้ิน  50,743,133 คน ผูว้ิจยัจึงก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งจำก
ระดบัควำมเช่ือมัน่ทำงสถิติท่ี .05 ตำมสูตรของยำมำเน่ (Yamane, 1973)  ท  ำให้ไดจ้  ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง 400 
คน แบ่งออกเป็นชำวไทย 200 คนและชำวต่ำงชำติ 200 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท ำกำรกำรแจกแบบสอบถำมดว้ย
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) จำกนั้นน ำข้อมูลทั้ งหมดมำวิเครำะห์และ
ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปค ำนวณทำงสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิง
พรรณนำ (descriptive analysis) เพื่อวิเครำะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม และตวัแปรทุกตวั
ตำมกรอบแนวควำมคิดกำรวิจยั และ (2) สถิติอนุมำนเพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียระหว่ำงกลุ่ม

การรับรู้ภาพลกัษณ์ (Brand Image) 

-  ควำมน่ำประทบัใจ (Mystery) 

-  ควำมรู้สึกเสน่หำ (Sensuality) 

-  ควำมใกลชิ้ด (Intimacy) 
 

ความพงึพอใจลกัษณะทางกายภาพของห้องน ้า 7 

มหัศจรรย์แห่งความเป็นไทย 

(Physical Evidence) 

-  สถำนท่ี (Premises)  

-  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย (Facilities) 

-  พนกังำน (Dress) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อำย ุ

-  เช้ือชำติ 

-  เหตุผลในกำรเดินทำง 
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ตวัอย่ำงสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจำกกนั (independent sample  T-test ) กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำควำม
แปรปรวน (one-way anova) และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
 

ผลการวจัิย 
 

 ผลกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์กำรวิจยัขอ้ท่ี 1 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติเป็นเพศชำย มีอำยุเฉล่ียประมำณ 25-35 ปี และส่วนมำกเป็นนกัท่องเท่ียว ส่วนกำรรับรู้
ภำพลกัษณ์ ประกอบดว้ย กำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมประทบัใจพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมมี
กำรรับรู้ในระดบัมำก โดยกำรรับรู้ในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยช่ืนชอบรูปแบบของห้องน ้ ำ
ท่ีมีควำมสวยงำมและทนัสมยั ในขณะท่ีกำรรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือควำมทนัสมยัเพียง
อยำ่งเดียว ส่วนกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมรู้สึกเสน่หำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมมีกำรรับรู้ใน
ระดบัมำก โดยกำรรับรู้ในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือกำรออกแบบของห้องน ้ ำดงักล่ำว
สะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั ในขณะท่ีกำรรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือห้องน ้ ำดงักล่ำวมี
กำรออกแบบท่ีสวยงำมเพียงอยำ่งเดียว สุดทำ้ยกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมใกลชิ้ดของผูต้อบแบบสอบถำม
ในภำพรวมมีกำรรับรู้ในระดบัมำก โดยกำรรับรู้ในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือรู้สึกคุน้เคย
และเป็นส่วนหน่ึงกบัห้องน ้ ำดงักล่ำว ในขณะท่ีกำรรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือควำมสุขท่ี
ไดรั้บจำกกำรใชบ้ริกำรเท่ำนั้น ดงันั้นกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ของผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมจึงอยูใ่นระดบั
มำกเช่นเดียวกนั โดยกำรรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือกำรรับรู้ภำพลักษณ์ด้ำนควำมน่ำ
ประทบัใจ ในขณะท่ีกำรรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมรู้สึกเสน่หำ  

ส ำหรับควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพประกอบดว้ย ควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้น
สถำนท่ีของผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมมีควำมพึงพอใจมำก โดยควำมพึงพอใจในภำพรวมและผูต้อบ
แบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือห้องน ้ ำดงักล่ำวมีกำรตกแต่งท่ีสวยงำมทั้งภำยนอกและภำยใน ในขณะท่ีควำม
พึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือสุขภณัฑ์ของห้องน ้ ำตอ้งไม่ช ำรุดและพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
ส่วนควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยภำพด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำยของผูต้อบแบบสอบถำมใน
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจมำก โดยทั้งหมดช่ืนชอบอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีระบบอตัโนมติัและมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สุดทำ้ยควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นพนกังำนของผูต้อบแบบสอบถำมใน
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจมำก โดยควำมพึงพอใจในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือช่ืนชอบ
พนกังำนท่ีมีควำมรับผิดชอบ เช่น หอ้งน ้ ำตอ้งสะอำดอยูต่ลอดเวลำ หรือมีอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีครบถว้น เป็นตน้ 
ในขณะท่ีควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือช่ืนชอบพนกังำนท่ีแต่งกำยสะอำด เรียบร้อย
และมีควำมเหมำะสม ดงันั้นควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมมีควำม
พึงพอใจมำกเช่นเดียวกนั โดยควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยคือควำมพึงพอใจลกัษณะทำง
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กำยภำพดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย ในขณะท่ีควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติคือ
ควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นพนกังำน 

ผลกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยกำรวิเครำะห์ตำมสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 พบวำ่
ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศและอำยุในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำง
กนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยไม่แตกต่ำงกนั ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลดำ้นเช้ือชำติในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำร
รับรู้ภำพลกัษณ์ของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. 
เท่ำกบั .000 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเหตุผลในกำรเดินทำงในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยท่ี
แตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 
เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. เท่ำกบั .001 และ .002 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเหตุผลในกำรเดินทำง
ของผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์หอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำม
เป็นไทยไม่แตกต่ำงกนั 

สุดทำ้ยผลกำรวเิครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยัขอ้ท่ี 3 ประกอบดว้ย กำรวิเครำะห์สมมติฐำน
ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 พบวำ่ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศและอำยุในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำม
เป็นไทยไม่แตกต่ำงกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเช้ือชำติในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำม
เป็นไทยแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. เท่ำกบั .000 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเหตุผลในกำร
เดินทำงในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยท่ีแตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจลักษณะทำง
กำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. เท่ำกบั 
.001 และ .000 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลด้ำนเหตุผลในกำรเดินทำงของผูต้อบแบบสอบถำม
ชำวต่ำงชำติท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็น
ไทยไม่แตกต่ำงกนั ดงันั้นส ำหรับกำรรับรู้ภำพลกัษณ์มีอิทธิพลกบัควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของ
ห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยอย่ำงมีนัยส ำคัญ เน่ืองจำกมีค่ำ Sig. เท่ำกับ .000 กล่ำวคือ เม่ือ
ผูใ้ช้บริกำรเกิดกำรรับรู้ภำพลกัษณ์เพิ่มมำกข้ึนจะท ำให้ควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 
มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยเพิ่มสูงข้ึนตำมไปดว้ย 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
 จำกแนวควำมคิดของบริษทัท่ำอำกำศยำนไทยจ ำกดั (มหำชน) ท่ีต้องกำรปรับปรุงห้องน ้ ำของ
สนำมบินสุวรรณภูมิภำยใต้แนวคิด 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทย ซ่ึงมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงกำรรับรู้
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ภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร โดยกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวำ่ 
ผูต้อบแบบสอบถำมในภำพรวมเป็นเพศชำย มีอำยเุฉล่ียประมำณ 25-35 ปีและเป็นนกัท่องเท่ียวแทบทั้งส้ิน  

