
วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ
และ
การบริหาร ปที่  3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

VoL.3 No.1  JANUARY - JUNE 2015
ISSN 2350-9430

Journal of Business Research
and Administration



ISSN 2350-9430

วารสาร
ปที่ 3 ฉบับที่1  มกราคม - มิถุนายน 2558
Vol.3 No.1  JANUARY - JUNE 2015

การบริหาร
และ

ขอความและบทความในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และบริหาร เปนแนวความ
คิดของผูเขียน มิใชเปนความคิดเห็นของผูจัดทำและมิใชความรับผิดชอบ
ของบรรบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และมหาวิทยาลัยรังสิต
กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ แตขอใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ
อยางถูกตอง
ไมจำหนาย ไมจายแจกเพื่อเผยแพร เอกสารนี้จัดพิมพเพื่อการประเมิน 
และตรวจสอบเทานั้น

•

•

•

การวิจัยทางธุรกิจ

Journal of Business Research and Administration



วารสารการวจัิยธุรกจิ และการบริหาร 

 
 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 

 Journal of Business Research and 

 AAdministration (JBRA)  
 ISSN:  2350-9430 

  

  

 ทีป่รึกษากติตมิศักดิ์ 

 ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน ์

 

 ทีป่รึกษา 

 ผศ.ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร 

 รศ. วิสูตร จิระดาํเกิง 

 ดร. พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 

 รศ.ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสี 

 ผศ.ดร.สนัติ กีระนนัทน ์

 ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

 อาจารย ์กิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั 

  

   บรรณาธิการ 

   วา่ท่ีร้อยตรี ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ 

 

   กองบรรณาธิการภายใน 

   ผศ.พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 

 

   กองบรรณาธิการภายนอก 

   รศ.ดร. ภคพล จกัรพนัธ์ อนุฤทธ์ิ 

   ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 

   ผศ.ดร. ลกัคณา  วรศิลป์ชยั 

   ผศ.ดร.สุรีย ์เขม็ทอง 

   ดร. ทรรศนะ บุญขวญั  

   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 

   ดร.พรรณี พมิาพนัธ์ุศรี 

   ดร.สิงหะ ฉวีสุข 

 

 

   ติดต่อประสานงาน 

   บุบผา จูงใจ 

 

   ออกแบบปกและเทคนิค 

   ธนวฒัน์  คิมผล 



  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาขาการเงนิ 

 รศ. พนูศกัด์ิ  แสงสนัต ์                         

 ดร. ญาณพล  แสงสนัต ์    

 สาขาการตลาด 

 รศ. สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 

 ดร.สมบติั ธาํรงสินถาวร 

 ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ ์

 สาขาการจัดการ  

 รศ.ดร. สุทธินนัทน์  พรหมสุวรรณ 

 ผศ.ดร. ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

 ผศ.ดร. ประไพทิพย ์ ลือพงษ ์

 ดร. กิติมาพร ชูโชติ 

 ดร. ชาคริต  สกลุอิสริยาภรณ์ 

 ดร. นรพล  จินนัทเ์ดช 

 ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

 ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

 

 

 

       

 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวิทยาลยับูรพา 

      มหาวิทยาลยับูรพา 

      

      มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

      มหาวิทยาลยัชินวตัร 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

           

 

 



 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาขาการจัดการ กลยุทธ์ 

ผศ.ดร. เอกชยั อภิศกัด์ิกลุ 

ผศ.ดร. นิรันดร ทพัไชย 

สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์ 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษศ์รีทศัน ์

ดร.กญัจนวลยั นนทแกว้ แฟร์ร่ี 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

ดร.กฤษณา วสิมิตะนนัทน ์

สาขาการจัดการธุรกจิ และสารสนเทศ 

ดร.นฤมล ชูชินปราการ 

ดร.เพรชรัตน์ วิริยะสืบพงศ ์

 

 

  

 

 

 

      

 

      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

      มหาวิทยาลยับูรพา 

  

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

      มหาวิทยาลยับูรพา 

      มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

     

 

กาํหนดออก    ปีละ 2 ฉบบั  

  ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน    

 

ฉบบัท่ี 2   กรกฎาคม – ธนัวาคม 



สารบัญ 
 

แผนธุรกจิ ร้านอาหาร About BanaNa                    1 

 จารุวรรณ พระเขียนทอง, พรศิริ เหมพนัธ์ุพิรุฬห์ และอุลยัวรรณ อุ่นกาํเนิด 

แผนธุรกจิ ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย                16 

นทัรีภรณ์ ศรีกะทดั, จุรีพร เกิดมาก และพจนา  สุมาลี 

แผนธุรกจิ ร้าน Torino Steak &Grill                  29 

ลีลานุช รักชาติ, ธิดารัตน์ เกิดกล่ินหอม และวฒิุชยั วฒันปรีชานนท ์

แผนธุรกจิ เคสโทรศัพท์มือถือ Case Design                 48 

สาวิตรี  ชูช่วย, มสฤณี  หนูดาํ และวิชญาดา  บุญมาก 

แผนธุรกจิ นํา้มันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็                  59 

อุมาพร  จุลมาตย,์ มนทกานต ์ ณ นคร และนิติยา  ผลใหม่ 

ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สาขานนทบุรี จังหวดันนทบุรี                   74 

นฤมลทิพย ์กนัสุข และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท ์

ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ตําบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา                94 

สุดารัตน์ บาํรุงเขต และดร.ดนุวศั สาคริก 

การมีส่วนร่วมทางกจิกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมู อาํเภอวหิารแดง จังหวดัสระบุรี           113 

ปัทมาพร เผือ่นละมุด และ ผศ.ดร. นพปฎล  สุนทรนนท ์

 



1 
 

แผนธุรกจิร้านอาหาร About BanaNa 

จารุวรรณ พระเขียนทอง1 , พรศิริ เหมพนัธ์ุพิรุฬห์2 , อุลยัวรรณ อุ่นกาํเนิด3 

------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ธุรกิจร้านอาหาร  About BanaNa ก่อตั้งโดยนางสาวจารุวรรณ พระเขียนทอง  นางสาวพรศิริ เหม

พนัธ์ุพิรุฬห์ นางสาวอุลยัวรรณ อุ่นกาํเนิด เพื่อผลิตและจาํหน่ายเมนูอาหารจากผลผลิตของกลว้ย  ทั้งคาว  

หวาน  ท่ีมีคุณภาพ  เพื่อสุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคโดยวตัถุดิบหลกัของร้านจะเป็นกลว้ย เน่ืองจากทางร้านมี

สวนกลว้ยเป็นของตวัเองและกลุ่มของร้านมองเห็นเทรนดก์ารรักสุขภาพมาแรงท่ีผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วาม

สนใจการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมนํ้าหนกัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกนัมากข้ึนดว้ยอิทธิพลจาก

รายการอาหารเพื่อสุขภาพและกลว้ยเป็นผลไมพ้ื้นบา้นท่ีมีประโยชน์มาก   อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ล็งเห็นปัญหา

ในดา้นการส่งออกท่ีชาวสวนไดร้ายไดท่ี้ตํ่า  จึงพยายามท่ีจะนาํมาแปรรูปและใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั เพื่อช่วยลด

ปัญหาท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต  โดยสถานท่ีตั้งของร้าน  About  BanaNa  จาํกดั คือ เลขท่ี 99/99   ถ.เพชรเกษม 

(แยกวดัไร่ขิง)     อ.สามพราน จงัหวดันครปฐม 73110  มีพื้นท่ีร้านทั้งหมด 1 ไร่ 

ลูกคา้หลกัของ ร้านอาหาร About BanaNa คือกลุ่มพนกังาน ท่ีทาํงานในบริเวณนั้น ซ่ึงมี

โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประจาํ และเป็นลูกคา้ท่ี

ดูแลสุขภาพ โดยทางร้านเนน้การนาํวตัถุดิบหลกั จากกลว้ย ในการนาํมาประกอบเป็นเมนูท่ีสามารถทานได ้

ทุกเพศ ทุกวยั  กลุ่มเป้าหมายรอง  คือกลุ่มนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครปฐม หรือเดิน

ทางผา่น และกาํลงัจะเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เน่ืองจากสถานท่ีของร้าน ตั้งอยูติ่ดถนน เพชรเกษม ใกลแ้หล่ง

ท่องเท่ียว เช่น สวนสามพราน วดัไร่ขิง ตลาดดอนหวาย กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดต้าม

เทศกาลการท่องเท่ียว และสามารถประชาสัมพนัธ์ใหก้บัร้านคา้แบบปากต่อปาก ในดา้นคุณภาพ ราคา และ

การบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วารสารการวจิยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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ในดา้นโอกาสทางธุรกิจทางร้านเราไดเ้ล็งเห็นวา่ ธุรกิจร้านอาหารทัว่ไปมีอตัราการเจริญเติบโต จาก

ศูนยว์จิยัของกสิกรไทย ไดค้าดการณ์วา่ จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 267,000 - 275,000 ลา้นบาท เติบโตอยูใ่น

กรอบร้อยละ 2.9 - 5.9 จากในปี 2557 ส่งผลใหใ้นปี 2558 น้ี ธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึงเชนร้านอาหาร

และร้านอาหารทัว่ไป น่าจะมีมูลค่าตลาดอยูใ่นกรอบ 375,000 - 385,000 ลา้นบาท เติบโตอยูใ่นกรอบร้อยละ 

4.0 - 6.8 จากในปี 2557โดยมีแนวโนม้ เป็นตลาดท่ีน่าจบัตามอง  

จุดเด่นของร้านเราคือการ ใหค้วามสาํคญัทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่คดัสรรวตัถุดิบท่ีมี

คุณภาพ สดใหม่ทุกวนั  การปรุงอาหาร รวมถึงการบริการในร้าน เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงความแตกต่างและ

คดัสรรเมนูอาหารท่ีแปลกใหม่และหลากหลายใหเ้ลือก ซ่ึงนาํมาซ่ึงความพอใจของผูบ้ริโภค และกลบัมาใช้

บริการซํ้ า 

กลยทุธ์ในการบริหารกิจการ 

กลยุทธ์ระดบัองคก์รหรือระดบับริษทั กลยุทธ์ท่ี  About BanaNa  เลือกใชคื้อกลยทุธ์การขยายตวัใน

แนวตั้งโดยทาํ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมนูกลว้ยเพื่อสุขภาพ เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดใหม้ากข้ึน มุ่งตลาดเฉพาะ

ส่วนและเจาะตลาดให้มากข้ึน เพิ่มยอดขายจากลูกคา้ โดยการพฒันาเมนูอาหาร คาว หวาน ท่ีมีประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคให้หลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รักษาลูกคา้กลุ่มเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

ขยายธุรกิจดว้ยการสร้างพนัธมิตรทางการคา้เพือ่เพิ่ม ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ท่ี About BanaNa  เลือกใช ้คือการสร้างความแตกต่างโดยโดยการพฒันาเมนูอาหาร คาว 

หวาน ท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคใหห้ลากหลายแปลกใหม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

โดยโครงการน้ีจะใชเ้งินลงทุนประมาณ 3,000,000 บาท โดยการจดัหาเงินลงทุนจากผูถื้อหุ้น 3 คน

รวมเป็นเงิน 1,800,00 บาทและจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทยจาํนวน 1,200,000 บาท โดยมีระยะเวลาการกูย้ืม 3 ปี จ่ายชาํระคืนเงินกูทุ้กส้ินปีใน

อตัราดอกเบ้ีย 10.75% ต่อปี ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนคร้ังน้ีคาดวา่จะมีระยะคืนทุนประมาณ 1.68  

ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 11,624,587  บาทและมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 74.55% จาก

การประมาณการผลการดาํเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี 
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บทนํา 

กลว้ยเป็นผลไมพ้ื้นบา้น ให้ผลง่าย เล้ียงดูง่าย และหารับประทานไดง่้าย กลว้ยเป็นผลไมท่ี้คนไทย

คุน้เคยจนเรียกไดว้า่เกิดมาก็กินกลว้ย โตจนแก่เฒ่าก็ยงักินกลว้ย กลว้ยปลูกท่ีไหนก็ข้ึน ดูแลรักษาง่าย ตน้ทุน

การปลูกตํ่า ปลูกไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตร้อนช้ืน 

               นอกจากน้ี ปัจจุบันกล้วยยงัเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ จนหลายประเทศจัดตั้ งเป็นองค์กรเพื่อ

ทาํการศึกษาวิจยั และเก็บรักษาสายพนัธ์ุเดิม รวมทั้งพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ของกลว้ยอีกดว้ย กลว้ยมีดีอยา่งไร

จนตอ้งรับประทานกนัตลอดชีวิต หรือเม่ือนึกถึงกล้วยก็ตอ้งนึกถึงคาํพูดท่ีว่า “โห! แค่น้ีเองเร่ืองกล้วย..

กลว้ย” หรือ “ง่ายเหมือนปอกกลว้ยเขา้ปาก”การบริโภค...นาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย  กลว้ยท่ีปลูกได้

ส่วนใหญ่จะใช้บริโภคในประเทศ ซ่ึงการใช้ประโยชน์จากกล้วยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

วตัถุประสงคข์องการนาํไปใช ้ซ่ึงสามารถแยกได ้ดงัน้ี 

บริโภคสด  ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคในประเทศจะนิยมบริโภคกลว้ยในลกัษณะของผลไมส้ด เน่ืองจากได้

คุณค่าทางสารอาหารมากมาย เช่น กลว้ยไข่มีวิตามินต่าง ๆ เส้นใย และสารตา้นอนุมูลอิสระ เป็นตน้ ตน้ 

ส่วนราคานั้นแตกต่างกนัไปตามชนิดของกลว้ย คือ กลว้ยหอมราคา 25-27 บาท/หวี กลว้ยไข่ราคา 15-20 

บาท/หว ีและกลว้ยนํ้าวา้ราคา 12-13 บาท/หว ี

แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์จากกลว้ย   ส่วนใหญ่จะทาํการแปรรูปอยูใ่นลกัษณะของสินคา้ OTOP ประจาํทอ้งถ่ิน

นั้น ๆ ผลิตขายในรูปของของฝาก หรือซ้ือไปทานเล่น ซ่ึงผลิตภณัฑ์กล้วยท่ีเห็นอยู่ตามทอ้งตลาด ได้แก่ 

กลว้ยฉาบ กลว้ยตาก กลว้ยอบ เป็นตน้ ส่วนราคานั้นแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัยี่ห้อ และขนาด โดยมีราคาขาย

ตั้งแต่ 35-50 บาท/ห่อ 

ขายในรูปของใบตอง   ประโยชน์ของใบตองนั้น สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น 

นาํไปห่ออาหาร หรือห่อขนม ทาํงานประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น บายศรี ตกแต่งกระทง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีเกษตร

บางรายปลูกกลว้ยเพื่อใชป้ระโยชน์จากใบตองเป็นหลกั โดยราคาขายอยูท่ี่ 8-11 บาท/กิโลกรัม 

จากกระแสหลกัเร่ืองอาหารและสุขภาพทาํให้มีอีกหน่ึงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี

ความพิถีพิถนัในการเลือกรับทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ไม่มีเวลาเขา้ครัวปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ 

การทาํธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจของผูป้ระกอบการ 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจร้านอาหาร About BanaNa   

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านอาหาร About BanaNa   

2. เพื่อเป็นแหล่งขอมูลใหก้บับุคคลท่ีสนใจเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหาร 

3. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจร้านอาหาร 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

  

การวิเคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

ความเป็นไปไดใ้นการ

ประกอบ       

ธุรกิจร้านอาหาร About 

BanaNa 

 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบั ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านอาหาร About BanaNa 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558    

 

นิยามศัพท์ 

1.แผนธุรกิจ หมายถึง การวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ 

ผลิต/การดาํเนินงานและแผนการจดัการกาํลงัคน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่าธุรกิจดงักล่าวมี

ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการหรือไม่  

2.การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร โดยการ 

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

3.การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาด 

การกาํหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

4.การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การใหบ้ริการ 

5.การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั 

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

6.การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การประชาสัมพนัธ์โดยใชก้ลยทุธ์หลากรูปแบบท่ีมีกระบวนการ 

วางแผนและกระบวนการการดาํเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกนัในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น การ 

ประชาสัมพนัธ์โฆษณา ทางนิตยสาร การแจกใบปลิว 

7.โครงสร้างองคก์ร หมายถึง ระบบการติดต่อส่ือสารและอาํนาจบงัคบับญัชาท่ีเช่ือมต่อคนและกลุ่ม 

คนเขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํงานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายองคก์ร ลกัษณะท่ีสาํคญัประกอบดว้ยการแบ่งงานกนัทาํ 

และการประสารงานการปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั 
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วสัิยทัศน์ 

มุ่งมัน่  สร้างสรรคเ์มนูอาหารจากผลผลิตของกลว้ย  ทั้งคาว  หวาน  ท่ีมีคุณภาพ  เพื่อสุขภาพท่ีดีของ

ผูบ้ริโภคและเป็นผูน้าํผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยในตลาดโลก 

 

พนัธกจิ 

•     บริษทัฯ จะพฒันาเมนูอาหาร คาว หวาน ท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

•     บริษทัฯ จะพฒันาเมนูอาหารท่ีตรงต่อความตอ้งการและชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

•     บริษทัฯ จะพฒันากรรมวิธีการผลิตอาหารท่ีคงคุณค่า และดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 

•     บริษทัฯ จะพฒันาวธีิการถนอนอาหาร เพื่อการเก็บท่ียาวนาน โดยปลอดจากสารเคมี เพื่อความสะดวก 

      สาํหรับสินคา้ของฝาก และการส่งออก 

•     บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้ และผูบ้ริโภคเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

    จุดแข็ง 

1. ทาํเลท่ีตั้งของร้านอยูใ่นยา่นสถานท่ีท่องเท่ียว สะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 

2. ทางร้านเนน้การใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยพฒันาและ

ปรับปรุงอาหารท่ีหลากหลายและมีประโยชน์ 

3. ทางร้านให้ความสําคญัทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่คดัสรรวตัถุดิบ การปรุงอาหาร รวมถึง

การบริการในร้าน เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความแตกต่าง ซ่ึงนาํมาซ่ึงความพอใจของผูบ้ริโภค และ

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า 

4. การหาวตัถุดิบหลกั คือ กลว้ยไดส้ด มีคุณภาพ  

5. ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งจดัซ้ือวตัถุดิบหลกั เพราะทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ 

   

  จุดอ่อน 

1. ยงัขาดความเช่ือถือของร้านในคุณภาพและรสชาติอาหาร 

2. Brand หรือช่ือร้านยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

3. ตอ้งใชต้น้ทุนในการโฆษณาและการทาํโปรโมชัน่สูง 

4. ตน้ทุนในการอบรมพนกังานสูงเพื่อใหมี้คุณภาพ 
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    โอกาส 

1. ค่านิยมของผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจกบัเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 

2. หน่วยงานของรัฐกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงการมีสุขภาพท่ีแขง็แรงมากข้ึน 

3. รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเวลากลายเป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนินชีวิต 

ทาํใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นมีแนวโนม้สูงข้ึน 

4.  ร้านอาหารเพื่อสุขภาพอยา่งแทจ้ริงในปัจจุบนัยงัมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการ 

5. การเปิด AEC เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้

     อุปสรรค 

1. ตน้ทุนวตัถุดิบการปรุงอาหาร เช่น แก๊ส นํ้าตาลทราย มีราคาสูงข้ึน 

2. มีร้านอาหารเปิดใหม่เพิ่มข้ึน 

3. ร้านอาหารมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทั้งการตกแต่ง การบริการและโปรโมชัน่ 

4. ร้านอาหารท่ีเปิดในหา้งสรรพสินคา้ หรือ ซุปเปอร์สโตร์ สามารถดึงดูดลูกคา้จากการเดินเล่นต่อได ้

5. สินคา้ทดแทนกลุ่มอาหารสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูป ภาวะเร่งด่วนในการใชชี้วติประจาํวนั 

6. ผูบ้ริโภคบางส่วนรู้สึกวา่อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติไม่อร่อย 

 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

ร้านอาหาร About BanaNa ไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

              กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target)  

กลุ่มพนกังาน ท่ีทาํงานในบริเวณนั้น ซ่ึงมีโรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเป็นกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประจาํ และเป็นลูกคา้ท่ีดูแลสุขภาพ โดยทางร้านเนน้การนาํวตัถุดิบหลกั จากกลว้ย ใน

การนาํมาประกอบเป็นเมนูท่ีสามารถทานได ้ทุกเพศ ทุกวยั   

            กลุ่มเป้าหมายรอง  (Secondary Target)   

กลุ่มนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครปฐม หรือเดินทางผา่น และกาํลงัจะเดินทางเขา้

กรุงเทพฯ เน่ืองจากสถานท่ีของร้าน ตั้งอยูติ่ดถนน เพชรเกษม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว เช่น สวนสามพราน วดั

ไร่ขิง ตลาดดอนหวาย กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดต้ามเทศกาลการท่องเท่ียว และสามารถ

ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัร้านคา้แบบปากต่อปาก ในดา้นคุณภาพ ราคา และการบริการ 
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การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning Marketing)  

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด 

ตาํแหน่งของร้านอาหาร About BanaNa และ ร้านอาหารคู่แข่ง (ร้านพิณทอง เรือนแพ และร้าน JSM 

 

                                                                        ราคาถูก 

 

                                                            

 

                   คุณภาพตํ่า                  คุณภาพสูง 

 

  

    ราคาแพง 

 

                                               ตาํแหน่งทางการตลาดร้าน About BanaNa 

 

ร้าน About BanaNa มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของการนาํวตัถุดิบธรรมชาติจาก กลว้ย ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได้

ทั้งตน้ และผล และทางร้านมีสวนกลว้ยเป็นของตวัเอง และยงัสามารถหาไดง่้าย มีผลผลิตตลอดปี ทาํใหมี้

ตน้ทุนของวตัถุดิบไม่สูงมาก  

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ผลติภัณฑ์ (Product ) 

                     สินค้า (Product)เมนูอาหารของร้าน About BanaNa มีทั้งเมนู คาว และ หวาน เป็นเมนูอาหาร

ไทย มีรสชาติ เขม้ขน้ กลมกล่อม และจดัจา้น ถูกปากคนไทย  
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จุดเด่นของอาหารร้าน About BanaNaมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

ร้าน About BanaNa มีความใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า โดยคัดเลือกเมนูอาหาร ท่ีดีต่อสุขภาพ 

คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และตกแต่งให้สวยงาม น่ารับประทาน ด้วยขบวนการจดัเตรียมท่ีสะอาดทุก

ขั้นตอน 

ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนอกจากจะโดดเด่นในดา้นของเมนูอาหารแลว้ วตัถุดิบกลว้ยท่ีนาํมา

ประกอบอาหาร ยงัไดจ้ากสวนของทางร้าน ซ่ึงมีความปลอดภยั และทางร้านไดค้ดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

นาํมาประกอบอาหาร    

ความหลากหลายของเมนูเมนูอาหารของทางร้าน นอกจากจะมีเมนูอาหารคาวแลว้ ทางร้านยงัมี

อาหารหวาน ของวา่ง และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือ และเลือกชิม 

บรรยากาศในร้าน ตกแต่งใหเ้หมือนรับประทานอาหารในบา้น ลอ้มรอบดว้ยตน้ไม ้สร้างบรรยากาศ

ท่ีร่มร่ืน บริการดว้ยความเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจอดรถ และหอ้งสุขาท่ีดูแลความสะอาดไวบ้ริการลูกคา้ 

 

ราคา (Price) 

ทางบริษทัจะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกาํไรจากตน้ทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกาํไร

จากต้นทุนต่อหน่วย โดยบริษทัจะบวกกาํไรจากตน้ทุน 50%  ซ่ึงทางร้านคิดว่าจะเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

สาํหรับร้านอาหารเปิดใหม่ โดยบวกเพิ่มกาํไรสาํหรับใชใ้นการทาํโปรโมชัน่ส่วนลดในแต่ละเดือน ประมาณ 

10% แลว้  

 

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ร้านอาหาร About BanaNa มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นร้านท่ีอยูติ่ดถนนสายหลกั เส้นเพชรเกษม 

ขาเขา้กรุงเทพฯ ซ่ึงอยูถ่ดัจากถนนสายยอ่ยท่ีสามารถเดินทางไปสู่วดัไร่ขิงได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าน  About BanaNa ผูบ้ริโภค 

แสดงภาพแบบช่องทางการจาํหน่ายแบบ B2C  
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

About BanaNa เป็นร้านอาหารเปิดใหม่ และแนวใหม่ ท่ีกาํลงัจะเปิดดาํเนินกิจการ ดงันั้นในระยะแรก

จาํเป็นตอ้งทาํการส่ือสารแบรนด ์เพื่อมุ่งเนน้ให้ลูกคา้รับรู้และจดจาํแบรนด์ (Brand Awareness) ก่อนเพื่อให้

ลูกคา้จดจาํ About BanaNa และยอมรับในสินคา้และบริการของทางร้าน โดยมีช่องทางท่ีใชใ้นการส่ือสาร

แบรนด ์ดงัน้ี 

- ส่ือสารผา่นตวัสินคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์  

- ส่ือสารผา่นบริการท่ีเป็นกนัเอง ในระหวา่งการเขา้ใชบ้ริการในร้าน 

- ส่ือสารผา่นหนา้ร้านและการตกแต่งร้าน 

- ส่ือสารผา่นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น แจกโบวช์วัร์ จดักิจกรรมทดลองชิม 

- ส่ือสารผา่นพนกังานท่ีใหบ้ริการ 

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ของร้านอาหาร About BanaNa ใชก้ารส่งเสริมทางการตลาดดงัน้ี  

 

- ส่งเสริมการตลาด ฉลองเปิดตวั 1 เดือนแรกลดราคา 10% และสมคัรสมาชิกฟรี เม่ือรับประทานครบ 

1,000 บาท จากปกติค่าสมคัรสมาชิก 200 บาท 

- ส่งเสริมการตลาด สาํหรับสมาชิก เม่ือเขา้ใชบ้ริการ ครบ 10 คร้ัง แถมอาหารจานหลกั 1 รายการ  

- ทานอาหารครบ 3,000 บาท รับส่วนลด 300 บาทในคร้ังต่อไป 

- สมาชิกรับส่วนลดอาหารในวนัเกิด  10%  

- เทศกาลวนัแม่- วนัพอ่ พาคุณแม่- คุณพอ่ มาทานอาหารท่ีร้านลด 10% (สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก) 

 

การนําเสนอ (Presentation) 

จัดทาํเมนูอาหาร  

จดัทาํเมนูอาหาร คาว หวาน และเคร่ืองด่ืม ขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 21 x 29.7 cm. กระดาษอาร์ต 

260 แกรม พิมพ ์4 สี 2 ดา้น + เคลือบเงา ทุกหนา้ เขา้เล่ม จาํนวน 8 หนา้ ยอดสั่งทาํ 50 เล่ม ราคาเล่มละ 100 

บาท รวมทั้งหมด 5,000 บาท 

             การแจกแผ่นพบัโบว์ชัวร์ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ร้าน ให้กบัพนักงานบริษัท โรงพยาบาล ในบริเวณน้ัน 

1)   จดัชุดอาหารสาํหรับม้ือเชา้ และม้ือกลางวนั ในชัว่โมงทาํงาน ท่ีเร่งรีบ และประหยดั 

2)   จดัส่งอาหารถึงท่ีทาํงาน Delivery สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาทานอาหารท่ีร้าน และ

เพื่อรองรับจํานวนลูกค้าได้มากข้ึน จากจํานวนท่ีนั่งท่ีจ ํากัดในร้าน ช่วงพักเท่ียงท่ีปริมาณลูกค้าจะ

ค่อนขา้งมาก และอาจบริการไม่ทนั     
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การจัดทํานามบัตร (Business Card) เป็นการแนะนําร้าน About BanaNa เพื่อให้ลูกค้า สามารถ

แนะนาํบอกต่อ และโทรสั่งอาหารได ้นามบตัรจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการช่วยประชาสัมพนัธ์ร้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

การทาํการตลาดทางตรง (Direct marketing) 

เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ และทาํให้สามารถเผยแพร่

ข่าวสารขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ ์มีช่องทางการตลาดดงัน้ี 

- แนะนาํหนา้ร้านคา้ 

- Facebook : www.Facebook.com/aboutbanana 

- E-mail : about_banana@gmail.com 

- Instagram : AboutBanaNa 

 

พนักงาน (People) 

            พนกังานในร้าน บริการดว้ยความเป็นกนัเอง แต่งตวัเรียบร้อย สะอาด เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั

ลูกคา้ 

 

กระบวนการ (Process) 

                ทางร้านมีกระบวนการในการจดัซ้ือ จดัหา จดัเตรียมวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอ เพื่อรสชาติ

อาหารท่ีดี มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกดา้น ทั้งอาหาร และสถานท่ี ท่ี

เนน้ความสะอาดภายในร้าน รอบ ๆ ร้าน อุปกรณ์ท่ีใช ้และห้องนํ้ า ท่ีดูแลความสะอาด สร้างความเช่ือมัน่ใน

การเขา้ใชบ้ริการทุกคร้ัง 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

กระบวนการเตรียมอาหารและการควบคุมรสชาติอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                  กระบวนการเตรียมอาหารและการควบคุมรสชาติอาหาร 

 

  

รับ Order จากพนกังานเสิร์ฟ 

 

เตรียมวตัถุดิบและเคร่ืองปรุง 
 

ทวนรายการอาหารท่ีสั่ง 
 

ปรุงอาหาร 
 

จดัเตรียมจานและเคร่ืองเคียง 
 

วางอาหารบนจานท่ีเตรียม 
 

จดัตกแต่งอาหารใหส้วยงาม 
 

นาํอาหารวางบนบาร์ 
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ขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเขา้มาทานอาหาร มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แสดงขั้นตอนการผลิต 

  

พนักงานกล่าวคําทกัทายกบัแขกถาม แขกว่ามากีค่น 

พาแขกไปยงัโต๊ะทีว่่างหรือโต๊ะทีไ่ด้จองไว้ 
 

ส่งเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แขก พร้อมแนะนําเมนูรายการอาหารพิเศษ 
 

รับคําส่ังเคร่ืองด่ืมโดยพนักงานจะจดลงสมุดเคร่ืองด่ืม 
 

รับคําส่ังอาหารโดยพนักงานจะจดลงสมุดอาหาร 
 

ส่งใบคําส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
 

บริการและดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป สอบถามความต้องการส่ังอาหาร/เคร่ืองด่ืมเพิม่เตมิ 

แนะนําของหวาน 
 

การเกบ็เงนิ 
 

ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการและเชิญให้มาใช้บริการในโอกาสต่อไป 

 

เกบ็โต๊ะและทําความสะอาดโต๊ะ เกบ็จานชามไปไว้ในบริเวณที่จดัไว้ในครัว 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal)  

ทั้งน้ีทุกส้ินปีบริษทัจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยจะมีการกาํหนดกฎเกณฑ์

ในการวดัผลการปฏิบติังานโดยใช ้KPI (Key Performance Indicator) ซ่ึงส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงพฤติกรรมใน

การทาํงาน (Behavior) และผลงาน (Performance) ในการปฏิบติังาน เช่น ประเมินจากความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ความผดิพลาดในการทาํงาน ความตรงต่อเวลา ความสามารถในการแกปั้ญหา ความรับผดิชอบในงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ ผลการประเมินจะแจง้ให้พนกังานทราบ โดยช้ีให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสีย พร้อม

ระบุรางวลัตอบแทนท่ีพนักงานจะได้รับ หรือคาํอธิบายว่ากล่าวและตกัเตือนเม่ือพนักงานได้รับผลการ

ประเมินท่ีไม่ดี โดย KPI ของแต่ละแผนกจะแตกต่างกนั 

 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

จากการวิเคราะห์ด้านการเงินของกิจการร้านอาหาร About Banana พบว่ากิจการน้ีน่าสนใจ ควร

ลงทุน เน่ืองจากมีระยะเวลาคืนทุน(PB) ประมาณ 1.68 ปี ซ่ึงเร็วกวา่ 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เป็นบวก

เท่ากบั11,624,587  บาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR)ประมาณ74.55% ซ่ึงมากกว่าตน้ทุนทาง

การเงินท่ี8.27 %  และ จากการวเิคราะห์อตัราส่วนการเงินก็พบวา่กิจการมีสภาพคล่องท่ีดี มี ประสิทธิภาพใน

การบริหารสินทรัพย ์มีความสามารถชาํระหน้ีระยะยาว และมีความสามารถในการทาํกาํไร  

ฝ่ายขายฝ่ายผลติ ฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการ

 

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 

ผู้ช่วยพ่อ

  

เสิร์ฟ

         

พนักงาน

   

พนักงาน

       

พนักงาน

    

พ่อครัว / แม่

   

พนักงาน
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สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์ 

ดา้นการจดัการ/กาํลงัคน การวิเคราะห์ดา้นการเงินไดข้อ้สรุปว่า ร้านอาหาร About BanaNaเป็นธุรกิจผลิต

และจดัจาํน่ายเมนูอาหารจากผลผลิตของกลว้ย  ทั้งคาว  หวาน มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

บรรณานุกรม  
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 ปี’51-มูลค่าตลาด-100000-ลา้นบาทขยายตวั-5 สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2558 

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์. (2558). ชีปี้ 58 ธุรกิจร้านอาหารแข่งเดือด รายใหญ่-หน้าใหม่ลงชิงเค้ก. 

 (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา

 http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000149909. สืบคน้เม่ือ 28

 มิถุนายน 2558 

Positioning. (2558). มลูค่าร้านอาหารในไทยปี 2558. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : 

 http://www.positioningmag.com/content/60746 สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2558 

พิณทอง เรือนแพ กุง้เผา. (2558). แผนท่ี. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.pinthongsampran.com/ สืบคน้

 เม่ือ 28 มิถุนายน 2558 

JSM Pizzeria & Restaurant. (2558). เมนู. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.jsmpizzeria.com/customize-

 Menu-30329-1.html สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2558 

Marketeer. (2558). 5 เทรนด์อาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีต้องจับตา. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : 

 http://marketeer.co.th/2015/04/5-food-trends/ สืบคน้เม่ือ 19 กรกฎาคม 2558 

อตัราการเติบโตของร้านอาหารในปี2558 (กระแสทรรศน์ ฉบบัท่ี 2576). (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา

 :https://www.kasikornresearch.com/TH/KEconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=33507

 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 30 มิถุนายน 2558).   
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แผนธุรกจิ ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย 

นทัรีภรณ์ ศรีกะทดั , จุรีพร เกิดมาก , พจนา  สุมาลี 

------------------------------------------------ 

บทนํา 

 

เตา้ฮวยหน่ึงในเมนูคลายร้อนยอดฮิตของคุณหนุ่มๆสาวๆ ท่ีรักสุขภาพท่ีหากไม่รับประทานเป็นม้ือ

ว่างก็จะเลือกเป็นเมนูของหวานตบทา้ยแต่เดิมเร่ิมแรกการรับประทานเตา้ฮวยจะนิยมกนัแต่ผูสู้งอายุท่ีมกั

รับประทานกับนํ้ าขิงร้อนๆใส่นํ้ าตาลทรายแดงและปาท่องโก๋เรียกว่า “เต้าฮวยนํ้ าขิง” ช่วยเรียกความ

กระชุ่มกระชวยให้ร่างกายเตา้ฮวย คือนมถัว่เหลืองท่ีจบัตวัเป็นกอ้นน่ิมๆ ทาํมาจาก นํ้ านมถัว่เหลือง + แป้ง

มนั +แป้งขา้วโพด+ผงเจ๊ียกอ (หินเตา้หูห้รือแคลเซ่ียมซลัเฟต) ภายหลงัมีการประยกุตก์ารใชผ้งเจ๊ียกอมาเป็น

ผงวุน้หรือผงเจลาติน และมีการประยกุตท์าํเตา้ฮวยสูตรใส่นมสดเพื่อใหถู้กปากคนรุ่นใหม่ท่ีชอบด่ืมนมหรือ

คนท่ีไม่ชอบกล่ินของนมถัว่เหลืองนาํและเรียกกนัวา่ “เตา้ฮวยนมสด” หากนาํผลไมม้าใส่เพิ่มเติมเราจะเรียก

กนัวา่ “เตา้ฮวยฟรุตสลดั”  

จากความช่ืนชอบส่วนตวัของผูเ้ร่ิมก่อตั้งทั้งสามเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการก่อตั้งธุรกิจเตา้ฮวยนม

สดมะพร้าวอ่อนสามสหายท่ีคดัสรรวตัถุดิบชั้นดีจากแหล่งผลิตธรรมชาติท่ีไดม้าตรฐาน ออกมาเป็นอาหาร

วา่งท่ีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายยงัมีรสชาติอร่อย ปราศจากสารเคมี 100% สามารถรับประทานไดทุ้ก

เพศทุกวยั ในทุกโอกาส 

 

ข้อมูลธุรกจิเบื้องต้น 

ประวัติธุรกจิร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายเร่ิมก่อตั้งกิจการ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

โดยมีผูร่้วมก่อตั้งกิจการ 3 ท่าน 

 

รูปแบบธุรกจิร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายเป็นธุรกิจเล็กๆท่ีเปิดดาํเนินกิจการผลิตและ

จาํหน่ายเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน และเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนฟรุตสลดั ซ่ึงก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวั

ของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ซ่ึงใหค้วามสนใจในการทาํธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบในการทาํการคา้คือ

คา้ส่ง และทาํการตลาดในรูปแบบ B2C หรือ Business-To-Customer  

 

วสัิยทศัน์ (Vision)มุ่งสู่การเป็น “ผูน้าํในตลาดเตา้ฮวยท่ีมีคุณภาพดีรสชาติอร่อย และมีคุณประโยชน์

สะอาดปลอดภยั ไร้สารกนับูด 100% ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” 
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พนัธกจิ (Mission) 

1. เราจะเป็นผูผ้ลิต “เตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน ”ซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีได้มีการคดั

สรรเป็นอยา่งดีและมีคุณภาพใหม่ สด สะอาด อร่อย น่ารับประทานและยงัมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะ

สาํหรับรับประทานเป็นอาหารวา่งงานจดัเล้ียง และตอ้นรับแขกและสามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยั 

2. เราจะส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้อยู่ย ัง่ยืนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นแหล่งวตัถุดิบ

เพราะวตัถุดิบหลกัของการผลิตเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนมาจากวตัถุดิบหลกัจากธรรมชาติซ่ึงทางร้านรับ

ถัว่เหลืองมะพร้าว และนมสด มาจากแหล่งผลิตทาํใหชุ้มชนมีรายไดท่ี้พอเพียงและมัน่คง 

3. เราจะเป็นผูผ้ลิต “เตา้ฮวย” ท่ีเป็นอาหารวา่งใหน่้ารับประทานและประยกุตเ์พิ่มสูตรใหม่ๆให้มาก

ข้ึนเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของคนรุ่นใหม่โดยให้ผูบ้ริโภคมีความหลากหลายในการเลือก

รับประทานมากข้ึน 

4. เราจะเป็นผูน้าํในการผลิตเตา้ฮวยคุณภาพเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยมในประเทศไทย

และประเทศเพื่อนบา้นอีกทั้งจะมีแผนการขยายธุรกิจในรูปแบบบริษทัในอนาคต 

 

เป้าหมาย (Goals) 

 

ระยะส้ัน 

- สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

- มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึน 10% ทุกปี 

 

ระยะยาว 

- ขยายธุรกิจให้ใหญ่ข้ึนในรูปแบบบริษทัและสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดภายในประเทศ

ภายในปี พ.ศ. 2558 และในภูมิภาคเอเชียภายในปี 2560 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถส่งไปจาํหน่ายทัว่ประเทศ 

- ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุมจงัหวดัใหญ่ๆทัว่ประเทศไทย 

- ปรับปรุงสูตรใหม่และพฒันารูปลกัษณ์ให้ดูดีและน่ารับประทานให้ดูแปลกและแตกต่างจากคู่แข่ง

แต่ก็ยงัคงสูตรตน้ตาํหรับไวเ้พื่อเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีใครเหมือนซ่ึงเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จกัของ

ลูกคา้ท่ีติดใจในรสชาติของความหอมหวาน อร่อย และทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจประทบัใจมี

ความตระหนกัสร้างความเช่ือมัน่ไดอ้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือของ

ร้านเราอยา่งต่อเน่ืองเกิดการซ้ือซํ้ าและบอกต่อใหก้บัครอบครัวเพื่อนและคนในสังคมเดียวกนัต่อไป

โดยวดัจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามเป้าหมาย 
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- การขยายธุรกิจโดยรูปแบบการกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงทุกจุดทุกระดบัตั้งแต่ระดบัล่างเช่นร้านคา้

เล็กๆ ทัว่ไประดบักลาง เช่น ร้านอาหารและร้านสะดวกซ้ือระดบัสูง เช่น ข้ึนเสิร์ฟบนโต๊ะตาม

ภตัตาคารโรงแรมใหญ่ๆ และงานจดัเล้ียงต่างๆ 

สัญลกัษณ์ (Logo)  

 
ตราสัญลกัษณ์เต้าฮวยมะพร้าวอ่อนสามสหาย 

คําขวญั (SLOGAN) “Samsahai”  

“ Great food for good health” 

ความหมายว่าอาหารทีด่ีเพ่ือสุขภาพทีด่ี 

 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

1.การเอาใจใส่และเขา้ถึงลูกคา้และส่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจว่าสินคา้ของเราไม่ใชแ้ค่ของว่างสําหรับ

ทานเล่นแต่ยงัมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกดว้ย 

2. การเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

3. มีพฒันาการผลิตและปรับปรุงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

4. แหล่งวตัถุดิบท่ีนาํมาผลิตไดคุ้ณภาพ 

5. การพฒันากระบวนการผลิตและการพฒันามาตรฐานคุณภาพของสินคา้ 
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เงินทุน 

ร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายน้ีเกิดจากการรวมตวักนัของนกัธุรกิจรุ่นใหม่จาํนวน 3 คน

ซ่ึงระดมเงินทุนจากการกูย้มืเป็นจาํนวน 5ลา้นบาทจากสถาบนัการเงินเพื่อกูซ้ื้อสถานท่ีผลิตและจาํหน่ายและ

เงินสดจากผูร่้วมลงทุนอีกเป็นจาํนวน 1,500,000 บาทรวมทั้งส้ิน 6,500,000 บาท 

 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

 

สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ผลิตภณัฑ์เตา้ฮวยเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบหลกัคือถัว่เหลืองซ่ึงเป็นท่ี

รู้จกัของผูบ้ริโภคทัว่ไปวา่เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพส่วนใหญ่จะทานในลกัษณะของเตา้ฮวยนํ้ าขิงในภายหลงั

จึงเร่ิมมีผูป้ระยุกตท์าํเตา้ฮวยให้หลากหลายมากข้ึนเช่น เตา้ฮวยนมสด เตา้ฮวยฟรุตสลดัเป็นตน้ ซ่ึงจะมีการ

เพิ่มเติมในส่วนของวตัถุดิบหลกัอีกคือ นมสด มะพร้าวอ่อน และผลไมใ้นส่วนของเตา้ฮวยนมสดมะพร้าว

อ่อนยงัถือว่าเป็นสินคา้ใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนมากเป็น

ผูผ้ลิตรายยอ่ยเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกลางทาํใหมี้การโฆษณาสินคา้มีนอ้ยส่วนใหญ่จะรู้จกัในกลุ่มของผูท่ี้ใส่

ใจในสุขภาพอีกทั้งในแต่ละแบรนด์ท่ีผลิตออกมาก็มีความแตกต่างกนัในด้านของรสชาติผลิตภณัฑ์และ

รูปแบบผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

 

สภาพตลาด 

ดา้นเศรษฐกิจปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวัส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการเลือก

ซ้ือสินคา้เปล่ียนไปโดยผูบ้ริโภคจะมีความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้มากยิ่งข้ึนมีการเปรียบเทียบราคา

และคุณค่าหรือผลท่ีไดรั้บจากการอุปโภคบริโภคสินคา้ต่างๆมากยิง่ข้ึน ประกอบกบักระแสความรักสุขภาพ

ยิง่มีผลทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมารับประทานอาหารท่ีมาจากวตัถุดิบธรรมชาติและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

ดา้นการเมืองปัจจุบนัการเมืองของประเทศไทยไม่มีความเสถียรซ่ึงตอ้งมีการปฏิรูปทางการเมือง

และมีการจดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็จะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยตรงและการท่ีไม่มีความมัน่คง

ทางการเมืองส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจไม่ดีการลงทุนในธุรกิจจึงตอ้งมีความระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน 

ดา้นสังคมการทาํธุรกิจในปัจจุบนัจะตอ้งให้ความสําคญักบัสังคมเพิ่มข้ึนทั้งเร่ืองการทาํประโยชน์

ใหส้ังคมการช่วยเหลือสงัคมเพราะจะทาํใหธุ้รกิจไดรั้บการยอมรับเพิ่มมากข้ึน 

ดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากข้ึนการโฆษณาสินคา้

ผา่นส่ือต่างๆจึงเป็นช่องทางท่ีจะเพิ่มยอดขายให้กบัผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเพิ่มมากข้ึนเช่น

การซ้ือขายออนไลน์เป็นตน้ 
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Five force แรงกดดัน 5 ประการ 

คู่แข่งขันทางตรง มีคู่แข่งขนัค่อนขา้งมากราย 

คู่แข่งรายใหม่ เน่ืองจากเตา้ฮวยมีขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ยุ่งยากและไม่จาํเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูง

มากก็สามารถทาํไดจึ้งทาํใหโ้อกาสท่ีคู่แข่งขนัรายใหม่จะเขา้มาทาํไดง่้าย 

สินค้าทดแทน นํ้ าเต้าฮวยจดัเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและอาหารว่างซ่ึงนับว่ามีสินคา้ทดแทน

ค่อนขา้งหลากหลายแต่ยงัไม่ถือวา่มีผลกระทบกบันํ้ าเตา้ฮวยมากนกัเพราะคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้

แตกต่างกนั 

อาํนาจการต่อรองของผู้ซ้ือ ผูซ้ื้อมีอาํนาจในการต่อรองค่อนขา้งมาก 

อาํนาจการต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบ มีอาํนาจการต่อรองนอ้ย 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength )ผลิตภณัฑ์เตา้ฮวยเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบหลกัคือ

นมถัว่เหลือง ซ่ึงคุณประโยชน์โดยทัว่ไปเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปสําหรับผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพอยู่แล้วแต่สําหรับ 

เตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนยงัถือวา่เป็นสินคา้ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปเน่ืองจากเป็น

สูตรท่ีประยุกต์ข้ึนมาใหม่อีกทั้งผูผ้ลิตท่ีผลิตเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยทาํให้

การโฆษณาสินคา้มีนอ้ยส่วนใหญ่จะรู้จกัในส่วนของผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพกลุ่มเล็กๆและในแต่ละยี่ห้อท่ีผลิตก็

มีความแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบผลิตภณัฑ ์

จุดอ่อน (Weakness) เน่ืองจากทั้งตวัสินคา้เตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนเองและแบรนด์สามสหายยงั

ไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาดมีผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มท่ีรู้จกัและภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีมีความเป็นสินคา้ทอ้งถ่ินสูง

เป็นสินคา้ใหม่ท่ีตอ้งเขา้สู่การแข่งขนั 

 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity)ในปัจจุบนักระแสความนิยมในเร่ืองของการรักสุขภาพเป็นตวัช่วยเสริมให้

สินคา้ท่ีมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ท่ีทานแล้วดีต่อสุขภาพได้รับความนิยมมากข้ึนทาํให้

เตา้ฮวยจดัเป็นสินคา้ทางเลือกหน่ึงของผูรั้กสุขภาพซ่ึงสามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั ในทุกโอกาส 