ส่วนกำรรับรู้ภำพลกัษณ์เก่ียวกบัหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ
พบว่ำ  ประเด็นแรกคือผูต้อบแบบสอบถำมส่วนมำกมีกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ด้ำนควำมน่ำประทบัใจอยู่ใน
ระดบัมำก ซ่ึงในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยช่ืนชอบรูปแบบของหอ้งน ้ำท่ีมีควำมสวยงำมและ
ทนัสมัย ตลอดจนผสมผสำนเทคโนโลยีกับกำรออกแบบท่ีน่ำสนใจอย่ำงลงตวัจะช่วยเพิ่มจุดเด่นและ
สำมำรถสร้ำงกำรจดจ ำภำพลกัษณ์ไดเ้ป็นอย่ำงดี (Keller, 1993) โดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของนิฤมล แสง
หงส์ (2559) ท่ีศึกษำเก่ียวกับภำพลักษณ์ของห้ำงสรรพสินค้ำสยำมดิสคฟัเวอร่ีในมุมมองด้ำนควำมน่ำ
ประทบัใจพบวำ่  ห้ำงสรรพสินคำ้ดงักล่ำวมีภำพลกัษณ์ของควำมทนัสมยัท่ีสวยงำมโดดเด่น ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถำมชำวต่ำงชำติกลบัเน้นเพียงควำมทนัสมยัเท่ำนั้น ประเด็นต่อมำคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ด้ำน
ควำมรู้สึกเสน่หำอยู่ในระดับมำก ซ่ึงในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยส่วนมำกต่ืนเต้นกับ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีใชป้รับปรุงห้องน ้ ำดงักล่ำว เช่น กำรเพิ่มหนำ้จอ interactive  เพื่อฉำยภำพต่ำงๆ เม่ือมี
คนผำ่น กำรมีปุ่มกดขอควำมช่วยเหลือยำมฉุกเฉินหรืออ่ำงลำ้งมือแบบ  MG stone ท่ีใชน้วตักรรมกระเบ้ืองท่ี
เลียนแบบหินอ่อนตำมธรรมชำติ เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของนิฤมล แสงหงส์ (2559)  ท่ีศึกษำ
เก่ียวกับภำพลักษณ์ของห้ำงสรรพสินค้ำสยำมดิสคัฟเวอร่ีในมุมมองด้ำนควำมรู้สึกเสน่หำพบว่ำ กำร
ออกแบบและตกแต่งภำยในของห้ำงสรรพสินคำ้ดงักล่ำวสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัของตรำสินคำ้ได้
เป็นอยำ่งดี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติกลบัเนน้กำรออกแบบตกแต่งภำยในท่ีมีควำมสวยงำม
เท่ำนั้น เน่ืองจำกเทคโนโลยีท่ีใช้ปรับปรุงห้องน ้ ำดงักล่ำวไม่มีควำมแตกต่ำงจำกท่ีตนเองเคยใช้มำก่อนแลว้
นัน่เอง ประเด็นสุดทำ้ยคือกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ดำ้นควำมใกลชิ้ดอยูใ่นระดบัมำก ซ่ึงในภำพรวมและผูต้อบ
แบบสอบถำมชำวไทยจะรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงและมีควำมคุน้เคยกับห้องน ้ ำดังกล่ำว (Shimp,  &  
Madden, 1988)  โดยสอดคล้องกับงำนวิจยัของนิฤมล แสงหงส์ (2559) ท่ีศึกษำเก่ียวกับภำพลักษณ์ของ
ห้ำงสรรพสินคำ้สยำมดิสคฟัเวอร่ีในมุมมองดำ้นควำมใกลชิ้ดพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมใกลชิ้ดกบั
ตรำสินคำ้ของห้ำงดงักล่ำวเป็นอยำ่งดี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติกลบัเนน้ควำมสุขท่ีไดรั้บ
จำกกำรใชห้อ้งน ้ำเพียงอยำ่งเดียว  

ส ำหรับควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยภำยใน
สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเด็นแรกคือผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นสถำนท่ี
อยู่ในระดับมำก ซ่ึงในภำพรวมและผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติช่ืนชอบกำรตกแต่งท่ีสวยงำมทั้ ง
ภำยนอกและภำยใน โดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของจิตตพฒัน์ พรหมพงษ์ (2558) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิพบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ของ
ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งสังเกตและสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถำมชำวไทยกลบัช่ืนชอบสุขภณัฑ์
ของห้องน ้ำท่ีไม่ช ำรุดหรือมีควำมพร้อมส ำหรับกำรใชง้ำนเท่ำนั้น โดยไม่ไดใ้ห้ควำมสนใจกบัควำมสวยงำม
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ใดๆ เลย ประเด็นต่อมำคือควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำยอยูใ่นระดบั
มำก ซ่ึงในภำพรวม ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติลว้นช่ืนชอบอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกท่ีมีระบบอตัโนมติั เช่น ก๊อกน ้ ำ หรือสุขภณัฑ์ เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของเฉลิมพล 
กิจรุ่งเรือง (2553) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของผูโ้ดยสำรชำวไทยต่อกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิพบว่ำ ผูโ้ดยสำรต้องกำรควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ประเด็น
สุดท้ำยคือควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยภำพด้ำนพนักงำนอยู่ในระดับมำก ซ่ึงในภำพรวมและผูต้อบ
แบบสอบถำมชำวไทยช่ืนชอบพนักงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบ เช่น ห้องน ้ ำตอ้งสะอำดอยู่ตลอดเวลำ หรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ตอ้งครบถว้น เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของจิตตพฒัน์ พรหมพงษ์ (2558) ท่ีศึกษำ
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิพบว่ำ ควำมพึงพอใจ
ดงักล่ำวข้ึนอยู่กบักำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีของสนำมบินสุวรรณภูมิ  เช่น กำรไม่เลือกปฏิบติั หรือกำร
ให้บริกำรดว้ยควำมสะดวกรวดเร็ว เป็นตน้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถำมชำวต่ำงชำติกลบัช่ืนชอบพนกังำน
ท่ีแต่งกำยเรียบร้อยและมีควำมเหมำะสมมำกกวำ่ 

ดงันั้น ผลกำรวเิครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยัขอ้ท่ี 2 โดยกำรวิเครำะห์ตำมสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 
พบว่ำปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเช้ือชำติของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ของ
หอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเหตุผลในกำร
เดินทำงในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมและเฉพำะชำวไทยท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลกัษณ์
ของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั ซ่ึงลว้นสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ
พิพฒัน์ ล่ิมเถำว ์(2557) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเดินทำงของนกัท่องเท่ียวเพื่อศึกษำระดบัภำพลกัษณ์
ของสนำมบินนำนำชำติกระบ่ีพบว่ำ อำชีพหรือทวีปท่ีอำศยัท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัจะท ำให้ภำพลักษณ์ใน
ทศันะของนกัท่องเท่ียวแตกต่ำงกนั  

สุดทำ้ยผลกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ำรวิจยัขอ้ท่ี 3 โดยกำรวิเครำะห์ตำมสมมติฐำนขอ้ท่ี  
2-3 พบว่ำปัจจยัส่วนบุคคลด้ำนเช้ือชำติของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อต่อควำมพึงพอใจ
ลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั และปัจจยัส่วน
บุคคลดำ้นเหตุผลในกำรเดินทำงในภำพรวมของผูต้อบแบบสอบถำมและเฉพำะชำวไทยท่ีแตกต่ำงกนัมีผล
ต่อควำมพึงพอใจลักษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำ 7 มหัศจรรย์แห่งควำมเป็นไทยแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ซ่ึงล้วนสอดคล้องกับงำนวิจัยของวรพร ฉำยก่ี (2556) ท่ีศึกษำเก่ียวกับควำมพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีมีต่อกำรเข้ำชมอุทยำนประวติัศำสตร์ศรีสัชนำลัย จังหวดัสุโขทัยพบว่ำ 
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีมีสถำนภำพทำงสัญชำติท่ีแตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำชมอุทยำน
ประวติัศำสตร์ศรีสัชนำลยั จงัหวดัสุโขทยัแตกต่ำงกนั ดงันั้นกำรรับรู้ภำพลกัษณ์มีอิทธิพลกบัควำมพึงพอใจ
ลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ำ 7 มหศัจรรยแ์ห่งควำมเป็นไทยอยำ่งมีนยัส ำคญั กล่ำวคือ เม่ือผูใ้ชบ้ริกำรเกิด
กำรรับรู้ภำพลกัษณ์เพิ่มมำกข้ึนยอ่มท ำให้ควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของห้องน ้ ำดงักล่ำวเพิ่มสูงข้ึน
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ตำมไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของนิฤมล แสงหงส์ (2559) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรรับรู้
ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ห้ำงสรรพสินคำ้สยำมดิส คฟัเวอร่ีของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหำนครพบวำ่ ผูต้อบ
แบบสอบถำมมีควำมเห็นต่อกำรตระหนกัในตรำสินคำ้ คุณภำพของตรำสินคำ้และควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้
เช่นเดียวกบัควำมน่ำประทบัใจ ควำมรู้สึกเสน่หำและควำมใกลชิ้ด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จำกกำรศึกษำขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว แสดงวำ่กลุ่มเป้ำหมำยมี
สำเหตุในกำรเดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียว ซ่ึงสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชใ้นกำรวำงแผนกลยุทธ์ให้มีควำม
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะกำรพฒันำคุณภำพกำรบริกำรของสนำมบินสุวรรณภูมิในดำ้นต่ำงๆ 
เช่น หอ้งน ้ำ กำรเช็คอินหรืออำหำร เป็นตน้  