อุปสรรค (Threat) หรือภยัคุกคามเน่ืองจากมีคู่แข่งขนัจาํนวนมากรายในตลาดทุกระดบัอีกทั้งเตา้ฮวย

นมสดยงัไม่มีแบรนด์เจา้ตลาดท่ีผูบ้ริโภคจดจาํไดม้ากนกัและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงในการ

รับประทานเพราะคิดวา่แบรนดไ์หนก็รสชาติไม่ต่างกนั 
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การวเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 

สภาพการแข่งขัน 

การแข่งขนัในตลาดสาํหรับตวัสินคา้เตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนเองนั้นถือว่ายงัมีการแข่งขนัท่ีไม่

รุนแรงมากนกัแต่หากมองในภาพรวมของสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมซ่ีงถือไดว้า่เป็นสินคา้ทดแทนจะมีคู่แข่ง

ขนัค่อนขา้งมากรายนอกจากน้ียงัมีแบรนดใ์หม่ๆเพิ่มข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

คู่แข่งขัน 

คู่แข่งทางตรงไดแ้ก่ เตา้ฮวยเจา้จุกเตา้ฮวยแม่สล่ิม เตา้ฮวยเจริญดีอ่ิมเตา้ฮวย เป็นตน้ 

คู่แข่งทางออ้มไดแ้ก่ นํ้าเฉาก๊วย นํ้าเก๊กฮวยนํ้าเตา้หู ้

 

การวิเคราะห์หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ธุรกิจดว้ย BCG Matrix ในธุรกิจเตา้ฮวยในตลาดเป้าหมาย

ของเตา้ฮวยสามสหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์ธุรกิจดว้ย BCG Matrix 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) 

ร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน “ สามสหาย ” ไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 

กลุ่มเป้าหมายหลกั(Primary Target) 

เป็นกลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มวยัทาํงานเพราะแรกเร่ิมเดิมทีเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนเป็นท่ีรู้จกัและ

เป็นท่ีนิยมช่ืนชมของกลุ่มผูเ้ลือกบริโภคอาหารรับประทานยามวา่ง 

 

กลุ่มเป้าหมายรอง (Seconday Target)  

เป็นกลุ่มวยัรุ่นนกัเรียนนกัศึกษาโดยทางร้านไดเ้พิ่มสินคา้ใหม่เขา้มาคือ เตา้ฮวยฟรุตสลดัเพื่อเอาใจ

ลูกคา้กลุ่มวยัรุ่นท่ีรักสุขภาพ และรักษาหุ่นหรือกลวัอว้น 

สูง 

ตํ่า 

สูง ตํ่า 

Star 

Cash Cow 

เตา้ฮวยสามสหาย 

อตัราการเติบโต 

ส่วนแบ่งตลาด 

Dog 

? 
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ข้ันตอนการสํารวจ 

จากขอ้มูลตลาดพบวา่ธุรกิจเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนโดยส่วนมากแลว้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึง

ขนาดกลางซ่ึงยงัไม่มีในรูปแบบของธุรกิจขนาดใหญ่หรือยงัไม่มีแบรนด์ท่ีติดตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของผูค้น

มากนกัโดยร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายถือไดว้่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางได้แก่

เตา้ฮวยเจา้จุก เตา้ฮวยแม่สล่ิมเป็นตน้ 

 

การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning) 

การกาํหนดจุดยนื (Positioning) ของร้านเตา้ฮวยมะพร้าวอ่อนของร้านสามสหายนั้นกาํหนดจุดยืน

ดงัต่อไปน้ี 

การวางตาํแหน่งของ “เตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย” 

ภาพลกัษณ์ทนัสมัยมาก    

 

คุณภาพตํ่า    คุณภาพสูง 

แม่สลิม่ 

        เจ้าจุก 

 

ภาพลกัษณ์คนยุคเก่า 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ทางร้านสามสหายใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) แบบ 4P’s ดงัน้ี 

 

1) กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

นาํเสนอผลิตภณัฑข์นมไทยเป็นอาหารวา่งท่ีทาํง่ายๆจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสาร 100% 

 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price ) 

การตั้งราคาบวกจากตน้ทุน (Cost-Plus Pricing) โดยการบวกจาํนวนเปอร์เซ็นต์จาํนวนหน่ึงเขา้กบั

ตน้ทุนของสินคา้ 
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3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

สามสหายมีช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบ In-Direct คือการจดัจาํหน่ายแบบขายส่งให้กบัทางร้านคา้

ทัว่ไปตามร้านสะดวกซ้ือ ในป้ัมนํ้ ามนั 7-Eleven โรงแรมร้านอาหาร หรือ ส่งตามงานจดัเล้ียงและจาํหน่าย

ผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

4) กลยุทธ์ด้านส่งเสริการขาย( Promotion) 

ร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายทาํการตลาดแบบ Pull โดยการส่งเสริมการตลาดในระยะ

หน่ึงปีแรกสามสหายจะใชก้ลยทุธ์โปรโมชัน่เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกคา้ใชก้ารโฆษณา และประชาสัมพนัธ์

ดงัน้ี 

1.การแจกใบปลิวและแจกสินคา้ให้ชิมฟรีตามสถานท่ีต่างๆเช่น ตามสถานท่ีย่านออฟฟิศและตาม

สถานีรถไฟฟ้า BTSต่างๆหนา้มหาวทิยาลยั ฯลฯ 

2.การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นให้อาหารกลางวนัเด็กตามโรงเรียน

สถานสงเคราะห์ และโรงพยาบาล 

 

แผนปฏิบัติการของการตลาด 

1.การส่งเสริมการขายกิจกรรม แจกตวัอย่างสินคา้ให้ชิมฟรีระยะเวลาดาํเนินการ 3 เดือน/คร้ังละ 

3,000 บาท 

2.ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม แจกใบปลิว ระยะเวลาดาํเนินการ 3 เดือน/คร้ังละ 1,500 บาท 

 

แผนฉุกเฉินแผนการตลาด 

 

กรณีที่สินค้าเม่ือมีการหยุดซ้ือจากลูกค้าควรทาํการลดกาํลงัการผลิตไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีสินค้า

ลน้สตอ๊คและทาํการตรวจสอบวา่เกิดจากอะไรซ่ึงจะแบ่งตามลกัษณะดงัน้ี 

Product ทาํการวจิยัดา้นการตลาดเก่ียวกบัตวัสินคา้วา่ทาํไมลูกคา้ถึงไม่ซ้ือหรือซ้ือนอ้ยลง 

Price ไม่ปรับเพิ่มราคาเพื่อไม่ใหเ้สียภาพพจน์กบัทางร้าน 

Place วเิคราะห์ยอดขายในแต่ละช่องทางโดยจะเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหม้ากข้ึน 

Promotion ทาํรายการส่งเสริมการตลาดใหม้ากข้ึนเพื่อจูงใจลูกคา้ 

 

เม่ือเกดิความเส่ียงด้านสภาวะการแข่งขัน 

Product วเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในสินคา้ของคู่แข่งเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัสินคา้ของ

เรา 

Price คงราคาเดิมไวเ้พื่อไม่ใหเ้สียภาพพจน์ 
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Place เพิ่มโอกาสใหลู้กคา้ไดท้ดลองชิมก่อนตดัสินใจซ้ือ 

Promotion เนน้การสร้างโฆษณาเพื่อให้ลูกคา้ไดจ้าํ Brand ไดม้ากข้ึนหรือแถมของให้ลูกคา้เพื่อให้

ลูกคา้ไดค้วามรู้สึกท่ีดี 

 

กรณเีกดิปัญหาสินค้าค้างสต็อกและยอดขายลดลง 

ในสภาวะท่ีมีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าหรือมีปริมาณยอดการสั่งซ้ือลดลงทางร้านเราจะ

ใชว้ิธีทางออ้มคือทาํการกระจายสินคา้และกระตุน้ยอดขายโดยนาํสินคา้มาวางขายหนา้ร้านและนาํออกขาย

ตามตลาดนดั 

 

แผนการผลติและแผนการจัดการ 

 

สถานที่ตั้ ง ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหายตั้ งอยู่ เลขท่ี35 หมู่  1ต .แพรกษาใหม่อ .เมืองจ.

สมุทรปราการรหสัไปรษณีย ์10280 มีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์5 ชั้นมีพื้นท่ีจาํนวน 52 ตารางเมตรแบ่งเป็น 

ดงัน้ี 1) พื้นท่ีสาํนกังาน 2) พื้นท่ีผลิตสินคา้ 3) พื้นท่ีคลงัสินคา้ 4)หอ้งนํ้า 5)ทางเดิน 

 

ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งของร้านทางผูบ้ริหารพิจารณาจากปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

 

- สถานท่ีอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งวตัถุดิบการคมนาคมขนส่งสะดวกแต่ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่จกลางเมืองเพราะทาง

ร้านขายส่งไม่ไดข้ายปลีกหนา้ร้านและออกไปหาลูกคา้เอง 

- ราคาไม่สูงมากเม่ือเทียบราคากบัอาคารพาณิชย ์5 ชั้นระดบัเดียวกนัท่ีอยูใ่จกลางเมืองจึงทาํให้ร้านสามารถ

ลดตน้ทุนในดา้นการลงทุนเก่ียวกบัโรงงานไปได ้

- สถานท่ีตั้งสํานกังานอยูไ่ม่ไกลกบับา้นพกัของผูบ้ริหารทั้ง 3 ท่านทาํให้ผูบ้ริหารสะดวกในการเดินทางมา

บริหารงานและในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินสามารถเขา้มาแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- สถานท่ีตั้งสาํนกังานอยูใ่กลก้บับา้นพกัของพนกังานสะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบติังานของพนกังาน 

 

ข้อเสียของทาํเลทีต่ั้ง 

- มีพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารท่ีค่อนขา้งจาํกดั 

- สามารถจอดรถไดเ้พียงคนัเดียว 

การบริหารพื้นท่ีโรงงานและสํานกังาน จะจดัวางตามกระบวนการผลิตและกระบวนการดาํเนินงาน

ตามขั้นตอนโดยจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ชั้นดงัน้ี 

ชั้น 1 เป็นสถานท่ีสาํหรับสาํนกังานจอดรถและพื้นท่ีสาํหรับจดัเก็บสินคา้ท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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ชั้น 2 เป็นสถานท่ีสาํหรับกระบวนการผลิตสินคา้จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

ชั้น 3 เป็นสถานท่ีสาํหรับจดัเก็บวตัถุดิบต่างๆท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต 

ชั้น 4 เป็นสถานท่ีสาํหรับพกัผอ่นของพนกังาน 

ชั้นดาดฟ้าเป็นสถานท่ีสาํหรับซกั ลา้งตาก 

 

ข้ันตอนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก่อนท่ีพนกังานผลิตจะเลิกงานกลบับา้นในตอนเยน็จะนาํถัว่เหลืองมาลา้งนํ้าหลายๆคร้ังจนนํ้ าใส 

แลว้จึงแช่นํ้านาํไปเก็บไวใ้หตู้เ้ยน็ 1 คืนเพื่อใหถ้ัว่พองตวัเตรียมนาํไปใชใ้นวนัรุ่งข้ึน 

2. นาํถัว่เหลืองท่ีแช่คา้งคืนไวแ้ลว้ออกจากตูเ้ยน็และนาํมาลา้งอีก 2-3 คร้ังแลว้เทลงเคร่ืองทาํนํ้าเตา้หู้

อตัโนมติัเติมนํ้าสะอาด เปิดสวติซ์ใหเ้คร่ืองทาํงานแยกกากท้ิงไปหลงัจากนั้นนาํนํ้าถัว่เหลืองตั้งไฟใส่แป้งมนั 

+ แป้งขา้วโพด +ผงวุน้หมัน่คนเพื่อไม่ใหผ้งวุน้นอนกน้ประมาณ 45 นาทีจึงตกัใส่ถว้ยพลาสติกและพกัไวใ้ห้

เยน็เพื่อใหแ้ขง็ตวัแลว้นาํไปแช่ตูเ้ยน็ 

3. นาํนมสดตั้งไฟอ่อนๆใส่นํ้ามะพร้าว นํ้าตาลทรายคนส่วนผสมตลอดเวลาเพื่อไม่ใหน้มไหมค้นไป

เร่ือยๆ จนกระทัง่เดือดใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

4. นาํนมท่ีตม้สุกแลว้แลว้เทใส่ลงในถว้ยพลาสติกท่ีใส่เตา้ฮวยท่ีแขง็ตวัไดท่ี้แลว้ตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็แลว้

จึงนาํไปแช่ตูเ้ยน็หากเป็นเตา้ฮวยฟรุตสลดัก็นาํจะผลไมท่ี้เตรียมไวแ้ลว้นาํไปโรยหนา้ในเตา้ฮวยท่ีแข็งตวัดี

แลว้และราดนํ้ าราดแลว้นาํไปแช่ตูเ้ยน็ติดสต๊ิกเกอร์แบรนด์ร้านติดฉลาก วนั เดือน ปีท่ีผลิตและวนัหมดอายุ 

พร้อมจดัส่งใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

  

เตรียมวตัถุดิบ, อุปกรณ์ 
ตม้ถัว่เหลืองโดยใชเ้คร่ือง / ทาํ

เตา้ฮวย  2 ชม. 
ทาํนํ้ าราดเตา้ฮวย 1 ชม. 

ติดสต๊ิกเกอร์ / แพคลงกล่องเพ่ือ

รอนาํส่งใหก้บัลูกคา้ พกัไวใ้หเ้ยน็ / แช่ตูเ้ยน็ 1 ชม. 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินรับผิดชอบงานดา้นบญัชีและการเงินรายรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ของร้านและรับผดิชอบงานในภาพรวมทุกอยา่งของร้าน 

2. ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตรับผดิชอบดูแลงานดา้นกระบวนการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือ

วตัถุดิบตลอดจนขั้นตอนการผลิตจนเป็นสินคา้สาํเร็จรูปพร้อมส่ง 

3. ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดรับผิดชอบงานด้านการตลาดเร่ิมตั้งแต่กระบวนการบริหารจดัการ

ลูกคา้เก่าและขยายตลาดไปยงัลูกคา้เป้าหมายในตลาดใหม่ 

4. พนักงานผลิตทําหน้าท่ีนําว ัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตตามขั้ นตอนท่ีกําหนดไว้

ควบคุมดูแลทุกกระบวนการผลิตจนสําเร็จเป็นสินคา้สําเร็จรูปและจดัของส่งตามใบสั่งซ้ือ

ของลูกคา้แต่ละรายใหพ้ร้อมส่ง 

5. พนักงานขบัรถส่งของทาํหน้าท่ีขบัรถและส่งของให้ลูกคา้ตามใบสั่งซ้ือท่ีลูกคา้ไดส้ั่งไว้

และเขา้ไปเสนอสินคา้กบัร้านคา้ใกล้เคียงท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้เป้าหมายใหม่พร้อมกับ

จดัทาํรายงานลูกคา้รายใหม่ใหก้บัผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดไดท้ราบ 

 

แผนฉุกเฉิน (แผนผลติและแผนการจัดการ) 

ร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนเป็นธุรกิจขนาดเล็กบริหารงานโดยผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและมีพนักงาน

เพียงไม่ก่ีคนแต่ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ย่อมมีปัญหาข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ท่ี

นอกเหนือความคาดหมายเกิดข้ึนผูบ้ริหารจึงไดเ้ตรียมแผนฉุกเฉินไวเ้พื่อรองรับกบัปัญหาอนัอาจจะเกิดข้ึน

ในกระบวนการผลิตคือ 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ฝนตก นํ้ าท่วม ทาํให้ผูข้ายวตัถุดิบเช่น มะพร้าวถัว่เหลืองไม่สามารถ

ส่งมอบไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการทางร้านจาํเป็นตอ้งสํารองรายช่ือผูข้ายวตัถุดิบรายอ่ืนเอาไวเ้พื่อ

ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับยอดสั่งซ้ือของทางร้านโดยติดต่อกับชาวสวนมะพร้าวจังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์สาเหตุท่ีตอ้งไปซ้ืออีกจงัหวดัหน่ึงเน่ืองจากหากชาวสวนจงัหวดัราชบุรีเกิดภาวะนํ้ า

ท่วม/ฝนแลง้สวนทุกสวนในจงัหวดัราชบุรีก็จะเป็นเหมือนกนัหมด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

พนกังานผลิต พนกังานผลิต พนกังานผลิต พนกังานส่งของ 
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2. ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรเช่น เคร่ืองทาํนํ้ าเตา้หู้อตัโนมติัขดัขอ้งในระหวา่งท่ีรอการซ่อมแซมจะใช้หมอ้

ตม้เพื่อตม้ถัว่เหลืองไปก่อนและในระยะยาวหากยอดสั่งซ้ือเป็นไปตามท่ีไดป้ระมาณการไวผู้บ้ริหาร

จะพิจารณาสั่งซ้ือเคร่ืองทาํนํ้าเตา้หูเ้พิ่มได ้

3. เน่ืองจากทางร้านไม่มีวนัหยุดประจาํสัปดาห์แต่จะให้พนกังานสลบักนัหยุดแต่หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

พนกังานลาหยุดพร้อมกนัเช่น ป่วย ซ่ึงจะทาํให้มีผลกระทบกบัยอดการผลิตในวนันั้นทางผูบ้ริหาร

จึงไดป้ระชุมหารือกนัและไดข้อ้สรุปวา่จะมีการผลิตสินคา้สํารองไวใ้นแต่ละวนัโดยเตา้ฮวยนมสด

มะพร้าวอ่อนจะผลิตสาํรองไว ้40 ถว้ย /วนัเตา้ฮวยฟรุตสลดั 20 ถว้ย /วนั 

4. เน่ืองจากร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนยงัถือเป็นธุรกิจขนาดเล็กสินคา้ยงักระจายไปสู่ผูบ้ริโภคไม่

กวา้งขวางนกัทางร้านจึงจา้งพนกังานขบัรถส่งของเพียงคนเดียวและทางร้านจะไม่มีส่งของในทุก

วนัจนัทร์แต่หากในกรณีท่ีพนักงานขบัรถส่งของหยุดฉุกเฉินผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจะทาํหน้าท่ี

ออกไปส่งของใหก้บัลูกคา้แทน 

แผนการเงิน  จะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน สําหรับร้านเตา้ฮวยนมสดมะพร้าว

อ่อนสามสหายซ่ึงพบวา่ธุรกิจน้ีมีความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน  เน่ืองจากโครงการน้ีมี 

1. มูลค่าการลงทุนเร่ิมแรก (Initial Investments) ตลอดระยะเวลา 5 ปี   6,500,000 บาท 

       2. กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการเป็นบวก เท่ากบั 38,044,297.99 บาท 

       3. มูลค่าปัจจุบนั  (Net Present Value of Free Cash Flows)  เป็นบวกเท่ากบั 36,078,801.83 บาท   

       4. คาํนวณจากอตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (WACC) เท่ากบัร้อยละ 6.63   

       5. อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ55 

       6. ระยะเวลาคืนทุนประมาณ  4.12  ปี   

       7. ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนวณจากกระแสเงินสดคิดลดแลว้  ประมาณ  4  ปี 

ดงันั้น  หากเป็นไปตามสมมติฐานน้ี  การลงทุนในธุรกิจน้ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นบวก  ซ่ึงถือเป็น

โครงการท่ีน่าลงทุน 
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“เตา้หูน้มสด อาม่าเตา้ฮวยอินเตอร์”2556 (ระบบออนไลน์). 

แหล่งท่ีมา http://www.ohomakemoney.com/tag/เตา้หู้นมสดอาม่าเตา้ฮว/ 

( 8 ตุลาคม 2556) 
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แผนธุรกจิร้าน Torino Steak &Grill 

ลีลานุช รักชาติ1 , ธิดารัตน์ เกิดกล่ินหอม2 , วฒิุชยั วฒันปรีชานนท์3 

------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ธุรกิจร้านอาหารสเต็กในประเทศไทยนั้ นถือเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงอย่างมากในปัจจุบัน 

เน่ืองจากมีอตัราการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ค่อนขา้งสูง รวมถึงการขยายรูปแบบของสินคา้และบริการจาก

คู่แข่งรายเดิม ไม่วา่จะเป็นการดดัแปลงรสชาติของสเต็ก และการเพิ่มเมนูให้หลากหลาย เป็นตน้ เน่ืองจาก

การขยายรูปแบบทางธุรกิจจากคู่แข่งขนัรายต่างๆ ทาํให้ตลาดของธุรกิจร้านสเต็กนั้นยิ่งเป็นท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากยงัเป็นตลาดท่ีมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก ประกอบกบัลกัษณะตลาดของผูบ้ริโภคมีการ

เปล่ียนแปลงไป เช่น ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความเร่งรีบ ชอบการพบปะสังสรรค ์ไม่ชอบทาํอาหาร

เอง เป็นตน้ 

ร้าน Torino Steak & Grill เป็นการเกิดข้ึนมาจากการรวมตวัของผูร่้วมหุ้น 3 คน คือ นายวฒิุชยั               

วฒันปรีชานนท,์ นางสาวธิดารัตน์ เกิดกล่ินหอม และ นางสาวลีลานุช รักชาติ เพราะมองเห็นถึงโอกาสทาง

ธุรกิจของร้านสเต็กวา่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มวยัรุ่น รวมถึงธุรกิจประเภทน้ีไม่มีความซบัซอ้น

มากนกั ซ่ึงทางร้านจะมีการนาํเสนอบรรยากาศภายใน ภายนอกของร้าน และการหมกัเน้ือเสต็กท่ีคิดคน้ข้ึน

เอง ทาํให้รสชาติของเน้ือสเต็กมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน ปรุงจากวตัถุดิบ สด สะอาด มีคุณภาพ และผ่าน

กรรมวธีิในการปรุงท่ีมีความพิถีพถินั 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการดาํเนินงานของร้าน Torino Steak & grill เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีเน้นในเร่ือง

ความแตกต่างของสินคา้และบรรยากาศโดยรอบของร้านในธีมอิตาลีท่ีมีการดดัแปลงรูปแบบให้ดูแปลกตาก

ว่าร้านทัว่ไป โดยจะมีการนาํเสนอรูปแบบอาหารในหลายรูปแบบ พร้อมนํ้ าราดสเต็กท่ีมีหลายรสชาติให้

เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 เพื่อให้ร้าน Torino Steak & Grill เป็นหน่ึงในร้านสเต็กท่ีลูกคา้นึกถึงเป็นลาํดบัตน้ๆ ทางร้านจึงมี

การควบคุมกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาตน้ทุนใหต้ํ่ากวา่คู่แข่งขนั  ควบคู่กบัเป้าหมายองคก์ร

ท่ีจะลดของเสียในกระบวนการผลิต  สอดคลอ้งกบัการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ  ของร้านโดยมุ่งท่ีจะทาํ

ตลาดในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีเป็นกลุ่มนกัเรียน และคนทาํงาน  โดยมีอายตุั้งแต่ 6 ปี 

– 55 ปี Torino Steak & Grill จะใช้กลยุทธ์ท่ีเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของบรรยากาศ และผลิตภณัฑ์ 

พร้อมทั้งผสมผสานกบักลยุทธ์ท่ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบและการให้บริการ เพื่อมุ่งถึงความเป็นเลิศ

ทางดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  อนัจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ทุกคน เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกาํหนดไว ้ทางร้านจะเลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4P ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product) กลยุทธ์ดา้นราคา (Price) กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) กลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการขาย 

(Promotion) และมีการนาํมุมมองของผูบ้ริโภค 4 C’s ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer 

Need ) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Customer Benefits ) ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience) การรับรู้ข่าวสาร

สินคา้ (Communications) มาใชใ้นการบริหารร้าน 

 นอกจากกลยทุธ์หลกัของร้าน Torino Steak & Grill ท่ีไดน้าํเสนอในดา้นคุณภาพอาหาร บรรยากาศ

ของร้านก็ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งมากเช่นกนั รวมทั้งการจดัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ถือเป็นหวัใจของบริษทัในการท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายสัมฤทธ์ิผลตามวสิัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ และมีการ

วิจยั พฒันามุ่งเน้นไปท่ีการพฒันารายการเมนูอาหาร และสูตรในการปรุงอาหาร รวมถึงรูปแบบในการ

นาํเสนอ เพื่อเสนอใหแ้ก่ลูกคา้เป็นประจาํเดือนทุกเดือน เพื่อใหเ้กิดน่าความสนใจแก่ลูกคา้ 

 ในการลงทุนขั้นตน้นั้น ร้าน Torino Steak & Grill ไดล้งทุน 428,341 บาท โดยเป็นเงินลงทุนของผู ้

ถือหุ้นของร้าน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 520,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

(NPV) เท่ากบั 2,856,036.92 บาท มีระยะเวลาคืนทุนโครงการอยูท่ี่ 1.79 ปี และมีอตัราผลตอบแทน (IRR) ท่ี

ร้อยละ 67.65 นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการกาํหนดเป้าหมายของรายไดอ้ยา่งน้อย  4,423,320 ลา้นบาท ในปีแรก 

และมีอตัราการเติบโตของรายไดอ้ยา่งนอ้ย 10% ตั้งแต่ปีท่ี 2 จนถึงปีท่ี 5 ของรายไดแ้ต่ละปี รวมทั้งจะสร้าง

เป็นแฟรนไชน์ภายใน 2 ปี 

 ร้าน Torino Steak & Grill มีการควบคุมและประเมินในการประกอบธุรกิจ ทั้งในดา้นการตลาด กา

รัดการ และการเงิน เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของร้าน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหร้้าน Torino Steak 

& Grill สามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และมีการเจริญเติบโตธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
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บทนํา 

 

ประวตัิและภาพรวมของโครงการ  

สเต็ก(Steak) เป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีคนไทยและต่างประเทศรู้จกักนัดี ผูค้นส่วนมากมกัจะชอบ

รับประทาน แต่สเต็กท่ีอร่อยๆนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ตามร้านใหญ่ๆ สเต็กเฮา้ส์ หรือตามโรงแรมชั้นนาํ และ

ราคาก็สูงตามไปดว้ยในปัจจุบนัมีการดดัแปลงเมนูสเต็กจากราคาหลายร้อยให้มีราคาถูกลงซ่ึงได้รับการ

ยอมรับจากผูบ้ริโภคทัว่ไปเพิ่มมากข้ึน แต่ร้านสเตก็ราคาถูกก็ยงัมีจาํนวนผูป้ระกอบการไม่มากนกั ส่วนใหญ่

จะอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น การเปิดร้านสเต็กขนาดยอ่มหรือการเปิดในรูปแบบของรถเข็นนั้น 

สามารถเปิดขายตรงจุดไหนก็ได ้เช่น ตลาดนดั หรือโตรุ่้ง เจาะลูกคา้ตลาดกลางถึงล่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมองวา่ 

สเตก็เป็นอาหารท่ีมีราคาแพงและหรูจนไม่กลา้รับประทาน โดยจาํหน่ายสเตก็ในราคาประหยดั การทาํธุรกิจ

ร้านสเต็กประเภทน้ีได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ และยงัเป็นธุรกิจท่ีทาํกําไรให้ผูป้ระกอบการมาก

พอสมควรเลยทีเดียว จะเห็นไดว้่าร้านสเต็กกาํลงัเกิดข้ึนอยา่งมากและไดรั้บการตอบรับจากคนไทยท่ีนิยม

ความสะดวกสบายรวดเร็ว การทาํธุรกิจร้านสเตก็ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ และยงัเป็นธุรกิจท่ี

ทาํกาํไรให้ผูป้ระกอบการมากพอสมควรเลยทีเดียว จะเห็นไดว้า่ ร้านสเต็กกาํลงัเกิดข้ึนอยา่งมากและได้รับ

การตอบรับจากคนไทยท่ีนิยมความสะดวกสบายเพราะดว้ยราคาท่ีไม่แพงสามารถแข่งขนักบัร้านสเต็กหรูๆ

ไดอ้ยา่งสบาย กลุ่มลูกคา้ก็มีอยา่งมากมาย เปิดโอกาสใหลู้กคา้เขา้ถึงการบริโภคไดง่้ายข้ึน ความน่าสนใจของ

การเปิดร้านสเต็กอยูท่ี่เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ไดง่้ายๆไม่ยุง่ยากมาก ไม่ตอ้งอาศยัทกัษะสูง ตรวจสอบการขายได้

ง่ายไม่เหมือนร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพราะสามารถนบัจาํนวนช้ินเน้ือไดท้นัที 

 ดว้ยเหตุน้ีทางบริษทัจึงมองเห็นช่องทางการเติบโตของธุรกิจ  จึงไดร่้วมมือร่วมใจกนัก่อตั้งร้านส

เตก็เพื่อจาํหน่ายสเตก็ท่ีมีคุณภาพในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง  เพื่อจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

ไดดี้ท่ีสุดและตอบสนองแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีกาํลงัเติบโตอยูใ่นขณะน้ี  

 

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคร์ะยะสั้น 

- มุ่งประกอบธุรกิจใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป และเนน้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

- มีอตัราการเติบโตของร้านเพิ่มข้ึน 10% ต่อปี 

- เนน้สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนบริเวณรอบๆ ท่ีTorino Steak & Grill ตั้งอยู ่

- เนน้สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

วตัถุประสงคร์ะยะกลาง 

- มุ่งพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ พนกังาน รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม 

- ปรับปรุงรายการอาหารใหมี้ความหลากหลายรูปแบบ  
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วตัถุประสงคร์ะยะยาว 

- พฒันาสูตรสเตก็ท่ีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้

- ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายในรูปแบบแฟรนไชส์ใหค้รอบคลุมจงัหวดัใหญ่ๆ ทัว่ประเทศไทย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการกาํหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดแผนการผลิต แผนการเงิน

แผนการจดัองคก์รและการจดัการ 

2. เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเคร่ืองมือและหลกัการสําคญั (Principle) ในการกาํหนดและจดัทาํแผน

ในการจดัตั้งร้านสเตก็(Implementation Plan) 

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการลงทุนเปิดร้านสเตก็ ในเขตจงัหวดัสมุทรสาครต่อไป 

 

กรอบแนวความคิด 

 

  การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการดําเนินการ 

ความเป็นไปได้ในการทาํ 

ธุรกจิร้านสเต็ก  

(Torino Steak & Grill) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเขตของเน้ือหาศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจร้านสเต็ก (Torino Steak & 

Grill) 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาเดือนกุมภาพนัธ์ ปี2558 

 

นิยามศัพท์ 

 แผนธุรกิจ หมายถึง การวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นกาตลาด การวเิคาระห์ดา้นการผลิต/ 

การดาํเนินการ การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงาน

หรือไม่ 

ร้านสเต็ก Torino Steak & Grill หมายถึง กิจการท่ีจะดาํเนินงาน ทาํเลท่ีตั้ง  เลขท่ี 258/11 ถ.สุคนธ

วิท ต.ดอนไก่ดี  อ.ดอนไก่ดี  จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 มีพื้นท่ีบริษทัทั้งหมด 112 ตารางเมตร (อาคาร

พาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพทัว่ไป การวิเคราะห์สภาพการตลาด การ

วิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Five Forces Model โดยการวิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งภายในอุตสาหกรรม 

อํานาจต่อรองของผู ้ซ้ือ อํานาจต่อรองของผู ้จ ําหน่ายว ัตถุดิบ และสินค้าทดแทน และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรร (SWOT 

Analysis) 

การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายการวางตาํแหน่งทางการตลาด การ

กาํหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และแผนปฏิบติัการของการทาํ

การตลาด (Action plan) 

การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง การศึกษาแผนการผลิต การจัดซ้ือวตัถุดิบ ขั้นตอนการ

ดาํเนินงานในดา้นบริการและผลิต  

การวิเคราะห์ด้านการดาํเนินงาน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากร

บุคคล ในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มทาํงาน การวจิยั พฒันา และการบริหารค่าใชจ่้าย  

การศึกษาดา้นการเงิน หมายถึง การศึกษาหลกัการวเิคราะห์ทางการเงินราคาตลาด ตดัสินใจในการ 

ขอ้สมมตฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของธุรกิจธุรกิจร้านสเต็ก (Torino Steak &Grill ) การ

วิเคราะห์ผลประโยชน์รายได้หรือยอดขาย กําไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิและอัตร

ผลตอบแทนของโครงการ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยใชว้ธีิ SWOT Analysisมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1. สถานท่ีตั้งของร้านอยูใ่กลก้ลุ่มเป้าหมาย คนทาํงาน นกัเรียน นกัศึกษา 

2. มีการบริการ Wi-Fi ฟรี ในเวลาทาํการ 11.00 – 21.00 น. 

3. มีบรรยากาศภายในร้านท่ีโปร่งสบาย และมีท่ีนัง่ใหเ้ลือกหลากหลายโซนใน Indoor และ Outdoor 

4. สเตก็เกรดพรีเม่ียมราคาท่ีทุกคนสามารถเอ้ือมถึง 

5. พนกังานทุกคนในร้านไดรั้บการอบรมในดา้นการบริการ และดา้นสเตก็มาเป็นอยา่งดี  

 

วเิคราะห์จุดอ่อน(Weakness) 

1. เน่ืองจากเป็นร้านใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ตอ้งมีการโปรโมทร้านหรือ จดัโปรโมชัน่ต่างๆ ในช่วง

แรก 

2. ธุรกิจร้านอาหารประเภทสเต็กในปัจจุบนัมีจาํนวนมาก คู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย เพราะ

มีการใชเ้งินลงทุนท่ีไม่สูงมาก และเป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซบัซอ้นในรายละเอียด 

 

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

1. สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคเร่ิมจบัจ่ายใชส้อยในสินคา้และบริการมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั ทาํใหเ้ปิดโอกาสของธุรกิจ 

3. ทาํเลท่ีตั้งของร้านยงัไม่มีผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการแข่งขนั 

 

วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

1. เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการซ่ึงการให้บริการและการรับบริการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัและมีผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ในทนัทีทาํใหเ้ป็นการยากในการควบคุมคุณภาพบริการ 

2. รสชาติท่ีถูกปากของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนั 

• การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

 

การเลือกลกัษณะเป้าหมาย ( S : Segmentation ) 

การแบ่งส่วนตลาด STP การแบ่งส่วนการตลาด (Segment marketing) หลก ัเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

ตลาดผูบ้ริโภค 
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1. การแบ่งตามลกัษณะลกัษณะทางดา้นภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขต

จงัหวดัสมุทรสาคร 

2. การแบ่งดา้นประชากร (Demographic Segmentation) ประชากรในแถบจงัหวดัสมุทรสาคร หรือประชากร

ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดั ทั้งเพศชายและเพศหญิง อาย ุ6 – 55 ปี แบ่งเป็น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

  เพศ  ผูห้ญิงและผูช้ายวยัทาํงาน 

  อาย ุ  22 – 55 ปี 

  รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาท / เดือน 

  

กลุ่มเป้าหมายรอง 

  เพศ  เด็กชายและเด็กหญิง วยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิง 

  อาย ุ  6 - 21 ปี 

  รายไดเ้ฉล่ีย 0 - 14,999 บาท / เดือน 

 

3. การแบ่งดา้นจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานอาหารนอกบา้น ชอบ

ความสะดวกสบาย ใช่เป็นสถานท่ีในการพบประสังสรรค ์

4. การแบ่งด้านพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มพื้นฐานความรู้การใช้หรือการ

ตอบสนองผลิตภณัฑ์หรืออาจจะอยูใ่นเร่ืองของโอกาสซ้ือสถานะของผูซ้ื้อ อตัราการซ้ือของผูซ้ื้อสินคา้จึงได้

แบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมทาํงานในสภาวะรีบเร่งด่วน พฤติกรรมชอบทานอาหารสําเร็จรูปมากกวา่ปรุงดว้ย

ตนเองเพื่อความรวดเร็ว 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (T : Tarket Market) 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

  เพศ  ผูห้ญิงและผูช้ายวยัทาํงาน 

  อาย ุ  22 – 55 ปี 

  รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาท / เดือน 

  

กลุ่มเป้าหมายรอง 

  เพศ  เด็กชายและเด็กหญิง วยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิง 

  อาย ุ  6 - 21 ปี 

  รายไดเ้ฉล่ีย 0 - 14,999 บาท / เดือน 

 

วารสารการวจิยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



36 
 

 

 

การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ ( P : Positioning) 

ภาพ การวางตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ 

 
 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ร้าน Torino Steak & Grill ใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) แบบ 4P’s เพื่อทาํใหส้เตก็เป็น

ท่ีรู้จกัเป็นท่ีตอ้งการ หลกัการคิดกลยทุธ์นั้นมีฐานความคิดดงัต่อไปน้ี 

 

1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  

สเต็กท่ีให้บริการของร้าน Torino Steak & Grill นั้น จะเน้นวตัถุดิบท่ีผ่านการคดัสรรมาอย่างดี มี

มาตรฐานในดา้นความปลอดภยัรองรับ จะเนน้ท่ีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนตรงท่ีใชว้ตัถุดิบราคาสูง ซ่ึง

ผลิตในประเทศไทย ท่ีมีความสดใหม่เทียบเท่ารสชาติความอร่อยไดเ้ท่ากบัเน้ือนาํเขา้จากต่างประเทศ 

ในอนาคตทางร้านจะมีการเพิ่มเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะกบัเทศกาลสาํคญั เช่น วนัปีใหม่ อาจะมีการ

ตกแต่งรูปแบบสเตก็ใหค้ลา้ยกบัเทศกล่าวดงักล่าว ซ่ึงเมนูนั้นก็จะเปล่ียนไปในแต่ละปี 

เมนูอาหารจะแบ่งเป็นอาหารแต่ละชุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยเมนูหลกัของทางร้าน Torino Steak & 

Grill ได้แก่ เน้ือหมู เน้ือววั และเน้ือไก่ ซ่ึงจะมีการนาํมาปรุงตามสูตรต่างๆ ของทางร้าน Torino Steak & 

Grill โดยจะเสร์ิฟพร้อมเมนูขา้งเคียง ไดแ้ก สลดั ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละเมนู มีดงัน้ี 
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รายการหลัก โดยทางร้าน Torino Steak & Grill ดงัน้ี 

เน้ือหมู  

 
 

เน้ือววั 

 
 

รายการน้ําซอส ไดแ้ก่ ซอสคาเฟ่เดอะปารีส ซอสพริกไทยดาํ ซอสบาร์บีคิว ซอสสวดีไอส์แลนคน์ํ้า

สลดัครีมมะนาว ซอสทาร์ทาร์ และอิตาเลียนนํ้าใส  

 

รายการประเภทเคร่ืองดื่มไดแ้ก่ นํ้าเปล่า และนํ้าอดัลม 

 

นอกจากรายการอาหารท่ีเป็นส่วนสําคญัในกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ ยงัมีรายการวตัถุดิบท่ีไม่ใช่

เน้ือสัตว์ ท่ีเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหาร ซ่ึงสามารถนํามาเป็นจุดเด่นของรายการอาหาร

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

นํา้มนัคลอเลสเตอรอลตํา่: การใชน้ํ้ามนัท่ีมีคลอเลสเตอรอลตํ่าเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บแต่กรดไขมนัดี 

และดีต่อหัวใจ นอกจากนั้นยงัใช้นํ้ ามนัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย เช่น นํ้ ามนั

มะพร้าว นํ้ามนัมะกอก เป็นตน้ 

 

เน้ือไก่
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2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

ร้าน Torino Steak & Grill จะใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถเขา้มาใช้

บริการของทางร้านไดอ้ยา่งสบายใจและเพื่อท่ีทางร้านจะไดส่้วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงข้ึน  

 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  

 ทาํเลท่ีตั้งของร้าน Torino Steak & Grill อยู่ในเขตชุมชนใกลแ้หล่งโรงเรียน และอาคารสํานกังาน 

ทั้งยงัมีกลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานจาํนวนมาก และมกัจะใชเ้วลาหลงัเลิกงาน เลิกเรียน 

มาพบปะสังสรรค์กนั โดยจะเปิดให้บริการทุกวนั 11.00 – 21.00 น. และเปิดให้พนกังานเขา้ไปเตรียมงาน 

09.00 –11.00 น. ของทุกวนั  

 การตกแต่งร้านจะตกแต่งให้เป็นแนวอิตาลี โดยรวมของร้านจะเน้นบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง แต่ยงั

คงไวซ่ึ้งความหรูหราของร้านอาหารท่ีทาํให้ลูกคา้รู้สึกถึงความ Premium กว่าร้านอาหารทัว่ไป โดยเลือก

โทนสีเป็นสีดาํ และสีทอง มีการประดบัดว้ยตน้ไม ้และตน้ไผ ่ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีแปลกใหม่กวา่ท่ีอ่ืนแน่นอน 

โดยนาํถงันํ้ ามนัมาสร้างเป็นเก้าอ้ี และโต๊ะอาหาร ลวดลายเป็นสีธงชาติของอิตาลี มี 2 โซน Indoor และ 

Outdoor เหมาะสาํหรับการพบปะสงัสรรค ์สาํหรับครอบครัวหรือเพื่อนฝงู 

 ถา้หากร้านสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ทั้งเป้าหมายการเงินและการตลาด ทางร้านอาจจะ

มีช่องทางการจดัจาํหน่ายในการขยายสาขาต่อไป และสร้างเป็นแฟรนไชส์ 

 

4. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion)  

เพื่อเป็นการตอกย ํ้าความเป็นผูน้าํดา้นร้านอาหารประเภทสเตก็ ร้าน Torino Steak & Grill จึงจดัใหมี้

การส่งเสริมการตลาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้ทางร้านและเพิ่มอตัราการเขา้มาใช้บริการลูกคา้

อย่างต่อเน่ือง เช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกิจกรรม (Event 

Marketing) การบอกเล่าปากต่อปาก (Words-of-Mouth) ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือตอ้งถูกใช้อย่างกลมกลืนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้าน Torino Steak & Grill มากข้ึน และอยากเขา้มารับประทาน ดงัน้ี 

 

 

 

โต๊ะอาหาร: มีลกัษณะเป็นถงันํ้ามนัมาสร้าง

เป็นเกา้อ้ี และโตะ๊อาหาร เป็นการสร้างโดด

เด่นของร้านอยา่งหน่ีงท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึง

ยงัคงแสดงถึงความเป็นอิตาลี  
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4.1 การจัดทาํโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness)ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

2. เพื่อสร้างการรับรู้ในผลิตภณัฑ ์(Brand Knowledge)ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3. เพื่อส่ือใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นภาพลกัษณ์ของร้าน (Brand Image)ในการเป็นร้านแนวอิตาลี 

4. เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการรับประทานอาหาร 

5. เพื่อแจง้ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของทางร้าน 

 

 รายละเอียดกลยทุธ์ในดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ทางผูร่้วมหุน้ไดมี้การปรึกษากนัเพื่อการ

วเิคราะห์ออกแบบ และประมาณค่าใชจ่้ายในดา้นการส่งเสริมตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น บตัรสมาชิก ส่ือ

ส่ิงพิมพใ์นรูปแบบต่างๆ และการจดัโปรโมชัน่ เพื่อการทาํการตลาดดงักล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

4.1.1 การทาํบตัรสมาชิก 

- ใช่เป็นส่วนลด 15 % สาํหรับการเขา้มาใชบ้ริการภายในเดือนของสมาชิก 

- ใชเ้ป็นส่วนลด 10 % สาํหรับเขา้มาใชบ้ริการร้าน 

- สามารถสะสมยอดการรับประทานอาหารภายในร้านไดเ้พื่อแลกของสมนาคุณฟรี 

เช่น หากสะสมยอดรับประทานอาหารครบ 3,000 บาท จะไดรั้บสิทธิในการ

รับประทานอาหารฟรี 1 ม้ือ ต่อ 1 ท่าน เป็นตน้ 

- สามารถรับขอ้มูลข่าวสารของโปรโมชัน่ต่างๆ ของร้านไดท้าง E-Mail เป็นตน้ 

- บตัรสมาชิกมีอายไุม่เกิน 1 ปี 

 

4.1.2 การจดัทาํโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ 

 ร้าน Torino Steak & Grill จะมีการแจกคูปองหน่ึงใบต่อหน่ึงท่าน เพื่อเป็นส่วนลด 10 % ในการใช้

บริการคร้ังต่อไป 

สาํหรับรายละเอียดในคูปองจะมี 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1. การลุน้ส่งชิงโชคเพื่อลุน้รับทองคาํ 1 บาท จาํนวน 2 รางวลั 

ส่วนท่ี 2. เป็นคูปองส่วนลด 10 % ในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป เพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอยา่ง

ต่อเน่ือง 

โดยคูปองดงักล่าวน้ีจะมีวนัหยดุอาย ุ1 เดือน นบัจากวนัท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ คาดวา่แคมเปญ

ดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่มข้ึน 20 – 30% จากช่วงระยะเวลาปกติ 
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4.2 การโฆษณา 

 จะมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น Facebook, Instragram, ใบปลิว, นิตยสารอาหาร, ออกรายการ

วิทยุทอ้งถ่ิน, ใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในแถบสมุทรสาครมาโฆษณา, และให้ใชส้ถานท่ีโซนดา้นนอกใน

การถ่ายแบบแฟชัน่เพื่อเป็นการโฆษณาทางออ้มให้ร้านเป็นท่ีรู้จกั เป็นการสร้างช่ือเสียงใหร้้าน Torino Steak 

& Grill  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 นอกจากน้ีแลว้ จะมีการเปิดตวัเวบ็ไซตข์องร้าน การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใหลู้กคา้สามารถ

ทราบโปรโมชัน่ และข่าวสารทางร้าน และขา้ถึงลูกคา้กลุ่มไซเบอร์ใหรู้้จกัร้านเพื่อมาใชบ้ริการมากข้ึนดว้ย 

 สําหรับเน้ือหาท่ีจะใช้ในการนาํเสนอตามส่ือต่างๆ นั้น ก็คือ ประวติัความเป็นมาของร้าน Torino 

Steak & Grill บรรยากาศโดยรวมภายในร้าน Indoor และ Outdoor เมนูต่างๆ รวมไปถึงเมนูพิเศษในเทศกาล

ต่างๆ การขายโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างและความแตกต่างของร้านท่ีไม่เหมือนใคร 

มุมมองของผูซ้ื้อโดยท่ีนาํแนวคิดในการทาํการตลาดในรูปแบบ 4 C’s ดงัน้ีใชก้ลยุทธ์ 4C ในการดาํเนินกล

ยทุธ์ทางการตลาด  

 

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Need) Torino Steak & Grill เป็นอาหารจานด่วนท่ีสามารถตอบ

โจทยลู์กคา้ในเร่ืองของความอร่อย ความรวดเร็ว และราคาท่ีไม่แพงมากเกินไป หากเปรียบเทียบกบัการทาน

อาหารรับประทานเองท่ีบา้น 

 

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Customer Benefits )แนวคิดการตั้งราคาของ Torino Steak & Grill พิจารณาถึง

ตน้ทุนของผูบ้ริโภค โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์คุม้กบั

เงินท่ีไดจ่้ายเพื่อสินคา้ Torino Steak & Grill  จึงมีการนาํวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชใ้นการประกอบการ 

 

3. ความสะดวกในการซ้ือ(Convenience)ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในแถบจงัหวดัสมุทรสาครสามารถเดินทางได้

สะดวกเป็นร้านอาหารท่ีติดริมถนนสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจน 

 

4. การรับรู้ข่าวสารสินค้า (Communications)ทาง Torino Steak & Grill มีการส่ือสารในเวบ็ไซตข์องร้านท่ี

ทาํข้ึนมา ลงโฆษณา Present โดยบุคคลดงัในแถบจงัหวดัสมุทรสาคร ลงตามนิตยสารต่างๆ และตาม Social 

Media ซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได ้
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แผนปฏิบัติการของการทาํการตลาด (Action plan) 