2. จำกกำรศึกษำกำรรับรู้ภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งน ้ำ 7 มหศัจรรย์
แห่งควำมเป็นไทยภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิพบวำ่  กำรรับรู้ภำพลกัษณ์แต่ละดำ้นควรด ำเนินกำรปรับปรุง
อยำ่งต่อเน่ือง เช่น กำรเพิ่มจ ำนวนห้องน ้ ำตำมแนวควำมคิดท่ีแปลกใหม่ หรือปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีมีควำม
สมยั เป็นตน้ เพื่อสร้ำงจุดสนใจให้กบัผูใ้ช้บริกำรและเป็นมำตรฐำนในระดับโลก ตลอดจนสำมำรถใช้
งบประมำณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งแทจ้ริง 

4. จำกงำนวิจัยข้ำงต้นควรหำกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรตอบแบบสอบท่ีมีช่วงอำยุ และเพศท่ี
ใกลเ้คียงกนั เพรำะเพศท่ีแตกต่ำงกนัและช่วงอำยุท่ีแตกต่ำงกนั น่ำจะมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนัในบำง
ค ำถำม และสอบถำมควำมคิดเห็นถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุง พฒันำ หรือควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำรดำ้นอ่ืนๆ 
เพื่อใหส้ำมำรถน ำผลจำกกำรวจิยัไปพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำรต่อไปในอนำคต 
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Abstract 
 

The purpose of this dissertation is toexamine the significance of financial compensation packages 
and flexibility to prospect candidates of the private sector in Bangkok, Thailand, and to find what are the 
preferences of individuals when making employment decisions. The researcher employed conjoint analysis 
to analyse the data for this research in order to answer the research question: “how important are financial 
compensation packages and flexibility to applicants in the private sector in Bangkok, Thailand, and what 
are applicants’  preferences when making employment decisions?” These questions aimed to test the 
preferences of the responders to five attributes of the compensation package; salary, bonus, health insurance, 
flexible location and flexible time. The conjoint analysis was utilized for testing such preferences. The 
results were: salary 37.32 %, bonus 29.51%, health insurance 12.14%, flexible location 10.97% and flexible 
time 10.06%.  
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Introduction 
 

In the current business environment,organizationsare competing in all aspects of their business. 
Businesses are not only competingin the areas of marketing or sales, but also competing in the area of 
procuring resources.  Since manpoweris a vital part of every organization, human resources have been 
considered an essential resource that an organization has to acquire externally (Schlechter, Thompson, 
&Bussin, 2015). Therefore, the ability to attract and retain employees is an important ability and  
a significant aspect of an organization’s human resources management (Mandhaya&Shah,2010). 

Mandhaya and Shah(2010) stated that compensation and benefit policy plays an important role in 
attracting candidates to join the organization. They also said that direct financial rewards, such as attractive 
salary and bonus, play a key role in attracting candidates.  Traditionally, the financial rewards— salary and 
bonus—were very important, even more important than the combination of other non- financial rewards, 
such as flex- time and flex- location, and financial rewards are becoming increasingly important for 
employees ( Schlechter et al., 2015). However,pay or remuneration is easy to duplicate by other 
organizations, so an organization must come up with something new to attract candidates (O’Neal, 1998) . 
Work-life balance, such as flex- time and flex- location, seems to be another creative way to attract 
candidates.  Therefore, organizations must understand how work-life balance plays a role in applicants’ 
preference. 

The role of flexibility has become more important in the planning and management of 
compensation. Flexibility appears to benefit both organization and employee (Masuda, Poelmans 
&Laapierre, 2011). Flexibility was also found to have a statistically significant effect on employees’ 
perceived attractiveness of the organization (Schlechter et al., 2015). It is evident that flexibility is a factor 
preferred by Generation Y over higher salary (Terjesen, Vinnicombm, & freeman, 2007). Moreover, 
flexibility demonstrated higher impact on organizational attractiveness than the financial compensation in the 
case of dual income parent families (Miller, 2016).  

 
Objective 

The purpose of this research is toexamine the significance of financial compensation packages 
and flexibility to prospect candidates of private sector companies in Bangkok, Thailand. The research 
question on this research is: “how important are financial compensation packages and flexibility to 
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applicants in the private sector in Bangkok, Thailand, and what are applicants’  preferences when making 
employment decisions?” 

 
Methodology 

This research was conducted by using mixed methods.  The qualitative method was used for 
gathering information, by using in-depth interviews, to create a questionnaire, and the quantitative method, 
conjoint analysis, was used to measure the degree of importance of each attribute with regard to 
anorganization’s attractiveness. Respondents were presented with hypothetical companies( with 
compensation data) and were told to rate them on the question “How much would you like to work for this 
organization?”  to measure the organization’s attractiveness.  A rating scale was employed for the conjoint 
section.  Respondents were asked to rate them on a 10-point bipolar scale ( i.e. , 1 for“not at all” to 10 
for“definitely want to work here”).  

According to Orme (2010), conjoint analysis is a decompositional approach to preference 
measurement. This means that the estimation of utility is based on the simultaneous evaluation of multiple 
characteristic as a package. It is also a method that realistically portrays consumers’ decisions as trade-offs 
among multi-attribute products; it has been use in marketing, especially in new product development for 
consumers (Hair, Black, Badin & Anderson, 2010). It has been heavily used as a tool to measure consumer 
preferences and predict purchase decisions in market research (Backhaus, Wilken &Hillig, 2007). Products 
were shown in full profile and raters express their preference for the product (which is more realistic than 
rating each element of the product). The full profile also forced raters to make  
a trade-off decision. Results from conjoint analysis yielded numeric preference utility at both individual and 
aggregated levels. 

Conjoint analysis was originally used in marketing but it can be used in organizational behavior, 
especially in a study of preferences. Warneke and Schneider (2011) used conjoint analysis in their research 
on job preferences, “Expatriate compensation package: What do employees prefer?” Caruso, Rahnev and 
Banaji (2009) used conjoint analysis to detect work place discrimination. Moreover,Kienast, MacLachlan, 
McAlister and Sampson (1983) used conjoint analysis to analyze what generates utility/cost ratios for 
various elements of compensation packages. 

In this study, the researcher wanted to capture the elements that make the experience of raters and 
their decision-making process more realistic, i.e. ,presented fictitious company pay policies and degrees of 
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flexibility in full profile format and required raters to make trade-off decisions, followed the research by 
Warneke and Schneider (2011).  

In marketing, a “profile” is a product presented as a combination of multi-attributes. In this 
research, a hypothetical company compensation package is considered a product. Each compensation 
package contains five contents. Those contents are called “attributes”, which are pay salary policy, pay 
bonus policy, and availability of flexible time. Each attribute contains details, such as market rate for pay 
salary policy attribute, 2-3 months for pay bonus policy attribute, and having to work on a fixed schedule 
for flexible time attribute. The attribute details are referred to as “attribute levels” or simply “levels”.  

Respondents’ preferences for each profile were used to generate regression equations used in 
determining the preference utility of an individual or a group. The preference utility can be converted into 
preference ranking. The coefficients of attribute levels in the regression are called “part worth.” The gap 
between the highest and lowest part worth of level within an attribute is “span width.”Span width is the 
weight that each attribute contributes to the decisions of respondents. This weight is also called “attribute 
importance.” 

The researcher utilized in-depth interviews with the objective of gathering information needed to 
create the questionnaire. In order to specify the accurate level of attributes used for conjoint analysis, the 
interviewees must be human resource staff members.  The researcher drew five industries from this list and 
contacted five human resource staff members at the middle management level for individual interviews, one 
for each of the following industries: energy, construction, logistics, finance and banking, and automotive. 

The interviewees were contacted and selected through referrals.  The researcher made initial 
contacts via telephone to request their presence and seek their consensus in participating in the interviews 
on the following subjects.  

 1. Salary level, what constitutes high, average and low salary?  
 2. Bonus, what constitutes high, average and low bonus? 
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After the interview was conducted, the researcher has identified the level as follow:  
Table 1: Attributes and levels  

Category Attribute Level 

Financial compensation 

Salary 30% above market rate 
 Market rate 

 
10% below market rate 
20% below market rate 

Bonus 

0-1 months 
2-3 months 

4-6 months up 
Health insurance Yes 

 No 

Flexibility 

Flexible location Yes 
 No 

Flexible hours Yes 
 No 

 
The rationale for using “market rate” as a bench mark is that the questionnaire will be distributed 

to respondents who vary in demographic details, such as experience, job levels and professions. The 
respondents are also not limited to one industry: therefore, the definite amount of salary pay policy 
categorized as average cannot be established. In order to generalize the questionnaire, the term “market 
rate” has been use to represent the average salary pay policy, since applicants would have a rough idea of 
how much salary generally matches them and their peers at the same level of ability.  

 
Population and sampling method 

The population of this research consists of office workers who hold positions in the private sector, 
white collar positions, with the educational requirement of a bachelor’ s degree or higher, working in the 
Bangkok area and not over 55 years old.  Furthermore, the respondents must have the professions that do 
not require them to work at specific premises and fixed times.  According to data obtain from the Social 
Security Office, in September 2017, there were 3,712,256 persons insured under Title 33 of Social Security 
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Act, BE 2533 in the Bangkok area. The number that represented all people who were working in the private 
sector and for government contractors in the Bangkok area. Therefore, the size of the study’s population 
would be less than 3,712,256 people. Therefore the researcher followed Cochran’s formula, developed for 
large unknown populations, in order to yield a representative sample (Cochran, 1963).  

 
In the formula, the symbol n is the sample size; Z² is the selected critical value of desired 

confidence level; p is the estimated proportion of an attribute that is present in the population; and  
q = 1 – p, and e is the desired level of precision. Therefore, assuming that p =.5 (the researcher desires 95% 
confidence level),the result for the sample would be as follows: 

N0 = (1.96)²(0.5)(0.5)/(0.5)² = 384.16 
Rounding up the number, the researcher determined that a sample size of 385 is needed for this 

research.  
 

Questionnaire data collection  
The researcher used multistage sampling technique to conduct questionnaire distribution. In the 

first step, the researcher used cluster random sampling by selecting four districts from the total of fifty 
districts in Bangkok. The four districts were Sathon, Jatujak, Bangna and Bangkok Noi. The second step 
involved systematic sampling; the researcher decided to distribute the questionnaire in four districts during 
the periods of 0630-0830 hrs., 1130-1300 hrs. and 1630-1900 hrs. on Tuesdays and Thursdays. Prior to 
handing out the questionnaire, the researcher screened the respondents by simply asking the question “Are 
you an office worker in a private organization?” 

In order to obtain the required number of completed questionnaires, over 800 questionnaires were 
distributed, 200 each in the four districts in Bangkok.  Eventually, 455 questionnaires were returned and 
only 415 were deemed usable; the rejected ones did not provide complete information in section one, which 
was needed in order to conduct conjoint analysis. 

To answer this question the conjoint analysis was employed. The “span widths” for each attribute, 
displayed after conjoint analysis was conducted, indicated how applicants weight the importance of each 
attribute.  

 
 



128 

 
Table 2: Span-Width or Relative Importance Values on the Basis of Conjoint Analysis (at 

aggregated level) 
Span-Width (relative importance) Values  
from Conjoint Analysis 
Attribute N Mean of span-width 
Salary 415 37.320 
Bonus 415 29.513 
Health insurance 415 12.143 
Flex location 415 10.968 
Flex time 415 10.057 

Averaged Importance Score (100 scale) 
 
The results are shown in the Table 6 above, in terms of 100 percent of their decision making.  

In aggregate level, the most important preference for applicants was salary, whichaccounted for 37. 32 
percent of their decision making.  Then, followed by bonus which accounted for 29.51 percent of their 
decision making, health insurance accounted for 12.14 percent of their decision making, flexible location 
accounted for 10.97 percent of their decision making and, finally, flexible time account for 10.05 percent 
of their decision making.  
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Table 3: Part-Worth Value (on the basis of conjoint analysis at aggregated level) 

Attribute     Level N Utility Estimate Std. Error 
Salary 30 percent higher than market rate 415 1.412 .290 

Market rate  415 .493 .290 
10 percent below market rate 415 -.774 .290 
20 percent below market rate 415 -1.132 .290 

Bonus 0-1 month 415 -1.088 .224 
2-3 months  415 .046 .262 
4-6 months  415 1.042 .262 

Health insurance  yes 415 .423 .168 
no 415 -.423 .168 

Flexible location yes 415 .374 .168 
no 415 -.374 .168 

Flexible time yes 415 .320 .168 
no 415 -.320 .168 

(Constant) 415 4.985 .177 
 
Conjoint analysis was performed to measure trade-off decisions. At the aggregated level in 

averaging out the part-worth value for each level. The highest mean value shows the most preferred 
characteristic while the lowest mean value showed the least preferred characteristic. As expected, the 
preferred compensation package are salary 30 percent above average, with 4-6 months bonus, providing 
health insurance, have flexible location and flexible time policy. Additionally, the least desirable 
compensation package is that 20 percent below market rate, 0-1 months bonus with no health insurance and 
no flexible location and no flexible time policy. 
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Discussion 
 

It appears thatrespondents consider salary slightly more important than bonus.  This is perhaps 
because salary is the base pay, which will be used for calculating other direct financial compensations, 
including bonus itself.  Furthermore, it seems that the older generation of the applicants are, the more 
interested they are in direct financial compensation.  

Health insurance is more important to the respondents than flexibility of time or location. 
However, it accounts for only 12.14 percent of respondents’ preference when they consider joining  
a company. This may be due to the fact that, under the Thai Social Security Act of BE 2533, employee must 
provide Social Security, which also provides medical benefits, to all employees.  

Theories concerning individualism and collectivism could explain the low percentage of 
preference for flexibility. This may be caused by the fact that Thailand, as a country in the East has, for the 
most part, a collectivistic culture. As mentioned in the literature review, in a collectivistic society, people 
prefer close personal ties, so flexibility may be perceived as undesirable, since it limits personal contact 
with their colleagues (Masuda et al., 2011). Hofstede (1984)  explained in his research that Asian culture 
tends toward collectivism, so people want to be part of the group, and the time they spend away from the 
workplace is equal to less time spent with their colleagues, which will lead to a diminished relationship with 
colleagues. 
 
Recommendations for practical implications 

Since direct financial compensation reward has great effect on applicants’ preference when they 
consider getting their first job or moving to new organization, organizations should maintain a policy of 
offering competitive salaries.  In the meantime, flexibility also accounts for 20 percent of applicants’ 
preferences, so it will have some effect on their choices of where they will work. 

Organizations can use flexibility as a creative way to attract prospective candidates.  It is also 
recommended that organizations whose core business requires engineers and information technology 
workers should base their compensation package primarily on direct financial reward. 