 ทางร้าน Torino Steak & Grill ได้เล็งเห็นถึงกระบวนการด้านการส่ือสารการตลาดเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดดว้ยการใชเ้คร่ืองมือ 

Torino Steak & Grill นาํแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัผูบ้ริโภคเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั โดยมีแผนดงัน้ี 

 

การส่งเสริมการขายในปีที ่1  

- การโฆษณา (Advertising) ไดว้างแนวทางในการโฆษณา แผน่พบัออกรายการวทิยทุอ้งถ่ินและลง

นิตยสารอาหาร เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ร้านอาหารให้เป็นท่ีรู้จกัในทอ้งตลาด 

 

ตาราง แสดง Time line Advertising ปีท่ี 1 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท / ปี) 

ปี 2559 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เวบ็ไซต ์ 1,000.00             

Social Media 

(Facebook,Instragram) 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย             

ใบปลิว 4,500.00             

วทิย ุ 10,000.00             

นิตยสารอาหาร 50,000.00             

 

ตารางแสดง Time line Advertising ปีท่ี 2 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท / ปี) 

ปี 2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เวบ็ไซต ์ 1,000.00             

Social Media 

(Facebook,Instragram) 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย             

วทิย ุ 10,000.00             

นิตยสารอาหาร 50,000.00             
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จากตารางที ่3.1 ค่าใช่จ่ายดา้น Promotion เท่ากบั 50,000 บาทต่อปีการดาํเนินงานตลอดทั้งปีโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. เวบ็ไซต์ (งบประมาณ1,000  บาทต่อปีการดาํเนินงานตลอดทั้งปี) เวบ็ไซตข์อง Torino Steak & grill  คือ 

www. Torino Steak & grill .com โดยเน้ือหารายละเอียดในเวบ็ไซตข์อง Torino Steak &grill  ลูกคา้สามารถ

เขา้ถึงไดง่้ายเพียงแค่เขา้มาทาง URL ของร้านซ่ึงจะมีขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ครบทุกดา้นดงัน้ี 

- ประวติัความเป็นมาของร้าน Torino Steak ท่ีอยูร้่าน และเบอร์ติดต่อทางร้าน 

- รายละเอียดรายการอาหาร 

- บรรยากาศโดยรวมภายในร้าน Indoor และ Outdoor 

- แจง้โปรโมชัน่ท่ีมีการอพัเดทผา่นหนา้เวบ็ไซดทุ์กเดือนให้กบัลูกคา้ 

- แจง้ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆใหก้บัลูกคา้ 

 

2. ใบปลวิเป็นการโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้และใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนอีกทั้งยงันาํเสนอโปรโมชัน่ผา่น

ใบปลิวน้ีไดอี้กดว้ย 

 

การส่งเสริมการขายในปีที ่2 - 3  

- การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ส่ือสารให้ลูกคา้รู้จกัร้าน Torino Steak & Grill  และทาํให้

ลูกคา้จดจาํตราสินคา้โดยการส่ง E-Mail ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ประจาํเดือนใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ตารางแสดง Time line Advertising ปีท่ี 3 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท / ปี) 

ปี 2561 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เวบ็ไซต ์ 1,000.00             

Social Media 

(Facebook, Instragram) 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย             

วทิย ุ 10,000.00             

นิตยสารอาหาร 50,000.00             

บตัรสมาชิก 2,000.00             

โปรโมชัน่ช่วงเทศกาล 20,740.00             

 

จากตารางที่ 3.3ยงัคงดาํเนินโฆษณาทางเว็บไซต์วิทยุ นิตยสารอาหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาและสร้าง

คุณค่าให้กับตราสินค้า มีลดการแจกใบปลิวออกในช่วงปี 2560 เพื่อลดต้นทุนและขยายช่องทางให้กบั

ร้านอาหารเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายโดยจะมีการเพิ่มโปรโมชั่นจากการทาํบตัรสมาชิกทางร้าน และ

โปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
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การส่งเสริมการขายในปีที ่ 4 – 5 

ตาราง แสดง Time line Advertising ปีท่ี 4 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท / ปี) 

ปี 2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เวบ็ไซต ์ 1,000.00             

Social Media 

(Facebook, Instragram) 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย             

วทิย ุ 10,000.00             

นิตยสารอาหาร 50,000.00             

บตัรสมาชิก 2,000.00             

โปรโมชัน่ช่วงเทศกาล 20,740.00             

กิจกรรมพิเศษ 6,200.00             

 

ตารางแสดง Time line Advertising ปีท่ี 5 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท / ปี) 

ปี 2563 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เวบ็ไซต ์ 1,000.00             

Social Media 

(Facebook, Instragram) 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย             

วทิย ุ 10,000.00             

นิตยสารอาหาร 50,000.00             

บตัรสมาชิก 2,000.00             

โปรโมชัน่ช่วงเทศกาล 20,740.00             

กิจกรรมพิเศษ 6,200.00             
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จากตารางที่ 3.4 และ 3.5ยงัคงดาํเนินโฆษณาทางเวบ็ไซตว์ิทยุ นิตยสารอาหารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาและ

สร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ มีลดการแจกใบปลิวออกในช่วงปี 2560 เพื่อลดตน้ทุนมีการเพิ่มโปรโมชัน่จาก

การทาํบตัรสมาชิกทางร้าน และโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ การส่งเสริมการขายยงัคงเดิมในปีท่ี 2 – 3  

โดยจะมีการเพิ่มกิจกรรมพิเศษเขา้มา เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมมากกบัทางร้านมากข้ึน 

 

• การวเิคราะห์แผนการผลติและการดําเนินงาน 

โครงสร้างองค์กร 

ภาพโครงสร้างองค์กรร้าน 

ร้าน Torino Steak & Grill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางร้านจะทาํการคดัเลือกพนกังาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัตามรายละเอียดงาน

(Job Description) ใหค้วามสาํคญักบับุคลิกภาพและประสบการณ์ของผูส้มคัร  

 

• การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 

เม่ือเร่ิมเปิดกิจการ ตน้ทุนในการเปิดกิจการคร้ังแรก มูลค่ารวม 948,341 บาท โดยทั้งน้ีเป้าหมายใน

การสร้างผลกาํไรตอบแทนนั้น เม่ือนาํมาหักตน้ทุนการผลิตแล้ว กิจการจะมีกาํไรสุทธิในปีแรก (2559) 

469,378.92 บาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)2,856,036.92 บาท ซ่ึงคาํนวณ

ไดมี้ค่าเป็นบวกแสดงวา่การลงทุนในบริษทัน้ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากกระแสเงินสดรับมากกวา่กระแสเงิน

สดจ่าย 

แม่ครัว 
 

พนักงานบริการ 

(พนักงานเสิร์ฟ) 
 

พนักงานขับรถส่งของ 

ผู้จัดการทัว่ไป 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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อตัราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return : IRR) 

จากงบประมาณกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ท่ีคeนวณไดส้ามารถคาํนวณหาค่า IRR ไดเ้ท่ากบั 

67.65% ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูง จึงทาํใหต้ดัสินใจไดว้า่กิจการน่าลงทุนและจะไดผ้ลตอบแทน 

กลบัคืนมาเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

จากผลการดาํเนินงานของกิจการพบวา่ กิจการมีระยะเวลาการคืนทุนอยู1่.79ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาการ

คืนทุนท่ีเร็วกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหกิ้จการน้ีเป็นกิจการท่ีริษทน่าลงทุนและไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่า

พอใจ 

จากการวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV), อตัราผลตอบแทน 

(Internal Rate of Return : IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) พบวา่ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

น่าสนใจและมีระยะเวลาคืนทุนท่ีรวดเร็ว ดงันั้นกิจการร้าน TorinoSteak & Grill  จึงเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน 
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แผนธุรกจิเคสโทรศัพท์มือถือ Case Design 

สาวติรี  ชูช่วย1 , มสฤณี  หนูดาํ2 , วชิญาดา  บุญมาก3 

------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ในยุคปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือจดัเป็นอุปกรณ์การส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและกลายเป็น

ส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต ดงันั้น อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทมื์อถือก็มีความจาํเป็นตามไปดว้ยเช่นกนั 

โดยเคสโทรศพัทมื์อถือเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์เสริมท่ีใชก้บัโทรศพัทมื์อถือซ่ึงมีสัดส่วนในตลาดถึงร้อย

ละ 50 สูงท่ีสุดในตลาดอุปกรณ์เสริม  แมว้า่เคสโทรศพัทมื์อถือจะเป็นเคร่ืองอุปโภคท่ีเป็นของใชฟุ่้มเฟือยก็

ตาม แต่ก็มีประโยชน์ในการป้องการกระแทก หรือรอยขีดข่วน ซ่ึงช่วยในการดูแลรักษาโทรศพัทมื์อถือไม่วา่

จะเป็น Smartphone หรือ Tablet ให้สามารถใชง้านไดย้าวนานยิ่งข้ึน อีกทั้งลวดลายของเคสโทรศพัทมื์อถือ

ยงัเป็นการบ่งบอกรสนิยมหรือความชอบในดา้นต่างๆ ของผูใ้ชอี้กดว้ย 

บริษทั Case Design Corporation LTD., ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบของการผลิตและคา้ส่ง โดยมุ่งเนน้ท่ี

จะผลิตเคสโทรศพัทมื์อถือเป็นรายใหญ่ของประเทศเพื่อขายส่งให้กบัผูค้า้ส่ง โดยไม่มีหนา้ร้านเพื่อขายปลีก

ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง  

บริษทัมุ่งเนน้การออกแบบเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมีรูปแบบสวยงาม โดดเด่น หลากหลายรุ่น สามารถ

ป้องกนัการกระแทกและรอยขีดข่วนไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อใหค้รอบคลุมและตอบโจทยข์องคนสมยัใหม่ท่ีมีไลฟ์

สไตล์ท่ีแตกต่างกันไป  ทั้งน้ี การผลิตรูปแบบและลวดลายจึงมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายหลกัซ่ึงได้แก่กลุ่มคนท่ีอยู่ในวยัเรียนและวยัทาํงาน ซ่ึงมีพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีตาม

กระแสความนิยมและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  

บริษัท Case Design Corporation LTD., มีเงินลงทุนทั้ งส้ินจํานวน 37.6 ล้านบาท โดยมีทุนจด

ทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 7 ลา้นบาท และกูม้าจากสถาบนัการเงินจาํนวน 30.6 ลา้นบาท ในดา้นผลตอบแทน

การลงทุนคร้ังน้ีคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี   มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ากับ 

1,320,412,835.58  และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 170.11%  

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

 ในยุคของขอ้มูลข่าวสารเทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลมีการพฒันาไปอย่างรดเร็ว โดยเฉพาะการใช้

บริการโทรศพัท์มือถือซ่ึงมีอตัราการใช้งานเพิ่มสูงมาก ทั้งในกลุ่มประชาชนทัว่ไป นกัเรียนนกัศึกษา และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนกัธุรกิจท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสาร เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วและส่ือสาร  ได้

อย่างชดัเจนกว่าการติดต่อในรูปแบบอ่ืน และโทรศพัทมื์อถือจดัเป็นอุปกรณ์การส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยม

มากท่ีสุดในปัจจุบนัจนกลายเป็นส่ิงจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัสําหรับผูค้นในยุคปัจจุบนั ดงันั้น อุปกรณ์                   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทมื์อถือก็มีความจาํเป็นตามไปดว้ยเช่นกนั โดยเคสโทรศพัทมื์อถือเป็นส่วนหน่ึงของ

อุปกรณ์เสริมท่ีใชก้บัโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีสัดส่วนในตลาดถึงร้อยละ 50 ส่วนท่ีเหลือเป็นอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ฟิล์มกนัรอย, สายชาร์ต, พาวเวอร์แบงค์ ฯลฯ ประกอบกบัมีการสํารวจว่าคนไทยมีการเปล่ียนเคส

โทรศพัท์มือถือทุกๆ 2 เดือน ทาํให้ธุรกิจเคสโทรศพัท์มือถือมีการขยายตวัและเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงันั้น 

บริษัท Case Design Corporation LTD. ,  จึงได้เล็ง เ ห็นถึงโอกาสของการดํา เ นินธุรกิจ เ ก่ียวกับ เคส

โทรศพัทมื์อถือท่ีมีแนวโนม้จะเติบโตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

   เน่ืองดว้ยตลาดผูค้า้ส่งในประเทศไทยยงัมีผูผ้ลิตเคสโทรศพัท์มือถือน้อยราย ประกอบกบัยงัไม่มี

ผูผ้ลิตรายใหญ่ เน่ืองจากตลาดผูค้า้ส่งส่วนใหญ่จะนาํสินคา้เขา้มาจากประเทศจีน ทาํให้การแข่งขนัในระดบั

ผูผ้ลิตและผูค้า้ส่งมีความน่าสนใจและเป็นปัจจยัท่ีเป็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจเช่นกนั 

 ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะนาํออกสู่ตลาดภายใตแ้บรนด์ท่ีช่ือว่า “Case Design” ซ่ึงประกอบดว้ย เคส

โทรศพัทท่ี์ใชส้ําหรับ Smartphone และ Tablet โดยผลิตจากวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พลาสติก, ซิลิโคน 

และหนัง ทั้ งน้ี บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะผลิตเคสโทรศพัท์มือถือจากวตัถุดิบทุกประเภท อีกทั้งมีการผลิตเคส

โทรศัพท์ท่ีมีลวดลายท่ีแตกต่างกันไป และผลิตเคสเปล่าเพื่อจาํหน่ายให้ลูกค้าได้นําไปพิมพ์ลายเอง 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภณัฑ์ โดยทาํการผลิตเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถชาร์ตแบต

ไดซ่ึ้งเป็นนวตักรรมใหม่ของผลิตภณัฑ์เคสโทรศพัท์มือถือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีชอบ

ความทนัสมยัและสะดวกสบายโดยไม่ตอ้งพกพาพาวเวอร์แบงค ์ทั้งน้ี การผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มุ่งเนน้

ท่ีจะผลิตเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีครบวงจร โดยผลิตครบถว้นทุกผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเคส เพื่อมุ่งเนน้ความเป็น

ผูน้าํในการผลิตเคสโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย เพื่อขายส่งใหก้บัผูค้า้ปลีก 
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 บริษทัมุ่งเน้นการออกแบบเคสโทรศพัท์มือถือท่ีมีรูปแบบสวยงาม โดดเด่น หลากหลาย สามารถ

ป้องกนัการกระแทกและรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี และมีหลายรุ่นหลายค่ายของโทรศพัท์ เพื่อสามารถ

รองรับกบัรุ่นของโทรศพัท์ท่ีออกวางจาํหน่ายในตลาด ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือมีการพฒันา

อยา่งกวา้งไกล มีโทรศพัทห์ลากหลายรุ่นท่ีออกมาจาํหน่าย เพื่อตอบโจทยข์องคนสมยัใหม่ในไลฟ์สไตล์ท่ี

แตกต่างกันไป เช่น แบบเรียบหรู แบบมีศิลปะ แบบน่ารัก แบบสปอร์ต แบบการ์ตูน เน่ืองจากเคส

โทรศพัท์มือถือ นอกจากจะใช้เพื่อกนักระแทก และกนัรอย ของโทรศพัท์มือถือ Smartphone หรือ Tablet 

แลว้ ยงัสามารถช่วยในการบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ หรือ ความเป็นตวัเองของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย เช่น

บางคนใช้เคสโทรศพัท์มือถือของทีมฟุตบอลทีมโปรด ก็จะบอกให้รู้ทนัทีว่าผูใ้ช้เชียร์ทีมอะไร หรือใช้         

เคสโทรศพัทมื์อถือลายยีห่้อรถยนต ์ทาํให้ทราบวา่ผูใ้ชเ้คสใชร้ถยี่หอ้อะไร หรือช่ืนชอบรถยี่ห้ออะไร ดงันั้น

บริษทัจึงมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยัเรียนและวยัทาํงาน ซ่ึงมีพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่

ท่ีตามกระแสความนิยมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั โดยมีสโลแกนว่า “ก้าวลํ้ านาํสมยั             

ดว้ย Case Design”  

 สาํหรับการตั้งราคาสินคา้นั้น เน่ืองจากบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตและจาํหน่ายใหก้บัผูค้า้ปลีก ดงันั้น จึง

ใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาตํ่า โดยการตั้งราคาเป็นไปตามประเภทของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ประกอบกบั

ความยากง่ายของลวดลายท่ีพิมพ ์ทั้งน้ี หากเป็นลวดลายท่ีเป็นลิขสิทธ์ิก็จะมีราคาสูงข้ึนกวา่ลวดลายท่ีบริษทั

ออกแบบเอง 

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะสร้างธุรกิจเคสโทรศพัทมื์อถือภายใตแ้บรนด์ “Case Design”  ให้เป็นท่ีรู้จกั

แก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยมีตวัแทนจาํหน่ายหรือดีลเลอร์ครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ และคาดหวงัว่า

ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษทัฯ จะมีอตัรากาํไรได้มากกว่าร้อยละ 20 ของยอดขาย โดยบริษทัฯ ตอ้งการ                

เงินลงทุนเร่ิมแรก 37.6 ลา้นบาท โดยคาดวา่โครงการน้ีจะสามารถสร้างยอดขายไดใ้นปีแรก 87.15 ลา้นบาท 

และมีอตัราผลตอบแทนตลอดอายโุครงการเท่ากบั 170.11% และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ณ อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ 10.87% ต่อปี เท่ากบั 1,320,412,835.58 บาท ดงันั้น จึงจดัเป็นโครงการท่ีเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ

และคุม้ค่าในการลงทุน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาํธุรกิจผลิตและคา้ส่งเคสโทรศพัท์มือถือภายใตแ้บรนด์ Case 

Design 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีทําให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทํา ธุรกิจผลิตและค้าส่งเคส

โทรศพัทมื์อถือภายใตแ้บรนด ์Case Design 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 

ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจผลิตและคา้ส่ง                  

เคสโทรศพัทมื์อถือ                

ภายใตแ้บรนด ์Case Design 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจผลิตและคา้ส่งเคสโทรศพัทมื์อถือภายใต้

แบรนด ์Case Design 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 

 

นิยามศัพท์ 

 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์แผนการตลาด  การวิเคราะห์แผนการ

ผลิต การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน การวเิคราะห์แผนการเงิน และสรุปวา่ธุรกิจดงักล่าวมีความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

 2. การวเิคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์ร 

โดยวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 3. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการ

ตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 4. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตและการบริหารขององคก์าร 

 5. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร  

 6. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 

 7. เคสโทรศพัทมื์อถือ หมายถึง กล่อง, ซอง, ปลอกหรือส่ิงท่ีหุม้ห่อท่ีสามารถสวมใส่เขา้ไปใน

โทรศพัทถื์อถือ เพื่อป้องกนัรอยขีดข่วนหรือการกระแทก 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์ 

  การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชว้ธีิ SWOT Analysis โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 จุดแข็ง 

  -  เป็นผูผ้ลิตเคสโทรศพัทมื์อถือรายใหญ่ท่ีมีสินคา้หลากหลายรูปแบบ, รูปลกัษณ์สวยงาม 

โดดเด่น และมีผลิตภณัฑท่ี์เป็นเคสชาร์ตแบตได ้

  - ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และมีระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 

  -  มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาเคสโทรศพัท์มือถือท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ข้ึนเพื่อให้เท่าทนัต่อ

เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 1.2 จุดอ่อน 

  -  เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้มีการผลิตโทรศพัท์มือถือออกมา

หลากหลายรุ่น ซ่ึงมีผลต่อการผลิตเคสโทรศพัทมื์อท่ีจะตอ้งผลิตให้ทนัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคตาม

ไปดว้ย ซ่ึงหากไม่ทนัจะทาํให้ถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดไป อีกทั้ง หากผลิตมากเกินความตอ้งการจะทาํ

ใหเ้กิดสินคา้คา้งสตอ็ก 

  -  มีรูปแบบและลายสินคา้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ ทาํให้ตอ้งเสียตน้ทุนในการผลิตสินคา้ดงักล่าว

เพิ่มข้ึน 

 1.3 โอกาส 

  - สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนักาํลงัเร่ิมฟ้ืนตวัจากปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราการเติบโตท่ีไม่สูง

มากนกั แต่ก็จดัไดว้า่ประชากรมีการใชจ่้ายมากข้ึน จึงเป็นโอกาสในการทาํธุรกิจ 

  - เป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสูง เน่ืองจากปัจจุบนัเคสโทรศพัท์มือถือมีสัดส่วนใน

ตลาดถึงร้อยละ 50 ซ่ึงมากกวา่อุปกรณ์เสริมของโทรศพัทมื์อถืออ่ืนๆ 

  - กลุ่มคนในวยัเรียน และวยัทาํงานท่ีมีพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีตามกระแสความนิยม

และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยั ทาํใหเ้กิดโอกาสในการทาํธุรกิจ 

  - จดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาตํ่า เน่ืองจากมีผูข้ายวตัถุดิบจาํนวนหลายราย และวตัถุดิบมิใช่วตัถุ

หายาก 
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 1.4 อุปสรรค 

  - คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีมาก เน่ืองจาก สามารถนาํเขา้สินคา้มาจากประเทศจีน ทาํ

ใหไ้ม่ตอ้งลงทุนสูง 

  - ตลาดเคสโทรศพัทมื์อถือมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทาํใหคู่้แข่งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาดอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํใหคู่้แข่งสามารถแยง่ส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน  

  - สินคา้ทดแทนมีมาก (ซองใส่โทรศพัท,์ กระจกนิรภยั, แบตเตอร่ีสาํรอง) ทาํใหเ้กิด

อุปสรรคในการทาํธุรกิจ 

 

 2.  การวเิคราะห์แผนการตลาด 

  2.1 การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ( Target Markrting) 

   2.1.1  กลุ่มเป้าหมายหลกั   

  เป็นกลุ่มลูกคา้เพศหญิงและเพศชาย ท่ีอยูใ่นวยัเรียนและวยัทาํงานท่ีมีพฤติกรรมของคนรุ่น

ใหม่ท่ีตามกระแสความนิยมและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 

  2.1.2  กลุ่มเป้าหมายรอง  

  เป็นกลุ่มลูกคา้เพศหญิงและเพศชายท่ีอยู่ในวยัทาํงานอาวุโส ท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์

  2.2 การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning Marketing) 

   ตาํแหน่งของบริษทั Case Desing จาํกดั และบริษทัคู่แข่ง (บริษทัผูผ้ลิตเคสลิขสิทธ์ิ และ

ผูผ้ลิตสินคา้ลอกเลียนแบบ และคู่แข่งท่ีสาํคญัของบริษทัเราก็คือ สินคา้ท่ีนาํเขา้ท่ีมาจากประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณภาพสูง 

 

คุณภาพตํา่ 

รูปแบบธรรมดา  รูปแบบแตกต่าง  

นาํเขา้จากจีน 

ผูผ้ลิตเคสลิขสิทธิ 

ผูผ้ลิตสินคา้เลียนแบบ 
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2.3 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 

ลาํดับ ผลติภัณฑ์ ราคา/หน่วย 

Smartphone 

1 44เคสซิลิโคน 50.- 

2 44เคสพลาสติกเปล่า 10.- 

3 44เคสพลาสติกแบบมีลาย 120.- 

4 44เคสหนงั 200.- 

5 44เคสชาร์ตแบตได ้ 750.- 

Tablet 

6 44เคสซิลิโคน 100.- 

7 44เคสหนงั 300.- 

 

2.4 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

  - บริษทัจะมีตวัแทนจาํหน่ายเคสมือถือในพื้นท่ีตามต่างจงัหวดั โดยทาํการตกลงหรือ

กาํหนดเง่ือนไขระหว่างผูป้ระกอบการและตวัแทนจาํหน่ายในพื้นท่ีนั้นๆ เช่น ตามร้านคา้ใหญ่ๆ และตาม