In order to maximize their competitive advantage, organizations must find ways to keep costs 
down. Salaries alone can account for 18 to 52 percent of the operating budget (Deep,2017) .  One of the 
purposes of the research is to explore whether flexibilities can be used to increase an organization’s 
attractiveness while keeping the salary and bonus costs at a minimum. 
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Referring to the utility table in Table 3, the data can be used to generate an equation: 
𝑌₁= 𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽0+𝛽2𝑋2+ 𝛽0+𝛽3𝑋3+𝛽₀+𝛽4𝑋4+…+ 𝛽13𝑋13 
  
The equation can be replaced by the following figures: 
𝑌0 = (4.985) + (1.412) high salary+ (0.493)average salary + (-0.774) slightly low salary + (-1 .132)low salary 
+ (-1.088)low bonus + (0.046) average bonus + (1.042) high bonus + (0.423)with health insurance 
+ ( -0.423) without health insurance + (0.374)with flex location + (- .374)without flex location + (0.320 )with flex time 

+ (-0.320) without flextime 
 
In this case, the figures represent a corporation that has a pay policy of high salary, 30% above 

market rate, gives 2-3 months’ bonus a year, and provides health insurance to employees, but does not have 
a flexible location or flexible time policy, would generate the utility value of Y1 = (4.985)+(1.412) +(0.046) 
+ (0.423) + (-0.374) + (-0.32) = 5.749  

Small companies or small and medium-sized enterprises may not be able to match the high salaries 
that corporations can pay (30 percent above market rate), yet, equipped with a flexible work policy, such as 
flexible time and flexible location, a small company would be able to offer a salary at market rate and still 
have an advantage over a corporation that pays 30 percent above market rate but does not offer flexibility. 

For instance, a Start up company that offers average salary, market rate, gives 2-3 months’ bonus, 
does not offer health insurance, but has a flexible location and flexible time policy would generate the utility 
value of  

Y2 = (4.985)+(0.493 )+ (0.046 )+(-0.423) +(0.374 )+ (0.320) = 5.795.  
In case that the company also manages to provide health insurance for the employee, the utility 

value would be  
Y3 = (4.985)+(0.493 )+( 0.046) + (0.423 )+ (0.374) + (0.320) = 6.218 
This could demonstrate the attraction power of flexible location and flexible time.  
 

 Recommendation for Further Research  
 

Demographics change in the future, Generation Z will be more available in the labor market, thus, 
further research should be conducted on the preferences of Generation Z, since there will be more and more 
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of them entering the labor market.  Moreover, the preference for medical insurance should be revisited in 
the future, as more private hospitals cease to provide the service for Social Security. 

Since this research was conducted for respondents in the Bangkok metropolitan area,  
the proportion of individualists versus collectivists may not be identical to the Thai rural area. The same 
type of research should be conducted for other industrial areas situated in rural Thai provinces such as 
Chonburi and Rayong, especially when the Eastern Economic Corridor (EEC) becomes fully operational. 
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การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรกบังบประมาณรายจ่ายการบริการชุมชนและสังคมของ
รัฐบาลในประเทศไทย 

CHANGES IN POPULATION STRUCTURE AND BUDGETARY EXPENDITURES 
FOR COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES BY THE GOVERNMENT OF 

THAILAND 
 

เอกชยั  เกิดสวสัด์ิ1 
บุญธรรม รำชรักษ์2 

กำญจนำ  ธรรมำวำท3 
 

บทคัดย่อ 
 

วิทยำนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษำโครงสร้ำงประชำกรและงบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล (2) เพื่อศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่อ
งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล ผลกำรศึกษำพบวำ่  
 1. แนวโน้มประชำกรไทยลดลง ประชำกรวยัเด็กและประชำกรวยัแรงงำนลดลง แต่ประชำกรวยั
สูงอำยเุพิ่มข้ึน ส่วนงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน และในแต่
ละปีจะมีสัดส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 40 ของงบประมำณทั้งหมด 
 2. สัดส่วนประชำกรวยัแรงงำน และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุมีอิทธิพลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในทิศทำงเดียวกนั แสดงวำ่ เม่ือสัดส่วนประชำกรวยัเด็ก วยัแรงงำน และ
วยัสูงอำยุเปล่ียนแปลงไป 1 เท่ำ ส่งผลให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล
เปล่ียนแปลงไป 39,530,490 ลำ้นบำท และ 47,624,286 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05  
 
ค ำส ำคญั : โครงสร้ำงประชำกร , ประชำกรวยัเด็ก , ประชำกรวยัแรงงำน , ประชำกรวยัสูงอำย ุ 
     

*บทควำมน้ีเรียบเรียงจำกวิทยำนิพนธ์เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรกบังบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคม
ของรัฐบำลในประเทศไทย ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรสอบป้องกนัวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแลว้  
1นกัศึกษำปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
2รองศำสตรำจำรย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
3รองศำสตรำจำรย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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ABSTRACT 
 

In this thesis, the researcher examines changes in the population structure and budgetary 
expenditures for community and social services by the government of the Kingdom of Thailand (Thailand).  

Accordingly, the researcher studies (1) the population structure and budgetary expenditures for 
community and social services by the government; and (2) the effects of population structure changes on 
governmental budget expenditures for community and social services.  

Findings are as follows:  
1. There is a tendency for the Thai population to decrease. The child and working age populations 

will decrease, while the population of the aged will increase. Thus, budgetary expenditures for community 
and social services by the government show a tendency to increase. Each year the proportional increase will 
be more than forty percent of all budgetary expenditures.  

2. The proportion of the population of those who are of working age and the proportion of those 
who are aged directly influence budgetary expenditures for community and social services by the 
government. This means that when the proportions of the working age and aged populations change for one 
time, the budgetary expenditures for community and social services by the government will change at 
39,530,490 million baht and 47,624,286 million baht, respectively, at the statistically significant level of 
.05.  

 
Keywords : Population structure ,  Youth dependency population , Working-Age population , Elderly   

dependency population 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประชำกรโลกไดเ้ขำ้สู่ประชำกรผูสู้งอำยุ ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีประชำกรอำยุ 65 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8 
ของประชำกรทั้งหมด 7,000 ลำ้นคน ซ่ึงประเทศพฒันำแลว้มีประชำกรผูสู้งอำยุ ร้อยละ 16 มำกกวำ่ประเทศ
ก ำลงัพฒันำท่ีมีประชำกรผูสู้งอำยุ ร้อยละ 6 ส่วนทวีปเอเชียมีประชำกรประมำณ 2,281 ลำ้นคน ประชำกร
อำยุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10.88 ส่วนประเทศในอำเซียนมีประชำกร 630 ลำ้นคน เป็นประชำกรอำยุ 60 ปีข้ึน 
ร้อยละ 9 ประเทศในกลุ่มอำเซียนท่ีเขำ้เกณฑ์เป็นสังคมผูสู้งอำยมีุ 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนำม 
(World Population Prospects,2017) 
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กำรเปล่ียนโครงสร้ำงประชำกรเป็นสังคมผูสู้งอำยุ เป็นผลจำกกำรเปล่ียนผ่ำนทำงประชำกร จำก
อตัรำกำรเกิดของประชำกรสูงและอตัรำกำรตำยของประชำกรสูง เปล่ียนเป็นอตัรำเกิดประชำกรลดต ่ำลง 
และอตัรำกำรตำยของประชำกรลดต ่ำลง ประชำกรมีชีวติยืนยำวข้ึน เป็นผลมำจำกกำรพฒันำระบบสำธำรณสุข 
และเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์(สถำบนัวจิยัประชำกรและสังคม, 2549) 
  กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกร มีผลกระทบต่อทรัพยำกรและควำมเป็นอยูข่องประชำกร โดย
ถำ้มีกำรเปล่ียนแปลงประชำกรเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว จะท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใชท้รัพยำกรต่ำงๆ มีมำกข้ึน 
ซ่ึงทรัพยำกรเหล่ำน้ีบำงอยำ่งมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั บำงอยำ่งเป็นทรัพยำกรท่ีไม่สำมำรถสร้ำงข้ึนทดแทนได ้ดงันั้น
จึงท ำให้เกิดปัญหำเก่ียวกบักำรขำดแคลนทรัพยำกรตำมมำ ควำมไม่สมดุลระหว่ำงประชำกรกบัทรัพยำกร
ยอ่มส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำกรให้ตกต ่ำ อีกทั้งยงัเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำประเทศ กำรท่ี
ประเทศต่ำง ๆ มีสัดส่วนประชำกรผูสู้งอำยุเพิ่มข้ึนและมีจ ำนวนประชำกรวยัแรงงำนลดลง ท ำใหรั้ฐบำลตอ้ง
มีนโยบำยสวสัดิกำรต่ำง ๆ เช่น นโยบำยกำรจดัเก็บภำษี ระบบบ ำนำญ นโยบำยระบบประกนัสังคม เป็นตน้ 

ในขณะท่ีประเทศไทย รัฐบำลมีงบประมำณในกำรดูและประชำชน เป็นงบประมำณรำยจ่ำยบริกำร
ชุมชนและสังคมมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปีงบประมำณ 2559 มีสัดส่วน 43.6 ของงบประมำณทั้งหมดใน
ประเทศ เพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณ 2558 ร้อยละ 7.3 (ส ำนกังบประมำณ, 2560) โดยงบประมำณส่วนน้ีไดแ้ก่ 
งบประมำณกำรส่ิงแวดลอ้ม กำรเคหะและชุมชน กำรสำธำรณสุข กำรศำสนำ วฒันธรรมและนนัทนำกำร 
กำรศึกษำ และ กำรสังคมสงเครำะห์ 

ฉะนั้นรัฐบำลตอ้งรับภำระเพิ่มข้ึนทุกปี ในกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อพฒันำกำรศึกษำ สำธำรณสุข
และนโยบำยสวสัดิกำรต่ำง ๆ เช่น ระบบบ ำนำญ กำรประกนัสุขภำพในระยะยำว กำรดูแลช่วยเหลือคน
ยำกจนและผูพ้ิกำร ซ่ึงเป็นผลท ำให้งบประมำณเพื่อกำรพฒันำดำ้นอ่ืนลดน้อยลง ดงันั้นรัฐบำลจ ำเป็นตอ้ง
ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกร  เพื่อให้รัฐบำลสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรก ำหนดเป็นนโยบำยก ำหนดมำตรกำร วิธีกำร และเป้ำหมำยอยำ่งชดัเจน เพื่อควบคุมทิศทำง
แห่งกำรเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมไม่ก่อใหเ้กิดปัญหำใด ๆ และเป็นกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำโครงสร้ำงประชำกรในประเทศไทยและงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและ
สังคมของรัฐบำล 
 2. เพื่อศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำร
ชุมชนและสังคมของรัฐบำล 
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นิยามศัพท์ 
 ประชำกรวยัเด็ก (youth dependency population) หมำยถึง ประชำกรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี 
 ประชำกรวยัแรงงำน (working-Age population) หมำยถึง ประชำกรท่ีมีอำย ุ15-59 ปี 
 ประชำกรวยัสูงอำย ุ(elderly dependency population) หมำยถึง ประชำกรท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 60 ปี 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชน
และสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย ได้แก่ กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรสังคมสงเครำะห์ โดยศึกษำ
ขอ้มูลรำยปีในช่วงปี พ.ศ. 2542 –2559 รวม 18 ปี 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อใหรั้ฐบำลก ำหนดนโยบำยเพื่อรักษำระดบักำรเพิ่มประชำกรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมกบักำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ และวำงแผนกำรบริหำรจดักำรแรงงำนประเทศให้เพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของภำคกำรผลิต 
 2. เพื่อให้รัฐบำลวำงแผนก ำหนดกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อพฒันำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและ
นโยบำยสวสัดิกำรต่ำง ๆ เช่น นโยบำยกำรจดัเก็บภำษี ระบบบ ำนำญ กำรประกนัสุขภำพในระยะยำว  
 
แนวคิดและทฤษฎ ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีเก่ียวรำยจ่ำยรัฐบำล 
 Adoloph Wagner กล่ำววำ่ รัฐบำลมีกิจกรรมดำ้นเศรษฐกิจมำก กำรใชจ่้ำยในระบบเศรษฐกิจมำกข้ึน
ดว้ยเช่นกนั (พลภทัร บุรำคม, 2554, หนำ้ 149) โดยวำกเนอร์ไดศึ้กษำกำรใชจ่้ำยของรัฐออกเป็น 4 หมวด คือ 
 1) กำรป้องกนัประเทศ กำรรักษำควำมสงบภำยใน และกำรจดัระเบียบของสังคม  
 2) กำรบริหำรงำนทัง่ไปของรัฐทุกระดบั 
 3) กำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ  
 4) ปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมำกท่ีรัฐจะตอ้งขยำยบทบำทกำรท ำงำนของตน 
 กำรใชจ่้ำยของรัฐ 4 หมวดจะเพิ่มข้ึนตำมกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  
 Musgrave และ Rostow ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักำรใชจ่้ำยภำครัฐบำล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
(พลภทัร บุรำคม, 2554, หน้ำ 153) ระยะแรกกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ รัฐบำลจะมุ่งลงทุน
สร้ำงปัจจยัพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ ระยะกลำงกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ รัฐบำลจะลงทุนใน
ปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำรลงทุน ซ่ึงมีผลกระตุน้ต่อกำรขยำยตวัของกำรลงทุนภำคเอกชน และระยะ
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สุดทำ้ยเม่ือเศรษฐกิจเขำ้สู่ขั้นกำรพฒันำเต็มขั้น รัฐบำลจะเปล่ียนจำกกำรใชจ่้ำยดำ้นกำรสร้ำงปัจจยัพื้นฐำน
ทำงเศรษฐกิจเปล่ียนเป็นกำรใชจ่้ำยในดำ้นปัจจยัพื้นฐำนทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข เป็นตน้ 
 2. แนวคิดทฤษฎีดำ้นโครงสร้ำงประชำกร  
 Plato และ Aristotle ให้ควำมส ำคญักับขนำดประชำกรท่ีเหมำะสม โดยรัฐบำลต้องควบคุมจ ำนวน
ประชำกรให้พอเหมำะกบักำรใชท้รัพยำกร เม่ือใดท่ีประเทศตอ้งใช้นโยบำยเก่ียวกบัประชำกรไม่วำ่เพิ่มหรือ
ลด แสดงวำ่จ ำนวนประชำกรมีขนำดไม่เหมำะสม (มทันำ พนำนิรำมยั, 2554 หนำ้ 6) 

Malthus กล่ำววำ่ (ภำวดี ทองอุไทย, 2550 หนำ้ 5) ทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นประเทศเป็นตวัก ำหนดจ ำนวน
ประชำกร คือเม่ือจ ำนวนประชำกรไม่อยูร่ะดบัดุลยภำพ จะมีกลไกปรับจ ำนวนประชำกรให้กลบัมำอยูท่ี่เดิม 
กล่ำวคือ เม่ือจ ำนวนประชำกรสูงกว่ำระดบัดุลยภำพ จะเกิดกำรขำดแคลนอำหำร เกิดโรคภยัไขเ้จ็บและเกิด
สงครำมท่ีท ำใหอ้ตัรำกำรตำยสูงข้ึนและจ ำนวนประชำกรลดลงสู่ระดบัดุลยภำพ แต่เม่ือจ ำนวนประชำกรอยู่
ต  ่ำกวำ่ระดบัดุลยภำพ ควำมเป็นอยูข่องคนจะดีข้ึนท ำใหอ้ตัรำกำรตำยลดลง อตัรำกำรเกิดเพิ่มข้ึน 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ธัญญำพร กสิกิจวิวฒัน์ (2549) ศึกษำอิทธิพลของโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ประเทศไทยมีอตัรำกำรเพิ่มของประชำกรลดลง เน่ืองจำกมี
อตัรำกำรเกิดลดลงแต่อตัรำกำรตำยเพิ่มสูงข้ึน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทำงบวกกบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ คือ สัดส่วนมูลภณัฑ์ทุนต่อจ ำนวนแรงงำนและสัดส่วนประชำกรท่ีมีกำรศึกษำในระดบัสูงต่อ
จ ำนวนแรงงำน ในขณะท่ีประชำกรวยัสูงอำยุต่อจ ำนวนแรงงำน และสัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อจ ำนวน
แรงงำน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทำงลบต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
 ธีระวฒัน์ จนัทึก (2550) ศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีต่อกำรออมเงินส่วน
บุคคล ผลกำรศึกษำ พบวำ่ กลุ่มประชำกรสูงอำยุจะมีระดบักำรออมเงินส่วนบุคคลท่ีต ่ำกวำ่กลุ่มประชำกรวยั
ท ำงำน และประชำกรเพศชำยมีระดบัเงินเฉล่ียสูงกวำ่ประชำกรเพศหญิงในทุกกลุ่มประชำกร  
 ศุภศิว  ์สุวรรณเกษร (2552) ศึกษำกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรกับควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอำเซียน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ อตัรำกำรเพิ่มประชำกรเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัรำ
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในอำเซียน  
 ธิดำภรณ์ แดงสีอ่อน (2553) ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทรัพยำกรมนุษยก์บักำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกำรศึกษำ พบว่ำ อตัรำส่วนงบประมำณรำยจ่ำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงตรงกนัขำ้มกบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
ส่วนของงบประมำณรำยจ่ำยรัฐบำลดำ้นสำธำรณสุขต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ มีควำมสัมพนัธ์ใน
ทิศทำงเดียวกนักบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
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   สุภำวดี ไชยชมภู (2555) ศึกษำผลกระทบกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรต่อกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ ผลกำรศึกษำ พบวำ่ สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนและสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยสุ่งผลกระทบ
ทำงบวกต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ มีเพียงสัดส่วนประชำกรวยัเด็กเท่ำนั้นท่ีส่งผลทำงลบต่อกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
  1. สัดส่วนประชำกรวยัเด็ก (YD) มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบังบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล ถำ้ประชำกรวยัเด็กเพิ่มข้ึนจะท ำให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชน
และสังคมของรัฐบำลเพิ่มข้ึน 
  2. สัดส่วนประชำกรวยัแรงงำน (WK) มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบังบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล ถำ้ประชำกรวยัแรงงำนเพิ่มข้ึนจะท ำให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำร
ชุมชนและสังคมของรัฐบำลเพิ่มข้ึน  
  3. สัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุ (ED) มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบังบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล ถ้ำประชำกรวยัสูงอำยุเพิ่มข้ึนจะท ำให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำร
ชุมชนและสังคมของรัฐบำลเพิ่มข้ึน  
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลในกำรศึกษำเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลำ ระหวำ่งปีพ.ศ. 2542 - 2559 รวม 18 ปี ไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจำก ธนำคำรโลก (www.worldbank.org) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (www.nso.go.th) กรมกำร
ปกครอง (www.stat.dopa.go.th) และส ำนักงบประมำณ  (www.bb.go.th) โดยรวบรวมข้อมูลเม่ือว ันท่ี 30 
สิงหำคม 2560 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (descriptive method) เป็นกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประชำกรและ
งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล 
 2. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (quantitative method) เป็นกำรวิเครำะห์ถึงผลของกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล โดยล ำดบัแรก
ทดสอบอนัดบัควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล (unit root test) เพื่อศึกษำควำมมีเสถียรภำพของขอ้มูล (stationary) 
ต่อมำท ำกำรศึกษำถึงควำมสัมพนัธ์ในระยะยำวของขอ้มูล (Co-integration) ซ่ึงหำกขอ้มูลมีควำมสัมพนัธ์ใน

http://www.stat.dopa.go.th/
http://(www.bb.go.th/
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ระยะยำวหรือมี (Co-integration) ระหว่ำงกนั ก็จะท ำกำรศึกษำในขั้นต่อไปโดยใช้เทคนิคในกำรวิเครำะห์
ก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (ordinary least square method) เพื่อศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ี
มีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย  

 
แบบจ าลองทีใ่ช้ในการวจัิย 

ควำมสัมพนัธ์ของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำร
ชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย  สำมำรถก ำหนดแบบจ ำลองไดด้งัน้ี 
 GX_GR   =   β0 + β1 YD + β2 WK + β3 ED + ε t 
โดยก ำหนดให ้

GX_GR  = กำรใชจ่้ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำครัฐบำล (ลำ้นบำท) 
YD  = สัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  
WK  = สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  
ED  = สัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยตุ่อต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 1. โครงสร้ำงประชำกรและงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล 
 โครงสร้ำงประชำกรประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2559 พบวำ่ ประชำกรมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน โดยมี
เพศหญิงมำกกวำ่เพศชำย ประชำกรวยัเด็กและประชำกรวยัวยัแรงงำนลดลง แต่ประชำกรสูงอำยเุพิ่มข้ึนทุกปี 
ส่วนงบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลประเทศไทย พบวำ่ งบประมำณรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม
เป็นรำยจ่ำยท่ีมำกท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 40 ของงบประมำณทั้งหมด โดยใช้จ่ำยงบประมำณ
ดำ้นกำรศึกษำมำกท่ีสุด แต่ก็มีแนวโนม้ลดลง 
 2. ผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและ
สังคมของรัฐบำล 

ทดสอบควำมน่ิงของขอ้มูล พบวำ่ งบประมำณรำยจ่ำยบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล (GX_GR) 
สัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อประชำกรทั้งหมด (YD) สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK) 
และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด (ED) ไม่สำมำรถปฏิเสธสมมติฐำนหลกัได ้ทั้งระดบั
นยัส ำคญัท่ี 1% 5% และ 10% ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ ตวัแปรเหล่ำนั้นมี unit root ณ ระดบั level ดงัแสดงไดด้งั
ตำรำงท่ี 1 
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ตาราง 1 
แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของข้อมลูระดับปกติ (At Level) 

Variables Lag ADF Test Mackinnon Critical Value Test Level 
1% 5% 10% 

Gx_Gr 0 -2.454841 -4.616209 -3.710482 -3.297799 I(0) 
YD 0 -2.484172 -4.616209 -3.710482 -3.297799 I(0) 
WK 0 -2.153341 -4.616209 -3.710482 -3.297799 I(0) 
ED 0 -1.309747 -4.616209 -3.710482 -3.297799 I(0) 

ท่ีมำ. จากการค านวณ  
 
 ดงันั้นจึงทดสอบ unit root ณ ระดบั first difference พบวำ่ ขอ้มูลมีเสถียรภำพเม่ือท ำกำร difference 
1 คร้ัง ไดแ้ก่ งบประมำณรำยจ่ำยบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล (GX_GR) สัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อ
ประชำกรทั้งหมด (YD) สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK) และสดัส่วนประชำกรวยั
สูงอำยตุ่อประชำกรทั้งหมด (ED) สำมำรถปฏิเสธสมมติฐำนหลกัไดท้ั้งระดบันยัส ำคญัท่ี 1% 5% และ 10% 
แสดงวำ่ ตวัแปรทุกตวัเป็นตวัแปรท่ีมีเสถียรภำพ (Stationary) ณ I(1) ดงัแสดงไดด้งัตำรำงท่ี 2 
 
ตาราง 2   
แสดงผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดับผลต่างล าดับแรก (At First Difference) 

Variables Lag ADF Test Mackinnon Critical Value Test Level 
1% 5% 10% 

Gx_Gr 0 -6.081252 -4.667883 -3.733200 -3.310349 I(1) 
YD 0 -4.729172 -4.667883 -3.733200 -3.310349 I(1) 
WK 0 -5.088090 -4.667883 -3.733200 -3.310349 I(1) 
ED 0 -4.126549 -4.667883 -3.733200 -3.310349 I(1) 

ท่ีมำ. จากการค านวณ  
 
 จำกกำรทดสอบควำมเป็น Stationary พบว่ำ ตวัแปรทุกตัวมีคุณสมบัติของระดับ  Integrated ใน
ระดบัเดียวกนั (I(1)) ดงันั้นจึงทดสอบ Co-integration ผลกำรทดสอบ พบวำ่ ADF (T-Statistic) มีค่ำมำกกว่ำ
ค่ำวิกฤต (Mackinnon Critical Value) ท่ีระดบันัยส ำคญั 1% 5% และ 10% กล่ำวคือ ค่ำ Residual ท่ีทดสอบ
เป็น Stationary แสดงมี Co-integration กนั สำมำรถอธิบำยไดว้่ำ กำรใช้จ่ำยงบประมำณบริกำรชุมชนและ
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สังคมของรัฐบำล (GX_GR) และสัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อประชำกรทั้งหมด (YD) สัดส่วนประชำกรวยั
ท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK) และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยตุ่อประชำกรทั้งหมด (ED)  มีควำมสัมพนัธ์
ในเชิงดุลยภำพในระยะยำว หรือมีลกัษณะ Co-integration และทดสอบ Error Correction Mechanism  พบวำ่  
สัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อประชำกรทั้งหมด (YD) สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK) 
และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยตุ่อประชำกรทั้งหมด (ED) มีค่ำสัมประสิทธ์ิของควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบั         -
1.143477 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Engle and Granger ท่ีวำ่ค่ำคลำดเคล่ือนในกำรปรับตวัเขำ้สู่ดุลยภำพใน
ระยะยำวจะตอ้งมีค่ำระหวำ่ง 0 ถึง -1 จึงสรุปไดว้ำ่ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนทีกำรปรับตวัเขำ้สู่ดุลยภำพระยะยำว 
แสดงไดด้งัตำรำงท่ี 3 
 
ตาราง 3 
แสดงผลการทดสอบ Co-integration โดย Engle – Granger 

Variables Lag ADF Test Mackinnon Critical Value Test Level 
1% 5% 10% 

Residual  0 -5.165912 -4.616209 -3.710482 -3.297799 I(0) 
ท่ีมำ. จากการค านวณ  
 
 ส่วนกำรวิเครำะห์ผลกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำร
ชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย ดว้ยเทคนิคในกำรวิเครำะห์ก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 
Square Method) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลำ ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2559 ซ่ึงใช้รูปแบบของสมกำรถดถอยเชิง
เส้นตรง (Multiple Linear Regression) ตำมแบบจ ำลองไดผ้ลดงัน้ี 
 

GX_GR    =  -47807.47+ 39,530,490D(WK) + 47,624,286D(ED)  
                                                     (2.283323)**                   (2.354840)**  

 R2 = 0.320706  F-statistic = 2.045843 
 Adjusted R2 = 0.163946  D.W.  = 2.402823 
หมำยเหตุ **   ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
 ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลอง พบวำ่ สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK) และ
สัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด (ED) อธิบำยผลกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมี
ผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทยไดร้้อยละ 32.07 ท่ีระดบั
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ควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ค่ำ F-statistic เท่ำกบั 2.045843) โดยมีค่ำ Dubin - Watson เท่ำกบั 2.402823 ซ่ึงไม่
เกิดปัญหำสหสัมพนัธ์ของตวัคลำดเคล่ือน (Autocorrelation) ส่วนสัดส่วนประชำกรวยัเด็กต่อประชำกร
ทั้งหมด (YD) ไม่สำมำรถอธิบำยผลของกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำย
กำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทยได ้โดยสำมำรถอธิบำยผลกำรวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนต่อประชำกรทั้งหมด (WK)  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย ในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั
ควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95  (ค่ำ F-statistic เท่ำกบั 2.283323) แสดงวำ่ เม่ือประเทศมีสัดส่วนประชำกรวยัท ำงำน
ต่อประชำกรทั้งหมดเปล่ียนแปลงไป 1 เท่ำจะส่งผลให้มีสัดส่วนงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและ
สังคมของรัฐบำล เปล่ียนแปลงไป 39,530,490 ลำ้นบำท  
 สัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด (ED) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลในประเทศไทย ในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั
ควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ค่ำ F-statistic เท่ำกบั 2.354840) แสดงวำ่ เม่ือประเทศมีสัดส่วนประชำกรวยัท ำงำน
ต่อประชำกรทั้งหมดเปล่ียนแปลงไป 1 เท่ำจะส่งผลให้มีสัดส่วนงบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและ
สังคมของรัฐบำล เปล่ียนแปลงไป 47,624,286 ลำ้นบำท  
 

การอภิปรายผลการวจัิย 
 
 1. ประชำกรประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประชำกรวยัเด็กและประชำกรวยัวยัแรงงำนลดลง แต่
ประชำกรวยัสูงอำยุเพิ่มข้ึนทุกปี ส่วนงบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมลกัษณะงำนของรัฐบำลมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน และมีสัดส่วนงบประมำณร้อยละ 40 ของงบประมำณทั้งหมด 
 2. สัดส่วนประชำกรวยัแรงงำนต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุต่อ
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่องบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของ
รัฐบำลในทิศทำงเดียวกนั แสดงวำ่เม่ือประเทศมีสัดส่วนประชำกรแรงงำน และสัดส่วนประชำกรวยัสูงอำยุ
เพิ่มมำกข้ึนจะส่งผลให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลเพิ่มข้ึนด้วย เน่ืองจำก
รัฐบำลตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นสุขภำพ ประกนัสังคม และสวสัดิกำรต่ำงๆ ท่ีรัฐตอ้งสนบัสนุน เพื่อดูแลประชำกร
กลุ่มน้ี เพรำะประชำกรกลุ่มหลกัในกำรน ำพำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต จึงเป็นผลท ำให้งบประมำณรำยจ่ำย
กำรบริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลเพิ่มข้ึนซ่ึงสอดคล้องกบัผลกำรวิจยัของสุภำวดี ไชยชมพู (2555) 
พบว่ำ สัดส่วนประชำกรวยัท ำงำนและประชำกรวยัสูงอำยุส่งผลกระทบทำงบวกต่อกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ แต่สัดส่วนประชำกรวยัเด็กเท่ำนั้นท่ีส่งผลทำงลบต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
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ข้อเสนอแนะ 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ประชำกรวยัสูงอำยุเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลให้งบประมำณรำยจ่ำยกำรบริกำรชุมชนและสังคมของ
รัฐบำลเพิ่มข้ึน ดงันั้นรัฐบำลจึงตอ้งให้ควำมส ำคญัในกำรวำงนโยบำยท่ีจะรองรับผูสู้งอำยุท่ีมีจ  ำนวนเพิ่มข้ึน 
เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือดำ้นค่ำใชจ่้ำย กำรใหบ้ริกำรดำ้นสุขภำพอนำมยั รวมทั้งควรจดัหำกิจกรรมท่ีสร้ำง
กำรผลิตและรำยไดท่ี้เหมำะสมกบัสมรรถนะทำงร่ำงกำยของผูสู้งอำยแุต่ละคน เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยไดเ้สริม
ให้แก่ผูอ้ำยุดว้ย ขณะเดียวกนัประชำกรเองก็ควรท่ีจะเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจดัสรรรำยไดเ้พื่อกำรออม
ตั้งแต่ในวยัท ำงำนเพื่อเก็บไวเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยในยำมแก่ชรำอนัเป็นกำรลดภำระของรัฐบำล 
  2. ประชำกรวยัเด็กมีแนวโนม้ลดลง รัฐบำลควรสนบัสนุนให้ประชำกรวยัแรงงำนมีครอบครัวและมี
บุตร โดยกำรช่วยเหลือกำรลดหยอ่นภำษี กำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรศึกษำของบุตร เป็นตน้ เพื่อเป็นกำร
แบ่งเบำภำระของผูป้กครองในกำรเล้ียงดูบุตรให้เติบโตเป็นประชำกรท่ีมีคุณภำพของประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในกำรศึกษำคร้ังน้ี พิจำรณำเฉพำะอิทธิพลของโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีต่องบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำลประเทศไทย ได้แก่ รำยจ่ำยกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และกำรสังคม
สงเครำะห์ เท่ำนั้น ดงันั้น ในกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรมีกำรศึกษำอิทธิพลของโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีต่อ
งบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลดำ้นอ่ืนๆดว้ย เพื่อจะไดท้รำบวำ่อิทธิพลของโครงสร้ำงประชำกรมีผลกระทบ
ต่องบประมำณรำยจ่ำยมำกท่ีสุด ซ่ึงจะน ำมำวำงแนวทำงกำรพฒันำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพฒันำ
เศรษฐกิจของประเทศชำติต่อไป 

2. ส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป อำจพิจำรณำในรูปแบบกำรวิเครำะห์ท่ีต่ำงกนัออกไป เช่น กำรใช้
รูปแบบฟังก์ชนักำรผลิตในรูปแบบอ่ืนๆ หรือกำรเพิ่มตวัแปรดำ้นอุปสงค์ ไดแ้ก่ กำรบริโภคของประชำกร 
เป็นต้น ซ่ึงสำมำรถแสดงควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรทำงด้ำนประชำกรกบัตวัแปรงบประมำณรำยจ่ำยกำร
บริกำรชุมชนและสังคมของรัฐบำล เพื่อควำมชดัเจนมำกยิ่งข้ึน 
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