หา้งสรรพสินคา้ 

  - บริษทัจะจาํหน่ายสินคา้ตามร้านคา้ส่งเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีอยูภ่ายในกรุงเทพฯ                 

ตามร้านคา้แถวๆ สาํเพง็และถนนเสือป่า 

  - ร้านคา้ออนไลน์ ผา่นเวบ็ไซต ์ www. Case Desing.com แนวโนม้จากการเปล่ียนแปลงส่ิง

ต่างๆบนโลกและการพฒันาเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ส่งผลใหก้ารดาํเนินชีวติของผูค้นเปล่ียนแปลงไป ผูค้นยคุ

ใหม่ให้ความสนใจและเรียนรู้เทคโนโลยีมากข้ึน จนเรียกไดว้า่เทคโนโลยีแทบจะกลายมาเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจาํวนั กิจการเห็นถึงความเปล่ียนแปลงและมอบความสําคญั ในการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้น มาเป็น

ช่องทางหลกัในการทาํธุรกิจ ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

  2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

  ผูป้ระกอบการมีวธีิการส่งเสริมการขายท่ีไม่เหมือนกนั เช่น 

  -  การใหส่้วนลดพิเศษแก่ตวัแทนจาํหน่าย เคสมือถือท่ีอยูต่ามต่างจงัหวดัต่างๆ ท่ีทาํ

ยอดขายไดสู้งสุดในแต่ละพื้นท่ี 

  -  การให้คอมมิชชัน่ในการขายเพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดยอดขายสูงข้ึน และให้รางวลัแก่

พนกังานฝ่ายขายท่ีมียอดขายสูงสุดในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัในการขายและส่งผล

ใหย้อดขายโดยรวม 

  -  การลดราคาใหก้บัลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือเป็นจาํนวนมาก 
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 -  มีการทาํบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้ฟรี และจะลดทนัที 10% ต่อ 1 คร้ังในการซ้ือ จะมีอายกุารใชง้าน

ใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีสมคัร 

 -  การให้ของชําร่วยในช่วงเทศกาล เช่น เทศการปีใหม่ ผู ้ประกอบการอาจให้ของชําร่วยท่ี

ผูป้ระกอบการมีอยู ่เช่น เคสมือถือท่ีสั่งทาํข้ึนพิเศษ 

 

 3. การวเิคราะห์แผนการผลติ 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

 3.1 ฝ่ายการตลาดจะรวบรวมยอดขายและประมาณยอดขายล่วงหนา้รายเดือน และโดยประมาณการ

แบ่งยอดท่ีคาดวา่จะขายได ้เพื่อใหฝ่้ายจดัซ้ือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

 3.2 ฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งทาํการสรุปยอดความตอ้งการและสั่งซ้ือล่วงหน้าให้แก่ Supplier ล่วงหน้า 2 

สัปดาห์ โดยในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะบวกดว้ย 10%  ของยอดความตอ้งการเพื่อลดปัญหาการขาดแคลน

วตัถุดิบ 

 3.3 หลงัจากไดว้ตัถุดิบ แลว้ก็จะเขา้สู่กระบวนการผลิต  โดยจะแบ่งการผลิตตามแต่ละชนิดของ

วตัถุดิบ คือประเภทซิลิโคน ประเภทพลาสติก  แบบหนงั และ เคสชาร์ตแบต 

 3.4 เม่ือผลิตเสร็จแลว้ต่อไปคือการใส่ลวดลาย  สีสันบนเคส โทรศพัท ์และทาํการเยบ็ชนิดของเคส

หนงั แลว้ตรวจสอบคุณภาพ 

 3.5 จากนั้นก็บรรจุลงบรรจุภณัฑ์ ท่ีไดท้าํการสั่งซ้ือจาก Supplier  โดยบรรจุภณัฑ์ไดท้าํการใส่แบ

รนด์เนอร์ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นสินคา้ทั้งหมดจะส่งไปจดัเก็บและแยกตามประเภทของสินคา้ ท่ี

หอ้งเก็บสินคา้ 

 3.6 ห้องเก็บสินคา้คงคลงัจะเก็บโดยมีการแยกประเภทท่ีต่างกนัออกไป เช่น 1.โซน โทรศพัท์  2.

โซน Tablet  3.โซนเคสชาร์จแบต  เพื่อรอการจดัส่งไปยงัลูกคา้ต่อไป 

 

 4. การวเิคราะห์แผนการจัดการกาํลงัคน 

 บริษัทแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 สายงาน และมี 11 ฝ่ายท่ีรับผิดชอบครอบคลุมทั้ ง

กระบวนการกิจกรรมหลกั และกระบวนการสนบัสนุนดงัรูป 
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 5. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

  กิจการมีเงินลงทุนเร่ิมแรกทั้งส้ิน 37.6 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 7 ล้านบาท 

และกูม้าจากสถาบนัการเงิน 30.6 ลา้นบาท ในดา้นผลตอบแทนการลงทุนคร้ังน้ีคาดวา่จะมีระยะเวลาคืนทุน

ประมาณ 1 ปี  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 1,320,412,835.58  และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

เท่ากบั 170.11%  ดงันั้น จึงสมควรยอมรับโครงการน้ี เน่ืองจาก ระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกว่าอายุโครงการ, มี 

NPV เป็นบวก และ IRR มากกวา่ WACC หรือตน้ทุนของเงินทุน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิ เคราะห์สถานการณ์ การวิ เคราะห์แผนการตลาด  การวิ เคราะห์แผนการผลิต                       

การวิเคราะห์แผนการจดัการและกาํลังคน การวิเคราะห์แผนการเงิน ได้ขอ้สรุปว่าธุรกิจผลิตและค้าส่ง                 

เคสโทรศพัท์มือถือภายใตแ้บรนด์ Case Design ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกิจการกาํหนด มีความเป็นไปได้ในการ

ลงทุน 

  

ฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายทรัพยากร

 
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายวิจยัและ

 

ฝ่ายคลงัสินคา้ ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายจดัซ้ือ 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

บริหารจดัซ้ือ การตลาด/ขาย

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารโรงงาน 

รองกรรมผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารการเงินและบญัชี 

ฝ่าย

 
ฝ่ายขาย 
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อุมาพร  จุลมาตย ์1 , มนทกานต ์ ณ นคร2 , นิติยา  ผลใหม่3 

------------------------------------------------ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ มีการนํานํ้ ามนัมะพร้าวมาใช้ในการปรุงอาหาร เน่ืองจากนํ้ ามนัมะพร้าว

บริสุทธ์ิสกดัเยน็ อุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงประกอบดว้ยอาหารประเภทไขมนั (dietary fat)  เส้น

ใยอาหาร (dietary fibers) โปรตีนคาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุ จึงสามารถนาํมาประกอบอาหารในการปรุง

อาหารคาวหวาน นอกจากน้ีนํ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ ยงัสามารถใชเ้ป็นยาและสมุนไพรในการรักษา

อาการเจ็บป่วย ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราท่ีก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกล้ือน ผิวหนังเป็นผื่น 

อกัเสบ รักษาแผลเร้ือรัง และใชส้มานแผล  ป้องกนัโรคหัวใจ อีกทั้งนํ้ ามนัมะพร้าวพบวา่มีวิตามินอี ซ่ึงใน

ปัจจุบนัได้รับการยอมรับว่ามนัมีคุณสมบติัเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ท่ีดีโดยไปขดัขวาง

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของสารในร่ายกาย  จึงเป็นตวัท่ีถูกออกซิไดส์เองแทนสารอ่ืนๆ ในร่างกายท่ีมีความไว

ต่อการถูกออกซิไดส์ได้น้อยกว่า ป้องกนัไขมนัอ่ิมตวัท่ีกินเขา้ไปรวมกบัออกซิเจนซ่ึงจะก่อให้เกิดอนุมูล

อิสระ ช่วยขยายหลอดเลือด จึงช่วยลดการอุดตนัของคอเลสเตอรอล โดยวติามินอีท่ีพบในนํ้ามนัมะพร้าวนั้น

จะตอ้งเป็นกระบวนการสกดัเยน็จึงจะสามารถรักษาวิตามินอีไวไ้ดใ้นปริมาณสูง ยงัสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบ

ในการผลิตเคร่ืองสําอาง ใช้เป็นโลชัน่ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนงั และช่วยผ่อนคลาย  ช่วยลดรอยเห่ียวย่น

รักษาโรคผิวหนงัสะเก็ดเงิน หนงัศรีษะแห้งลอก ดว้ยการหมกัผมทิ้งไว ้จากความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัและ

ประโยชน์ของนํ้ามนัมะพร้าวในดา้นต่างๆ  นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ รวมทั้งถ่ินฐานบา้นเกิดของผูบ้ริหาร เป็น

คนทอ้งถ่ินในจงัหวดัทางภาคใต ้ เติบโตและคุน้เคยมากบัมะพร้าวเป็นอย่างดี จึงทาํให้เป็นตน้กาํเนิดของ

ธุรกิจนํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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แผนธุรกิจของบริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเม่ือปี 2558 เร่ิมตน้ข้ึนจากความสนใจของกลุ่ม

คนท่ีให้ความสําคญัในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งเล็งเห็นถึงประโยชน์จากมะพร้าว จึงมีความสนใจใน

การทาํธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเย็น ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัคือ นํ้ ามนั

มะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเย็น เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้รับรอง

มาตรฐานสะอาด ปลอดภยั  โดยสินคา้มีวางจาํหน่ายตามร้านผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ร้ายขายยา  ซุ้มจดัแสดง

สินคา้ หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป และสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีบริการจดัส่งถึงท่ีอีกดว้ย 

นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ “ภูเฮิร์บ” จดัอยูใ่นสถานะผูข้ายรายใหม่ ยงัมีส่วนแบ่งการตลาดไม่

มากนัก จึงใช้กลยุทธ์ในการทาํบรรจุภณัฑ์ท่ีสะดวกสบายต่อการใช้งาน ซ่ึงเป็นจุดแข็งมาเป็นแรงจูงใจ 

รวมทั้งผลิตภณัฑ์ทาํมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปน ทาํให้จุดเด่นคือมีความปลอดภยั ไม่มีกล่ินหืน มา

เป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ และ

จดจาํตราสินคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

บริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดั ใชเ้งินลงทุนคร้ังแรกประมาณ 15,000,000 บาท เป็นเงินทุนจากส่วนของ

ผูถื้อหุ้น จาํนวน 5,000,000 บาท  และกูจ้ากธนาคาร จาํนวน 10,000,000 บาท และหากกิจการดาํเนินไปได้

ดว้ยดีจะสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 2.50 ปี 

 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ 

 

บทนํา 

 มะพร้าวเป็นพืชสารพดัประโยชน์ ท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน จดัเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวใน

วงศ์  Palmae  มีถ่ินกาํเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มะพร้าวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิด

หน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยมีผลผลิตของมะพร้าวมากเป็นอนัดบั   6 ของโลก รองลงมาจาก

ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย บราซิลและศรีลงักาตามลาํดบั โดยผลผลิตของมะพร้าวมีแนวโนม้ท่ี

เพิ่มข้ึน มะพร้าวสามารถนาํมาผลิตเป็นนํ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนักาํลงัไดรั้บความนิยมและสนใจ

จากผูบ้ริโภคในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกเป็นจาํนวนมาก 

นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิอุดมไปดว้ยวิตามินสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้ง

เป็นอาหารและยา กล่าวคือ นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิอุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงประกอบดว้ยอาหาร

ประเภทไขมัน (dietary fat) เส้นใยอาหาร (dietary fibers) โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุรอง 

(micromineral) เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส รวมทั้งวิตามิน เช่น ไนอะซีน (niacin) และไรโบฟลาวิน 

(riboflavin) (Bawalan, DD., and Chapman, KR., 2006) จึงนาํมาประกอบในอาหารหวานคาว ใชเ้ป็นนํ้ ามนั

ทอดอาหาร (frying oil) และนํ้ามนัปรุงอาหาร (cooking oil) นอกจากน้ี นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิยงัสามารถใช้

เป็นยาและสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย รักษาแผลเร้ือรัง และใชส้มานแผล อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็น
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วตัถุดิบในการผลิตสบู่อาบนํ้ าและเป็นส่วนผสมในเคร่ืองสําอางช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหนงัและช่วยใน

การผอ่นคลายได ้

นํ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ (virgin coconut oils VCO) หรือเรียกอีกอย่างว่า “นํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็” 

(cold-pressed coconut oil) คือ นํ้ ามันมะพร้าวท่ีสกัดได้จากเน้ือมะพร้าวสดโดยวิธีทางกลหรือวิธีทาง

ธรรมชาติ โดยใชห้รือไม่ใชค้วามร้อน อุณหภูมิท่ีใชค้วรตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ไดน้ํ้ ามะพร้าวท่ีมี

ปริมาณความช้ืนตํ่า นํ้ ามนัมะพร้าวท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการนาํไปบริโภคนั้นตอ้งมีสีใส ประกอบดว้ย

วิตามินอีธรรมชาติไม่เกิดการออกซิเดชัน่ภายใตส้ภาวะบรรยากาศ ไม่มีตะกอน มีกล่ินหอมของมะพร้าว ไม่

มีกล่ินเหมน็หืนและเหมน็เปร้ียว สามารถเก็บรักษาไดน้านโดยไม่เส่ือมสภาพนํ้ามนั 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความเป็นไปในการทาํธุรกิจนํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจนํ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2558  

  

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและกาํลงัคน 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 

 
 
 
 
ความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าว

บริสุทธ์ิสกดัเยน็ 

วารสารการวจิยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 



63 
 

นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการ

ดาํเนินงานหรือไม่ 

2.   นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ หมายถึง นํ้ ามนัมะพร้าวท่ีสกดัไดจ้ากเน้ือมะพร้าวสดซ่ึงนาํเขา้

เคร่ืองขูดคั้นได้นํ้ ากะทิแล้วนําเข้าเคร่ืองเหวี่ยงเพื่อแยกหางกะทิออก ใช้เวลา 8ชั่วโมง โดยใช้เหลัก

กระบวนการผลิตอาศยัหลกัการความแตกต่างกนัระหว่างความหนาแน่นของสสาร (นํ้ า นํ้ ามนัมะพร้าว 

ตะกอน)  และตะกอนจะถูกเหวี่ยงแยกออก จากกนั ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใช้ระยะเวลาสั้ นเพื่อแยกตะกอนออก 

และเพื่อลดกล่ินเหม็นหืนมะพร้าว คงเหลือเป็นกล่ินมะพร้าวอ่อนๆ  จะได้นํ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ ไม่มี

ส่ิงเจือปน ใส ขาว สะอาด 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 

โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตาํแหน่ง ทาง

การตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการผลิต/การบริหารองคก์าร 

6. การวเิคราะห์ดา้นการจดัการและกาํลงัคน หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร 

7.การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง การพยากรณ์รายไดห้รือยอดขาย,  เงินทุนหมุนเวียนจากการ

ดาํเนินงานกาํไรสุทธิ, แหล่งท่ีใชไ้ปและท่ีมาของเงินทุน, การประมาณการกระแส 

เงินสดตลอดอายุโครงการ,  ระยะเวลาคืนทุน(PB), มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV),  อตัราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) และแผนสาํรองทางการเงิน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

                     การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิการ  SWOT Analysis มีรายละเอียดดังนี ้

 

จุดแข็งของบริษัท (Strengths) 

1. ผลิตภณัฑท์าํมาจากพืชของไทย ทาํใหมี้จุดเด่นและปลอดภยั 

2. มีสรรพคุณสามารถช่วยลดคอเรสเตอรอลชนิดอนัตรายหรือ LDL และเพิ่ม คอเรสเตอรอล D หรือ 

HDL   ซ่ึงเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและหวัใจใหดี้ข้ึน 

3. มีคุณสมบติัเป็นตวัเพิ่มความชุ่มช้ืน (Moisturizer)  (Eco Product) จึงมีส่วนทาํใหผ้มเงางาม 

ผวิพรรณสวยงามและเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีความละคายเคืองต่อผวิหนงัเหมาะกบัสภาพผวิหนงัทุก

ชนิด  
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4. สามารถใชเ้ป็นคลีนซ่ิงออยล ์เช็ดลา้งเคร่ืองสาํอางบนใบหนา้ไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 

5. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเป็นวตัถุดิบท่ีถูกควบคุมจากโรงงานผา่นขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อให้

ไดป้ระสิทธิภาพมาตรฐานและผลประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

6. มีการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาดพอเหมาะสามารถพกพาสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

7. บุคลากรมีความรู้และความเช่ียวชาญในการดาํเนินงานในทุกๆ ดา้น 

 

จุดอ่อนของบริษัท ( Weaknesses) 

                 1.ตราสินคา้ของกิจการยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนกั เน่ืองจากยงัไม่มีการ  โฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภครับรู้เท่าท่ีควร 

                 2.  ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะไดช้ดัเจนเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีใชใ้นตวัผลิตภณัฑ ์

                 3. มีสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายท่ีค่อนขา้งจาํกดั  

                    

โอกาสของบริษัท (Opportunities) 

1.ค่านิยมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัยงัมีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์จาํพวกสารบาํรุงท่ีทาํ

มาจากสมุนไพร หรือสารสกดัจากธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองดงันั้นโอกาสท่ีกิจการจะเขา้มาทาํธุรกิจยงัมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งสูง ผลิตภณัฑส์ามารถจดัจาํหน่ายได ้ อีกทั้งคู่แข่งขนัในตลาดยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การ

ลงทุนสามารถท่ีจะทาํการผลิต จดัจาํหน่ายและกอบโกยกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.ในปัจจุบนัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะมีสุขภาพท่ีดีและร่างกายท่ีแข็งแรงหลงัจากการ

ทาํงานท่ีเหน็ดเหน่ือยจึงหนัมาใหค้วามสาํคญักบัพวกสารสกดัหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมุนไพรทั้งหลาย

เหล่านั้น ดงันั้นทางธุรกิจเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในการจดัจาํหน่ายสินคา้จึงไดคิ้ดผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั

มะพร้าวสกดัเยน็ข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถหาผลประโยชน์กอบโกยเขา้มา

ในบริษทัไดอี้กดว้ย 

3.ในอนาคตบริษทั ทริบเป้ิล ทรี จาํกดั  อาจจะมีการขยายฐานการผลิตไปในประเภทเพื่อนบา้น

ใกลเ้คียงเน่ืองจากวตัถุดิบและแรงงานมีเป็นจาํนวนมากและค่าแรงตํ่า 

 

อุปสรรคของบริษัท  (Threats) 

1.ในปี พ.ศ. 2558 จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขา้มาในประเทศไทย ธุรกิจจะเปิดโอกาสให้

ชาวต่างชาตินาํสินคา้ ผลิตภณัฑ์ หรือแมก้ระทัง่ธุรกิจบริการเขา้มาจดัจาํหน่ายในประเทศทาํให้ธุรกิจท่ีผลิต

สินคา้ต่าง ๆ  อาจจะไดรั้บความเส่ียงในการมีคู่แข่งขนัหลากหลายรายเพิ่มข้ึนมาในตลาดหรืออาจเกิดธุรกิจ

สินคา้ทดแทน 

2.ค่านิยมของคนไทยในสมยัก่อนมกัจะยึดติดกบัการใชสิ้นคา้ตามความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ไม่กลา้

ท่ีจะเส่ียงหรือเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ไปใช้ตราสินคา้ของผลิตภณัฑตัวัอ่ืน นอกจากผลิตภณัฑ์ท่ี
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ตนเคยใชไ้ปแลว้ก็ตามทาํให้หลาย ๆ แบรนด์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัยงัคงครองส่วนแบ่งตลาด

ได้อย่างชัดเจน ทาํให้ในการเขา้มาทาํการตลาด หรือขายผลิตภณัฑ์ใหม่ตอ้งได้รับความเส่ียงและถือเป็น

อุปสรรคอยา่งมากนั้นเอง 

3.ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงสูงในการควบคุมตน้ทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ดงันั้นหากพิจารณาจากจุดน้ีแลว้ผูป้ระกอบการอาจตอ้งไดรั้บความเส่ียงเพิ่มสูงข้ึน 

4.ปัญหาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีผลลกระทบต่อการใชจ่้ายและกาํลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภค เช่น การชุมนุมประทว้งทางการเมือง ประทว้งค่าครองชีพ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจ 

 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

การวเิคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  (T: Target Market) 

จากลกัษณะของธุรกิจสามารถแบ่งตลาดกลุ่มผูบ้ริโภค ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

1. กลุ่มธุรกจิประเภท B2B 

1.1) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ใช้เกณฑ์ของธุรกจิ แบ่งเป็น 

- ประเภทธุรกิจ บริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดั ไดมี้การร่วมมือกบัร้านขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพขนาด 

ร้านเสริมสวย ร้านขายยา  

- ขนาดของธุรกิจ คือ ร้านคา้ปลีกขนาดกลาง 

 

1.2) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์  

- กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และทัว่ทุกภูมิภาค 

 

1.3) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 

โอกาสในการซ้ือ : จะซ้ือสินค้าเป็นประจําต่อเน่ืองสมํ่ าเสมอ และซ้ือผลิตภัณคร้ังละมากๆ

ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ : ลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี มีความเป็นธรรมชาติ สะอาด 

บริสุทธ์ิ ไร้ส่ิงเจือปน และเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.   กลุ่มธุรกจิประเภท B2C       เป็นกลุ่มท่ีมีความห่วงใยในสุขภาพและรักธรรมชาติโดยอยูใ่นช่วง

อายุระหว่าง 25-35 ปีข้ึนไป ให้การยอมรับผลิตภณัฑ์ มีความคุ้นเคยและเช่ือมัน่ในความปลอดภัยของ

ผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติ เป็นกลุ่มท่ีหากพอใจในผลิตภณัฑ์แลว้จะแนะนาํต่อ แก่คนใกลชิ้ดและสามารถ

ทาํให้เกิดการพูดถึงผลิตภณัฑ์น้ีแบบปากต่อปากต่อไป นอกจากน้ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัยอมจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อ

แลกกบัสุขภาพท่ีดี 
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2.1) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่งตามลกัษณะ

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได ้6 ภาค 

- ภาคเหนือ 

- ภาคกลาง 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ภาคตะวนัออก 

- ภาคตะวนัตก 

- ภาคใต ้

 

2.2) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)  

แบ่งออกได ้ดงัน้ี 

เพศ : หญิงและชาย 

อาย ุ: 20-30  ปี , 31-40 ปี ,  40 ปีข้ึนไป 

อาชีพ : พนกังานบริษทั ขา้ราชการ และอาชีพอิสระ 

รายได ้: 15,000-20,000 บาท , 20,001-30,000 บาท , 30,000 บาทข้ึนไป 

 

2.3) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

โอกาสซ้ือ:จะซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ จะเป็นการซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

เม่ือใดก็ได ้เป็นกลุ่มท่ีมีความห่วงใยในสุขภาพและรักธรรมชาติ ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑ ์มีความคุน้เคยและ

เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติ เป็นกลุ่มท่ีหากพอใจในผลิตภณัฑ์แลว้จะแนะนาํ

ต่อแก่คนใกลชิ้ดและสามารถทาํใหเ้กิดการพูดถึงผลิตภณัฑน้ี์แบบปากต่อปากต่อไป นอกจากน้ีผูบ้ริโภคกลุ่ม

น้ียงัยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกบัสุขภาพท่ีดี 

 

การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 

จากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย บริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดัไดว้างตาํแหน่งผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัมะพร้าวสกดั

เยน็เพื่อสุขภาพสาํหรับใชท้ั้งอุปโภคและบริโภคการ โดยมีสโลแกนตวัผลิตภณัฑว์า่  "ใชทุ้กวนั ด่ืมทุกวนั ดี

ทุกวนั" เพื่อตอกย ํ้าจุดยืนของผลิตภณัฑ์ และจากการพิจารณาถึงคุณค่า ภาพลกัษณ์ และราคา ผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็  มีความคุม้ค่าท่ีสุด  และท่ีสาํคญัผลิตภณัฑน์ํ้ามนัมะพร้าวของบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีความ

บริสุทธ์ิ สะอาด และไม่มีกล่ิน ไม่มีสารเคมีเจือปน ใช้วตัถุดิบทางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยั และไดม้าตรฐาน การรับรองจากองคก์ารอาหารและยา 
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                                                                       มีกล่ินหืน 

 

                      

 มสีารเคมเีจือปน                                              ไม่มสีารเคมเีจือปน  

 

 

 

 

  

 

                                                                     ไม่มีกล่ินหืน 

 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ส่วนผสมจากมะพร้าวแห้ง โดยคดัเลือกมะพร้าวท่ีมีคุณภาพควบคุมตั้ งแต่

กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบเขา้โรงงานด้วยประสบการณ์สืบทอดจากบรรพบุรุษด้วยการสังเกตตั้งแต่

ลกัษณะกะลา ลกัษณะการเก็บเก่ียว การปอก ซ่ึงเป็นการนาํภูมิปัญญาไทยในอดีตมาประยุกตใ์ห้เขา้กบัการ

ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

โดยผูบ้ริโภคสามารถใชผ้ลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดทุ้กเพศทุกวยั และสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบั

ร่างกายในหลายๆ ด้านซ่ึงใช้ส่วนผสมจากมะพร้าวธรรมชาติ 100%  และผ่านกระบวนการผลิตด้วย

นวตักรรมเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  มีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑ์

ทัว่ไปตามทอ้งตลาด   บรรจุอยูใ่นขวดพลาสติกใส มีรูปแบบท่ีทนัสมยั พกพาสะดวก  มี 3 ขนาด 

 

ขนาดผลิตภณัฑ ์ ราคาขาย (บาท) 

นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ ขนาด 230 CC. 160 

นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ ขนาด 500 CC. 350 

นํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ ขนาด 1,000 CC. 500 

 

  

     Phu Herb 

ปาริสุทธิ 
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

 การกาํหนดช่องทางการจาํหน่าย บริษทัทริปเป้ิล ทรี จาํกดั กาํหนดช่องทางการจาํหน่ายออกเป็น

ตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  ดงัน้ีคือ 

 

1. ตลาดธุรกิจ B2B  

 

 

 

 

2. ตลาดผูบ้ริโภค 

 

 

 

 3. บริการจดัส่งสินคา้ถึงท่ี (Delivery Service)  ทางบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความสะดวกของลูกคา้ใน

การซ้ือสินคา้ จึงไดใ้ช้ช่องทางการให้บริการจดัส่งสินคา้ถึงท่ี โดยลูกคา้สามารถเขา้มาเลือกชมสินคา้และ

สั่งซ้ือไดผ้่านช่องทาง www.facebook.com/ Triple Tree Coco   หรือจะโทรสั่งซ้ือกบับริษทัโดยตรงและจะ

จดัส่งให้ฟรีโดยมีเง่ือนไขยอดสั่งซ้ือขั้นตํ่า 1,000 บาท ข้ึนไป แต่ถา้มียอดการสั่งซ้ือไม่ถึง ทางบริษทัก็จะคิด

ค่าบริการตามความเป็นจริง  ซ่ึงบริษทัจะสามารถจดัส่งสินคา้ใหไ้ดภ้ายใน  3 วนัทาํการ 

 

  

ผู้ผลติ บริษัท ทริปเป้ิล ทรี 

จํากดั 

 

คนกลาง ผู้บริโภค 

ผู้ผลติ บริษัท ทริปเป้ิล ทรี 

จํากดั 

 

เปิดบู๊ทขายใน

ห้างออนไลท์ 
ผู้บริโภค 
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

 

บริษทั ทริปเป้ิลทรี จาํกดั มีการใชก้ลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด ดงัต่อไปน้ี คือ 

 จดังานเปิดตวัสินคา้เพื่อแนะนาํสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้  มีการเล่นเกมชิงรางวลั 

 จดัทาํ  www.facebook.com/ Triple Tree Coco  และ Instagram เพื่อบอกข่าวสารและแสดงรายการ

ขอ้มูลสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจ 

 จดัทาํนามบตัรประชาสัมพนัธ์ 

 โฆษณาตามป้ายรถเมล ์ 

 โฆษณาตามนิตยสารความสวยความงามและสุขภาพ 

 ออกบูธแสดงสินคา้ เช่น งานแสดงผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม 

 การใหอ้ตัราส่วนลดในกรณีท่ีสั่งซ้ือสินคา้เป็นจาํนวนมากๆ 

 การใหส่้วนลดทางการคา้กบัร้านคา้ต่างๆ 

 แจกสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ทดลอง โดยจะแจกย่านธุรกิจท่ีมีหนุ่มสาวออฟฟิศ  เช่น  ย่านสีลม,  

สาทร, สยามเซ็นเตอร์   

 สาํหรับร้านคา้ส่งท่ีมียอดสั่งซ้ือผลิตภณัฑต์ั้งแต่  100,000  บาท จะมอบตัว๋เคร่ืองบินไป กลบักรุงเทพ 

- ภูเก็ต  พร้อมท่ีพกั จาํนวน  3  วนั  2  คืน  ซ่ึงจะตอ้งมียอดสั่งซ้ือภายใน  31  ธนัวาคม  2559 

 

 การวเิคราะห์แผนการผลติ 

 การผลตินํา้มันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็มีกระบวนการผลิตสามารถอธิบายดังนี้ 

1.) คัดเลือกมะพร้าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ คือมะพร้าวตอ้งมีลกัษณะแก่จดั เปลือกสีนํ้ าตาล 

อาย ุไม่เกิน 1 ปี  เน้ือหนา นํ้านอ้ย และตอ้งไม่เป็นมะพร้าวงอก ไม่เสีย ไม่มีส่ิงเจือปน พร้อมทาํความสะอาด  

และนาํมะพร้าวเขา้เคร่ืองปอกเปลือก  

2.) นํามะพร้าวที่ผ่านการปอกเปลือกเข้าเคร่ืองกะเทาะ  เพื่อนาํกะลามะพร้าวออก ให้เหลือแต่เน้ือ

มะพร้าวดา้นใน จากนั้นนาํเน้ือมะพร้าวมาเขา้เคร่ืองขดูคั้นละเอียดจนไดเ้ป็นนํ้ากะทิ 

3.) นํานํ้ากะทิผ่านเข้าเคร่ืองเหวี่ยงแยก (Centrifugal Process) เพื่อแยกหางกะทิออก ใช้เวลา 8

ชัว่โมง โดยใชห้ลกักระบวนการผลิตอาศยัหลกัการความแตกต่างกนัระหวา่งความหนาแน่นของสสาร (นํ้ า 

นํ้ ามนัมะพร้าว ตะกอน) โดยสสารท่ีมีความหนาแน่น (Density) สูงกว่า ในท่ีน้ีคือนํ้ า และตะกอนจะถูก

เหวีย่งแยกออก จากกนั ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น 

 4.) นํานํา้กะท ิ (หัวกะท)ิ เข้าตู้แช่แข็ง เพื่อใหน้ํ้ากะทิเป็นไขมนัเขม้ขน้ใหม้ากท่ีสุด ท่ีอุณหภูมิ -20 

องศา นาน 6 ชัว่โมง แลว้นาํออกมาเขา้เคร่ืองทาํละลายความช้ืนโดยใชอุ้ณหภูมิท่ี 50 องศา แต่ไม่เกิน 80 องศา 

โดยเคร่ืองทาํละลายจะแยกนํ้ามนัออกมากบัเน้ือครีมเป็นแป้ง 
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5.) นํานํา้มันทีไ่ด้เข้าเคร่ืองเหวีย่ง เพื่อแยกตะกอนออก และเพื่อลดกล่ินเหมน็หืนมะพร้าว คงเหลือ

เป็นกล่ินมะพร้าวอ่อนๆ  จะไดน้ํ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ ไม่มีส่ิงเจือปน ใส ขาว สะอาด  

6.) ตรวจสอบคุณภาพนํา้มันมะพร้าว ก่อนการบรรจุลงขวด ตามมาตรฐานการรับรองจาก องคก์าร

อาหารและยา 

7.)  พร้อมบรรจุลงขวด  ตรวจดูลกัษณะภายนอกของตวัผลิตภณัฑ ์คือ ความเรียบร้อยในการบรรจุ สี 

กล่ิน วา่ผลิตและจดัทาํไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หากมีสินคา้ท่ีไม่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวอี้ก ก็จะ

ทาํการตรวจสอบกระบวนการผลิตต่อไป 

 

การควบคุมคุณภาพ 

 
แสดงภาพการควบคุมคุณภาพ 

 

การนําวัตถุดิบเข้ามาผลิต (Input)  บริษทัฯ มีการทาํสัญญากบัทางซพัพลายเออร์เกษตรกรชาวสวน

มะพร้าว คดัเลือกวตัถุดิบเขา้โรงงานมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการคดัคุณภาพดว้ยการสังเกตลกัษณะกะลา 

ลกัษณะการเก็บเก่ียว การปอก ซ่ึงบริษทัให้ความสําคญักบัคุณภาพมะพร้าวมากกวา่ราคา พร้อมยินดีรับซ้ือ

ราคาสูงหากวตัถุดิบมีคุณภาพดีจริง (แต่ก็จะไม่สูงกวา่ราคาตลาดมากนกั) และมีวิธีการจูงใจให้เกษตรกรมา

ขายวตัถุดิบให้กบับริษทั เช่น จ่ายเงินค่ามะพร้าวเร็ว กล่าวคือ มะพร้าวส่งช่วงเช้า ช่วงบ่ายรับเงินไดท้นัที 

และตอ้งมีการบริหารจดัการวตัถุดิบเพื่อให้โรงงานสามารถเดินเคร่ืองผลิตต่อเน่ืองโดยรับซ้ือวตัถุดิบในช่วง

ผลผลิตออกมามากการทาํสัญญากบัทางซพัพลายเออร์ท่ีมีการซ้ือ-ขายโดยผา่นตวัแทน โดยจะเป็นการสั่งซ้ือ

มะพร้าวจากจงัหวดัสมุทรสงคราม บา้นแพว้ ซ่ึงมะพร้าวจะลูกใหญ่ เน้ือหนา จะทาํใหไ้ดน้ํ้ามนัมะพร้าวเป็น

จาํนวนมาก โดยรับซ้ือราคาเฉล่ียอยูท่ี่ลูกละ 5-10 บาท  และและในแถบจงัหวดัเพชรบุรี ราชบุรี และภาคใต ้ 

เช่น นครศรีธรรมราช ชุมพร เกาะสมุย ซ่ึงมีซบัพลายเออร์เป็นตวัแทนจดัซ้ือ 

 

กระบวนการผลิต (Process)    มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนไม่วา่จะเป็นการเร่ิมตน้

คดัเลือกวตัถุดิบของมะพร้าวท่ีมีคุณภาพ และขั้นตอนในการเหวี่ยวงแยกนํ้ ากะทิออกจากหัวกะทิ รวมทั้ง

ขั้นตอนการเหวี่ยงตะกอน เพื่อให้นํ้ ามนัไข สะอาดปราศจากกล่ินหืน เพื่อให้คุณภาพตรงตามมาตรฐานขอ

งอย. 

 

Input Process Output
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การนําสินค้าออกจําหน่าย (Output) การจัดจําหน่ายมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook  

,Instagrem , Website สํารับผูบ้ริโภคท่ีไม่สะดวกมาซ้ือหน้าร้านก็สามารถสั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์ได ้และ

รวมไปถึงการจดัจาํหน่ายหน้าร้านสําหรับผูบ้ริโภคมีความต้องการท่ีจะชมสินค้าจริง เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือ 

 

 การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

                     บริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดั ใช้ลกัษณะการจดัการโครงสร้างองค์การแบบหน้าท่ี (Functional 

Organization) เพราะวา่ขนาดขององคก์ารมีขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนกั การจดัโครงการสร้างองคก์ารในลกัษณะ

น้ีทาํไดง่้ายต่อการบริหาร และง่ายต่อการควบคุมสั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพแสดงแผนผงัองค์การ (Organization Chart) 

  
ผู้จดัการบริษัทฯ 

ฝ่ายสํานักงาน ฝ่ายผลติ 

ฝ่ายบัญชี/งาน

 

ฝ่ายการตลาด 

พนักงานผลติ 13 

ตาํแหน่ง พนักงานบัญชี 

1 ตาํแหน่ง 

พนักงานการตลาด  

1 ตาํแหน่ง 

  
พนักงานส่งเสริมการ

ขาย 1  ตําแหน่ง 

พนักงานจดัซ้ือ     

1 ตาํแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายผลติ  

1 ตาํแหน่ง 

ฝ่ายจดัซ้ือจดัจ้าง 

พนักงานตรวจสอบ

คุณภาพ    1 

่  

พนักงานขนส่งสินค้า 1

ตําแหน่ง 

ส่งสินค้า 2 ตําแหน่ง 
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 การวเิคราะห์แผนการเงิน 

บริษทั ทริปเป้ิล ทรี จาํกดั ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 15 ลา้นบาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั 21,120,000 บาท 

ปีท่ี 2 เท่ากบั 25,344,000 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 30,412,800 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 39,533,760 บาท และปีท่ี 5 ท่ากบั 

51,393,240 บาท มีกาํไรสุทธิปีท่ี 1 เท่ากับ   3,575,808    บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ  2 ,5129,769.60  บาท ปีท่ี 3 

เท่ากบั 7,016,228  บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 10644331.20 บาท  ปีท่ี 5 เท่ากบั 15,188,864.80 บาท  ระยะเวลาคืนทุน

ของโครงการเท่ากบั  2.5ปี  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ   (Net Present Value; NPV) เท่ากบั  214,071,879.60  บาท 

และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั   100.6   % 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการผลิต การวิเคราะห์

ด้านกาํลงัคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ภายใต้

เง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึนมีความเป็นไปได้ในการลงทุน เพราะจากการศึกษาสามารถคืนทุนได้ภายใน

ระยะเวลาอนัสั้น 
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ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สาขานนทบุรี จังหวดันนทบุรี 

นฤมลทิพย ์กนัสุข1 , ผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์2 

------------------------------------------------ 

บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย Independent samples t-test การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี Fisher’s Least 

Significant Different (LSD) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในการใช้บริการต่อ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นรูปลกัษณ์เป็น

ด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ส่วนด้านท่ีมี

ประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล โดยทุกด้านมีประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก 

คาํสาํคญั : ประสิทธิภาพ,  การใหบ้ริการ,  พนกังานธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 

 The independent study is intended to (1 )  study the efficiency of employee service of Krung Thai 

Bank Public Company Limited Nonthaburi branch (2 )  to compare opinions in customer service of Krung 

Thai Bank Public Company Limited Nonthaburi branch. Categorized by personal. The instrument used in 

this study are the statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.  

Inferential statistics consist of independent samples t-test, one-way analysis of variance (One - way 

ANOVA) and multiple comparison with Fisher's Least Significant Different (LSD). 

 The study found that most respondents commented on the use of Krung Thai Bank Public Company 

Limited Nonthaburi branch. Overall, the high level the appearance is that the customers who come to the 

opinion that banks are most efficient.  Followed by reliability and trust. Most of the customers have 

commented that the worst was. The customer care is individualized. By comparison, customer reviews, 

according to personal preference. The comments of customers with different levels of education, income 

clients on time, contact your bank. Transactions in foreign exchange accounts and transactions in different 

time. For clients with gender, age, occupation, transaction, investment and other forms of savings. Loans 

and other transactions. Different, but not to comment on the use of different banks.  

Key Words : Efficiency, Services, Bank Employees 
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บทนํา 

 จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั สถาบนัการเงินตลอดจนหน่วยงานท่ีทาํ

หน้าท่ีกาํกบัดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลงั ไดก้ล่าวถึง ทิศทางการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากมีการเปิด

เสรีทางการเงินของประเทศ ทาํใหมี้สถาบนัการเงินดาํเนินธุรกิจกนัมากข้ึน ส่งผลกระทบใหเ้กิด การแข่งขนั

ระหว่างธนาคาร ซ่ึงธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ต่างให้บริการเพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยมุ่งเนน้

การปรับปรุงคุณภาพของการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่การแข่งขนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยต่์างๆ พยายามใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด 

และการพฒันาองค์การเพื่อก้าวข้ึนสู่ความเป็นผูน้ําของธนาคารพาณิชย ์รวมถึงการพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื การแข่งขนัในปัจจุบนัจะเนน้การใหบ้ริการของธนาคารใหมี้คุณภาพเป็นหลกั ถือเป็นจุด

ท่ีดึงดูดใหลู้กคา้มาใชบ้ริการกบัธนาคาร เพราะการบริการนบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของธุรกิจการใหบ้ริการ  

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ตวัแปรท่ีสาํคญัคือ ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ใน

การดาํเนินกิจการ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีเพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต และสามารถตอบสนองไดต้รง

ตามความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ ทั้งน้ีก็เพื่อใหธ้นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) นั้นมีความไดเ้ปรียบเชิง

การแข่งขนัในระยะยาว และเป็นการช่วยเสริมความมัน่คงของธนาคารต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

นนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ทาํใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา 

นนทบุรี จังหวดันนทบุรี เพื่อนําขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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2) ทาํใหท้ราบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อประโยชน์ในการรักษาผูใ้ชบ้ริการเดิมและขยาย 

ฐานผูใ้ชบ้ริการในอนาคต 

3) นาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารธนาคารในการปรับปรุงกลยทุธ์การใหบ้ริการ 

ของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

                (independent variables)              (dependent variables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการศึกษา  

1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้น 

รูปลกัษณ์แตกต่างกนั 

2) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้น 

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจแตกต่างกนั 

3) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้น 

การตอบสนองผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั 

4) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้น 

การรับประกนั/ความมัน่ใจแตกต่างกนั 

5) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้น 

การดูแลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการเป็นรายบุคคลแตกต่างกนั 

  

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. เวลาท่ีติดต่อธนาคาร 

7. ประเภทธุรกรรม 

8. ระยะเวลาในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ  

 

  

 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

1. ดา้นรูปลกัษณ์ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

4. ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 

5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็น

รายบุคคล 
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ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ซ่ึง

ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชยข์องรัฐ และอยู่ในขอบเขตท่ีรัฐประศาสนศาสตร์สามารถศึกษาได ้โดยมุ่งเน้น

ศึกษาถึงประสิทธิภาพการให้บริการของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดั

นนทบุรี ซ่ึงมีขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

  1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาขอ้มูล

ทัว่ไปของประชากรท่ีมาใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เวลาท่ีติดต่อ

ธนาคาร ประเภทธุรกรรม ระยะเวลาในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาความคิดเห็นในการ

ใชบ้ริการของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกเป็นดา้นรูปลกัษณ์ 

ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้น

การดูแลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการเป็นรายบุคคล 

 2) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินทุกประเภทกบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

 3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูศึ้กษาใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 มิถุนายน 2557 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เลขท่ี 9/99  

หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

2) พนกังาน หมายถึง พนกังานของ ธนาคารกรุงไทย (จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี สาขานนทบุรี 

3) ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

4) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของผูใ้ชบ้ริการหลงัไดรั้บบริการหรือ 

ระหว่างการใชบ้ริการไดบ้รรลุเป้าหมาย หรือไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั หรือดีเกิน

กวา่ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงอาจสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกทางสายตา คาํพดู หรือพฤติกรรมต่างๆ 

5) การใหบ้ริการทางดา้นรูปลกัษณ์ หมายถึง การใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการดา้นความสะดวกสบาย 

ทางดา้นอุปกรณ์ ความทนัสมยัของขอ้มูล และเอกสารสามารถเผยแพร่ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน รวมไปถึง

ภาพลกัษณ์ในการแต่งกายของพนกังาน 

6) ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ หมายถึง การท่ีพนกังานไม่ทาํงานผดิพลาด และสามารถใหบ้ริการ 

ตรงตามท่ีสัญญาไว ้สามารถเก็บความลบัซ่ึงเป็นขอ้มูลอนัสําคญัของผูใ้ช้บริการได้ รวมไปถึงจาํนวน

พนกังานท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการและการบาํรุงรักษาอุปกรณ์การทาํงานใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

7) การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง การท่ีพนกังานใหบ้ริการรวดเร็ว       
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ให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการถูกตอ้งแม่นยาํ พนกังานมีความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

8) การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง พฤติกรรมของพนกังานท่ีสามารถแสดงทกัษะ 

ความรู้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ และพฤติกรรมของพนกังานท่ีสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการ รวมถึงความ

ปลอดภยัในการเขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร 

9) การดูแลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง การท่ีพนกังานใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการทุกคน 

อยา่งทัว่ถึง บริการเป็นกนัเอง พนกังานให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัของธนาคารแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ 

เพื่อผลประโยชน์ท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

10) การใหบ้ริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบติัรับใช ้เพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บความสุข ความ 

สะดวกหรือความสบายอนัเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากความปรารถนาดี การช่วยเหลือ มีนํ้ าใจไมตรี ดว้ยความ

เป็นธรรมและเสมอภาค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการให้บริการของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษา 

ประกอบดว้ย  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 

ซีแทม,พาราเซอราแมนและเบอร่ี (1990: 25 – 26 อา้งถึงใน ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยธุยา 2547: หนา้ 183 - 186) 

ไดส้ร้างคาํจาํกดัความดา้นความคิดของคุณภาพการให้บริการ และไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพไว ้10 มิติ  

กล่าวคือ 

 มิติแรก  ลกัษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือจบัตอ้งไดใ้นการ

ใหบ้ริการ 

มิติท่ีสอง ความไวว้างใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ี

เป็นไปตามคาํมัน่สญัญาไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง 

มิติท่ีสาม ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การท่ีองคก์ารท่ีให้บริการแสดงความเต็มใจท่ีจะ

ช่วยเหลือและพร้อมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้หรือผูรั้บบริการอยา่งเตม็ท่ี ทนัทีทนัใด 

มิติท่ีส่ี สมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานบริการท่ีรับผิดชอบอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

มิติท่ีหา้ ความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง มีอธัยาศยันอบนอ้ม มีไมตรีจิตท่ีเป็นกนัเอง รู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

จริงใจ มีนํ้ าใจ และมีความเป็นมิตรของผูป้ฏิบติัการใหบ้ริการ 
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มิติท่ีหก ความน่าเช่ือถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเช่ือมัน่ด้วยความ

ซ่ือตรงและสุจริตของผูใ้หบ้ริการ 

มิติท่ีเจด็ ความปลอดภยั (security) หมายถึง สภาพท่ีบริการปราศจากอนัตราย ความเส่ียงภยัหรือปัญหาต่าง ๆ 

มิติท่ีแปด การเขา้ถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเขา้รับบริการเป็นไปดว้ยความสะดวก ไม่ยุง่ยาก 

มิติท่ีเกา้ การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และการส่ือ

ความหมาย 

 มิติท่ีสิบ การเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการ (understanding of customer) ในการคน้หาและทาํความเขา้

ใจความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

 ซีแทม,พาราเซอราแมนและเบอร่ี (1990:25)  วดัระดบัคุณภาพการบริการ (service quality) เพื่อวดั

ระดบัการรับรู้ถึงการบริการลูกคา้ สามารถแบ่งเป็น 5 มิติ โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

 มิติแรก ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีปรากฏใหเ้ห็น

ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และ

ความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการบริการท่ีถูกนาํเสนออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการ

นั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน  

มิติท่ีสอง ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ี

ให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุด

ของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้น        มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้

ความไวว้างใจได ้

มิติท่ีสาม การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ   ท่ีจะให้บริการ 

โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและผูรั้บบริการสามารถเขา้รับการได้

ง่าย ไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว 

มิติท่ีส่ี การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิด

ข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง

ความต้องการของผูรั้บบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทท่ีดี   ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

  มิติท่ีหา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ

ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

 ซีแทม,พาราเซอราแมนและเบอร่ี (1994:201-230) ยงัได้กาํหนดเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ (service quality) ดงัต่อไปน้ี 
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รูปลกัษณ์ (tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนั

ได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและสัญลักษณ์ รวมทั้ ง

สภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูก

นาํเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน ประกอบดว้ย (1) 

ความทนัสมยัของอุปกรณ์ (2) สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ (3) การแต่งกายของพนกังาน และ (4) 

เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไว้

กบัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ

บริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความเช่ือถือ สามารถให้ความ

ไวว้างใจได ้ประกอบดว้ย (1) ความสามารถของพนักงานในการให้บริการไดต้รงตามท่ีสัญญาไว ้(2) การ

เก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้และการนาํขอ้มูลมาใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ (3) การทาํงานไม่ผิดพลาด (4) 

การบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือให้พร้อมใช้งานเสมอ และ (5) การมีจาํนวนพนักงานเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

การตอบสนองลูกคา้ (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และ

ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้ งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

ประกอบด้วย (1) มีระบบการให้บริการท่ีให้บริการได้รวดเร็ว (2) ความพร้อมของพนักงานในการให้

คาํแนะนาํปรึกษาแก่ลูกคา้ (3) ความรวดเร็วในการทาํงานของพนกังาน และ (4) ความพร้อมของพนกังานใน

การใหบ้ริการลูกคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ 

การรับประกัน/ความมัน่ใจ (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกับ

ผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาททีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

และให้ความมั่นใจว่าผูรั้บบริการจะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด ประกอบด้วย (1) ความรู้ความสามารถของ

พนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ (2) การสร้างความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ในการรับ

บริการ (3) ความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังาน และ (4) พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความ

เช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคาร 

การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล     เอาใจใส่ผูรั้บบริการ

ตามวามตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละตน ประกอบดว้ย (1) การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้

แต่ละคนของพนกังานบริการ (2) เวลาในการเปิดให้บริการและให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ (3) โอกาสในการ

รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกิจการ  (4) ความสนใจลูกค้าอย่างแท้จริงของพนักงาน  และ (5) 

ความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ชดัเจน 
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  การบริการท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้ในการบริการ กบัการ

รับรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีมี โดยหากลูกคา้หรือผูรั้บบริการเห็นว่าบริการเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวงั 

ก็ถือไดว้่าบริการดงักล่าวมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพนัน่เอง และคุณภาพการใหบ้ริการน้ี จดัว่าเป็นกรอบ

การมองเร่ืองคุณภาพกรอบหน่ึง ซ่ึงอธิบายไดว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพื่อให้เกิดคุณภาพ 

เพราะวิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากการบริการจะมีการควบคุมหรือการ

บริการจดัการน้อย แต่ขณะเดียวกนัก็มีความสําคญั  มกัไม่สามารถทาํการทาํนายไดเ้พราะข้ึนอยู่กบัปัจจยั

หลายประการไดแ้ก่ พฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ (behavior of the delivery person) ภาพพจน์ ช่ือเสียงขององคก์าร 

(image of the organization) โดยผูรั้บบริการจะเป็นผูท้าํการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเร่ิมให้บริการ

จนถึงการส้ินสุดในการให้บริการ โดยการให้บริการจะยิ่งดียิ่งข้ึน ถา้หากผูรั้บบริการทาํการประเมินการ

ใหบ้ริการในขณะนั้น  

 คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผูรั้บบริการเก่ียวกบัความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่า

ของบริการ  ซีแทม,พาราเซอราแมนและเบอร่ี (1990:19) ใหค้วามสนใจในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพใน

การใหบ้ริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคาํถามสาํคญั 3 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) คุณภาพในการใหบ้ริการคืออะไร (2) 

อะไรคือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคุณภาพในการใหบ้ริการ และ (3) องคก์ารสามารถแกปั้ญหาคุณภาพในการ

ใหบ้ริการท่ีเกิดไดอ้ยา่งไร  

 บซัเซลและเกลล์ (1985 อา้งถึงในอนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ,2542:2-3)ได้กล่าวถึงเกณฑ์การ

พิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการไวด้งัน้ี  

  1) คุณภาพการให้บริการ จะถูกกาํหนดโดยลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ลูกคา้หรือผูรั้บบริการจะ

เป็นผูพ้ิจารณาว่าอะไรท่ีเรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ไดใ้ส่ใจว่ากระบวนการทาํให้การบริการเกิดข้ึนนั้นเป็น

อยา่งไร อยา่งไรกดี็ ลูกคา้หรือผูรั้บบริการแต่ละคนยอ่มมีมุมมองในเร่ืองคุณภาพท่ีอาจแตกต่างกนัไปบา้ง  

  2) คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งคน้หาอยูต่ลอดเวลาไม่มีจุดส้ินสุด โดยท่ีเรา

ไม่สามารถกาํหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรสําเร็จตายตวัได ้การ

ใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพจึงตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาท่ีกิจการดาํเนินไปไดด้ว้ยดีหรือไม่ดี

กต็าม 

  3) คุณภาพการให้บริการ จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น

ผูป้ฏิบติังานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบติังานของแต่ละคนเป็นเร่ืองท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ

ของการให้บริการท่ีมีคุณภาพได ้ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งไดรั้บคือการปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบ

ต่อการใหบ้ริการ และการนาํเสนอบริการท่ีมีคุณภาพอยูเ่สมอ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

  4) คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยก

ออกจากกนัได ้ในการนาํเสนอการให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้น ผูป้ฏิบติังานให้บริการจะเป็นตอ้งมีความรู้และ

เขา้ใจคาํติชมผลงาน ซ่ึงให้การน้ี ผูบ้ริการจะตอ้งเอาใจใส่ต่อการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน

บริการดว้ยความจริงใจและสร้างสรรค ์ภายใตค้วามมุ่งหวงัท่ีจะใหบ้ริการท่ีออกมามีคุณภาพดี 
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  5) คุณภาพการใหบ้ริการ จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานความเป็นธรรม 

  6) คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมของการบริการภายในองคก์ารท่ี

เนน้ความเป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองคก์ารท่ีให้บริการท่ีสามารถปฏิบติัต่อลูกคา้ และบุคลากรของ

องคก์ารไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งแทจ้ริง  

  7) คุณภาพการให้บริการ ข้ึนอยู่กบัความพร้อมในการให้บริการ แมว้่าคุณภาพการให้บริการ

จะไม่สามารถหรือยากท่ีจะกาํหนดตายตวัลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของการบริการไว้

ล่วงหน้า รวมทั้งการเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ย่อม

ก่อใหเ้กิดการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี  

  8) คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาคาํมัน่สัญญาว่าองคก์ารจะให้บริการลูกคา้หรือ

ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั และเป็นไปตามเง่ือนไจท่ีผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการเป็นส่วนขยายของ

บริการ กระบวนการบริการ และองคก์ารท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือทาํให้เกิดความพึงพอใจใน

ความคาดหวงัของบุคคล ดงันั้นการท่ีจะวดัการให้บริการว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น คือ การวดัระดบั

คุณภาพการให้บริการและการวดัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เพราะจะเป็นการตอบคาํถามว่า มี

ความสามารถในการสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดห้รือไม่ ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า การบริการ หมายถึง 

กิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงนําเสนอให้กับบุคคลอ่ืน โดยท่ีกิจกรรมหรือการ

ดาํเนินงานนั้นๆ ถูกเสนอไปพร้อมกบัสินคา้ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่สามารถทาํให้เกิดความประทบัใจ

หรือความพึงพอใจแก่ผูรั้บ และสามารถช่วยรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้

 จากการพิจารณาความหมายและคาํจาํกดัความเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของนกัวิชาการขา้งตน้ 

ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ คุณภาพหรือประสิทธิภาพการใหบ้ริการนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นและหลากหลายใน

แง่มุมของการพิจารณา แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่คุณภาพการใหบ้ริการเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั     ซ่ึงผูบ้ริหารขององคก์าร

พึงให้ความสําคญัและทุ่มเทความสนใจ องคก์ารท่ีตอ้งการความสําเร็จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐหรือเอกชน จึงตอ้งให้ความสนใจต่อประเด็นเร่ืองประสิทธิภาพ การให้บริการท่ีพิจารณาหรือทาํ

ความเขา้ใจจากความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการใหไ้ดอ้ยา่งเด่นชดั   

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

 เอนก  สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548:172-174)  ความพึงพอใจในบริการของ

ผูรั้บบริการเป็นเป้าหมายสําคญัท่ีผูใ้ห้บริการทั้งหลายต่างคิดคน้หากลยุทธ์ทางการจดัการและกลยุทธ์ทาง

การตลาดมากมายมาประยุกตใ์ชโ้ดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจในบริการ

และกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีกดงันั้น ความพึงพอใจจึงเป็นประเดน็ท่ีมีความสาํคญัต่อบุคคลหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 

  ประเด็นแรก ความสาํคญัของความพึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการกล่าวคือในการจดัใหเ้กิดการบริการแก่ผู ้

มารับบริการนั้น ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการควรจะตอ้งคาํนึงถึงและยดึถือคือ 
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 1)  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการบริการรูปแบบการบริการท่ีดี

จะตอ้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ไดโ้ดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งทาํ

การสาํรวจหรือศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมายเสียก่อน จากนั้นจึงสามารถกาํหนดรูปแบบ

การบริการท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดการบริการ น่าประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ 

 2)  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัแปรสาํคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ เน่ืองจาก

เป็นเกณฑท่ี์ชดัเจนส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของผูรั้บบริการโดยทัว่ไปองคก์ารธุรกิจบริการจะทาํการ

ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลายๆ ดา้น เช่น อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ความน่าเช่ือถือ

ของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้และความสามารถในการให้บริการ และ

บุคลิกลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้ 

 3) ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานเป็นตวัช้ีคุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ เน่ืองจากการ

บริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการทาํงาน  

และเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 ประเด็นท่ีสอง ผูรั้บบริการ กล่าวคือ ส่ิงท่ีผูรั้บบริการมุ่งหวงัตอ้งการจะไดจ้ากการมารับบริการนั้น 

ก็คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการท่ีดีดงันั้น ความพึงพอใจจึงเป็นตวัผลกัดนั

คุณภาพของการบริการของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผูรั้บบริการดงัน้ี 

  1)  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูรั้บบริการเอง ซ่ึงมุ่งหวงัท่ี

จะไดรั้บการบริการท่ีดีจากการท่ีไดไ้ปใชบ้ริการยงัท่ีต่างๆ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการน้ีจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี

ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งตระหนกัถึงและจดัใหมี้อยา่งเพียงพอ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเพื่อท่ีจะนาํเสนอส่ิงท่ีดีกวา่แก่

ผูรั้บบริการ ส่งผลใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีดี    มีคุณภาพมากข้ึนเร่ือยๆ 

 2)  ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการ ช่วยพฒันาคุณภาพของงานบริการและอาชีพบริการ 

เน่ืองจากผูใ้ห้บริการท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงานจะทาํงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทสร้างสรรค์ และ

ส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพในการบริการสูงข้ึนและงานบริการกลายเป็นงานท่ี

แพร่หลายมากข้ึน มีบุคลากรท่ีมีทกัษะและความสามารถเขา้สู่วงการธุรกิจบริการมากข้ึน เกิดการขยายตวั

ของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลกัษณะการบริการ ทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีมีความหลากหลายและมี

คุณภาพสูงยิง่ข้ึนต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อภิสุดา  เผอืกขาวผอ่ง (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 7,500 – 15,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมต่อดา้นท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นความน่าเช่ือถือของ

ธนาคาร และมีความพึงพอใจมากในดา้นท่ีเหลือเรียงลาํดบัจากความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นคุณภาพการบริการของพนกังาน และดา้น

ผลิตภณัฑ์ ตามลาํดบั จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้มีความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นเพศ และสภาพภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

กลัยา  แจ่มแจง้ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มี

ความพึงพอใจโดยรวมระดบัมาก ดา้นอาคารสถานท่ี ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย คือ ธนาคารตั้งอยู่

ในทาํเลท่ีเดินทางมาไดส้ะดวกและสถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ ดา้นพนกังานลูกคา้มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือ พนกังานีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ลูกคา้มี

ความพึงพอใจในระดบัมากคือขอ้มูลของธนาคารมีความทนัสมยั ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และลูกคา้มีความพีง

พอใจอยู่ในระดบัน้อยคือการเผยแพร่ขอ้มูลชองธนาคารทนัเวลา ทนัต่อความตอ้งการ ดา้นการให้บริการ 

ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั และพร้อมท่ีจะใชง้านอยูต่ลอดเวลา  

 ยุพาภรณ์  พีรภูติ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ใน

สังกดัเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ของลูกคา้ในคุณภาพ การบริการของ

ธนาคารออมสินสาขาต่าง ๆ ในสังกดัเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม โดย

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน จาํนวน 400 ราย จาก 8 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่ สาขา

บางแค สาขาตลาดพลู สาขาท่าพระ สาขาจรัญสนิทวงศ ์สาขาวดัไทร สาขาบางพลดั สาขาตล่ิงชนั และสาขา

หมู่บา้นเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี 

ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 5,000 – 15,000 บาทต่อเดือน มี

การใชบ้ริการหลายสาขาพร้อมกนัโดยใชส้าขาบางแคมากท่ีสุดและบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่มีจาํนวนบญัชีเงิน

ฝาก 1 บญัชี ซ่ึงเป็นประเภทบญัชีเผื่อเรียก โดยใชบ้ริการธนาคารมาแลว้ 1 – 2 ปี เหตุผลท่ีใชบ้ริการเพราะมี

สาขาใกลบ้า้นหรือ    ท่ีทาํงาน และคิดว่าธนาคารออมสินเหนือกว่าธนาคารอ่ืนในดา้นความมัน่คงของ

ธนาคาร มีการรับรู้คุณภาพการบริการทุกดา้นในระดบัมากทุกดา้นและในดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คุณภาพบริการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ และมีค่าเฉล่ียของปัญหา

ระดบัปานกลางดา้นบุคลากรสูงท่ีสุด และพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มี

ผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั แต่ต่างกนัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ

การบริการดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็วแตกต่างกนั ส่วนจาํนวนบญัชีเงินฝากและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ

เงินฝากธนาคารออมสินต่างกนั มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั 
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วธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (population) ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูม้าใช้บริการท่ีมาใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินทุกประเภทกบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี สําหรับการศึกษา

คร้ังน้ีผูศึ้กษา กาํหนดตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ในการรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้

ความสะดวก (convenience sampling) และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาครบถว้น 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผูศึ้กษาสร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อกาํหนดประเดน็ท่ีตอ้งการจะศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขา

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) ลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3 

ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

46.3 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 34.8 เป็นผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 45.0 จะใชเ้วลาในช่วงเชา้ก่อน 11.00 น. เพื่อมาติดต่อธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 50.3 โดยมาใช้

บริการฝากเงินหรือถอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และจะใชเ้วลาในการทาํธุรกรรมทางการเงินน้อยกว่า 15 

นาที คิดเป็นร้อยละ 57.5  

2) ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

ประสิทธิภาพการให้บริการของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นรูปลกัษณ์เป็นดา้นท่ี

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมาเป็นดา้น

ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนดา้นท่ีลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของธนาคารมีความว่า

คิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.56 โดยทุกดา้น

มีประสิทธิภาพการใหบ้ริการของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก  

 ดา้นรูปลกัษณ์ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในเร่ืองวสัดุและอุปกรณ์ภายในธนาคาร ท่ีมีความทนัสมยัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมาเป็นสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มของธนาคารท่ีมีความเหมาะสมสะอาด 

กวา้งขวาง ไม่แออดั มีค่าเฉล่ีย 3.91 ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุดคือ เอกสาร

สาํหรับใหข้อ้มูลต่าง ๆ ของธนาคารมีความละเอียด ชดัเจน เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.67 
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 ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ ลูกคา้ท่ีมีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการให้บริการในเร่ืองเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

รวมทั้งระบบสารสนเทศ มีความพร้อมในการใชง้านมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 

รองลงมาเป็นเร่ืองพนักงานสามารถให้บริการได้ตรงตามขอ้กาํหนดของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือ 

พนกังานใหบ้ริการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79  

ด้านการตอบสนองลูกคา้ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการให้บริการในเร่ืองพนักงานสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัทีท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมาคือเร่ืองความรวดเร็วในการ

ให้บริการของพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิในการ

ให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองระบบการทาํงานของธนาคารมีความรวดเร็ว มีความเสถียร ไม่ขดัขอ้ง มีค่าเฉล่ีย 

3.50 

ดา้นการรับประกนัและความมัน่ใจ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการให้บริการในเร่ืองพนักงานมีมารยาท สุภาพ 

และพนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาคมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมาคือเร่ืองพฤติกรรม

ของพนักงานสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้ท่ีมาใช้บริการมีความ

คิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร

บริการของธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเร่ืองธนาคารมีการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัใหแ้ก่

ลูกคา้ท่ีมารับบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.57 

 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีความคิดเห็นวา่ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในเร่ือง พนกังานใหค้วามสนใจ 

ยิ้มแยม้ แจ่มใส และบริการเป็นกนัเองต่อลูกคา้ทุกคนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.74 รองลงมาคือเร่ืองพนกังาน

แสดงความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งจริงใจ ทาํให้ลูกคา้มีความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญั มีค่าเฉล่ีย 3.59 

ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการตํ่าท่ีสุดคือ เร่ืองธนาคารมีช่องทางหลาย

ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบ มีค่าเฉล่ีย 3.37 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดงัน้ี 

1) ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

 2) ลูกคา้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร ไม่แตกต่างกนั 

3) ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร แตกต่างกนั 

โดยลูกคา้ท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่ามีความคิดเห็นในการ ใช้บริการของธนาคาร 
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แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดบัอนุปริญญา/ปวส. และระดบั

ปริญญาตรี 

4) ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

5) ลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร แตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ี

มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีรายได ้45,001 

– 60,000 บาท และแตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้งกว่า 60,000 บาท ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 

บาท มีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีรายได ้45,001 – 60,000 บาท และ

แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 60,000 บาท และลูกคา้ท่ีมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท มีความคิดเห็นใน

การใช้บริการของธนาคาร แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีรายได ้45,001 – 60,000 บาท และแตกต่างจากลูกคา้ท่ีมี

รายไดสู้งกวา่ 60,000 บาท 

 6) ลูกคา้ท่ีติดต่อธนาคารในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการใช้บริการของธนาคาร

แตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีติดต่อธนาคารในช่วงเชา้กบัลูกคา้ท่ีติดต่อธนาคารในช่วงกลางวนัมีความคิดเห็นใน

การใชบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

7) ความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคารของลูกคา้ท่ีมีประเภทของธุรกรรมแตกต่างกนั พบว่า

ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปิดบญัชี/ทาํบตัร ATM มีความคิดเห็นใน

การใช ้ บริการแตกต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมดา้นการฝากเงิน – ถอนเงิน การลงทุนและการออมทรัพย ์

รูปแบบอ่ืน การกูเ้งิน และธุรกรรมอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั 

8) ลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาในการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคาร

แตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาในการทาํธุรกรรมนอ้ยกว่า 15 นาที มีความคิดเห็นว่าการใหบ้ริการของ

ธนาคารแตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาในการทาํธุรกรรม 15 – 30 นาที และแตกต่างจากลูกคา้ท่ีมีระยะเวลา

ในการทาํธุรกรรม 31 – 60 นาที และไม่มีลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาในการทาํ61ธุรกรรมมากกวา่ 1 ชัว่โมง 

 

อภิปรายผล 

 ความคิดเห็นของลูกคา้ในเร่ืองการใชบ้ริการธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นรูปลกัษณ์

เป็นดา้นท่ีลูกคา้ท่ีมาใช้บริการธนาคารมีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความ

น่าเช่ือถือและความไวว้างใจ ส่วนดา้นท่ีลูกคา้มีความคิดเห็นวา่มีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการดูแลเอา

ใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล โดยทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองประสิทธิภาพในระดบัมาก  แสดงใหเ้ห็น

วา่ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพของการบริการ  

 รูปลกัษณ์ภายนอก เคร่ืองมือ ตวับุคคล และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารมากท่ีสุด เพราะลูกคา้มีความ

ตอ้งการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และขอ้มูลท่ีจะทาํใหต้นเองสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการต่าง ๆ 

ของธนาคารได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ  โดยรูปลักษณ์นั้ นหมายความรวมถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ 
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สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ การแต่งกายของพนกังาน รวมถึงเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

บริการ 

 ส่วนถดัมาเป็นความเช่ือและความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นความสามารถของธนาคารในการให้บริการให้

ตรงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีธนาคารใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

ออกเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความ

น่าเช่ือถือ สามารถให้ความไวว้างใจได้ ความเช่ือถือและความไวว้างใจท่ีลูกคา้คาดหวงัจากธนาคาร

ประกอบดว้ย ความสามารถของพนกังานในการให้บริการไดต้รงตามท่ีสัญญาไว ้การเก็บรักษาขอ้มูลของ

ลูกคา้ และการนาํขอ้มูลมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกคา้  การทาํงานไม่ผิดพลาด การบาํรุงรักษาอุปกรณ์

เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ และการมีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 ธนาคารตอ้งมีการตอบสนองต่อลูกคา้ ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นความสามารถของธนาคารในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกับผูรั้บบริการ ซ่ึงธนาคารจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถ ในการ

ให้บริการและการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้

การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และใหค้วามมัน่ใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด การตอบสนอง

ต่อลูกคา้ประกอบดว้ย การมีระบบการให้บริการท่ีรวดเร็ว ความพร้อมของพนักงานในการให้คาํแนะนาํ

ปรึกษาแก่ลูกคา้ ความรวดเร็วในการทาํงานของพนักงาน และความพร้อมของพนักงานในการให้บริการ

ลูกคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ 

 นอกจากนั้นธนาคารยงัตอ้งมีการรับประกนัความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ โดยตอ้งให้บริการดว้ยความ

พร้อมและความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที

และผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย ไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการ

ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว การรับประกนัความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ประกอบไปดว้ย ความรู้ความสามารถ

ของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ ตอ้งใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ไม่ผดิพลาด การ

สร้างความปลอดภัยและเช่ือมั่นในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของพนักงาน และ

พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคาร 

 ส่ิงท่ีสาํคญัและขาดไม่ไดอี้กอยา่งหน่ึงคือ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล เพราะลูกคา้แต่ละ

คน มีความตอ้งการแตกต่างกนั ลูกคา้ตอ้งไดรั้บบริการท่ีดีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน ลูกคา้ตอ้งการเขา้ถึงธนาคารและขอ้มูลต่างๆ ไดง่้าย  เดินทาง

สะดวก ง่ายต่อการติดต่อ รวมทั้งการส่ือสารและการแจง้ข่าวสารใหลู้กคา้รับทราบในภาษาท่ีเขา้ใจและรับฟัง

ลูกคา้ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคลประกอบดว้ย การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของ

พนกังานบริการ เวลาในการเปิดให้บริการและการให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ โอกาสในการรับทราบขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร เช่น สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ บริการเสริมทางการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ความสนใจลูกคา้อย่างแทจ้ริงของพนกังาน และความสามารถในการเขา้ใจความ

ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้อยา่งชดัเจน 
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 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคา้ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็น

แตกต่างกนัเม่ือลูกคา้มีระดบัการศึกษา รายได ้ช่วงเวลาท่ีติดต่อธนาคาร การทาํธุรกรรมดา้นการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ การเปิดบญัชี และเวลาในการทาํธุรกรรมแตกต่างกนั สาํหรับลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 

การทาํธุรกรรมดา้นการลงทุนและทาํธุรกรรมรูปแบบอ่ืน การกูเ้งิน การทาํธุรกรรมอ่ืน ๆ แตกต่างกนัไม่ทาํ

ใหค้วามคิดเห็นในการใชบ้ริการของธนาคารแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใช ้ 

1) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนักงานในดา้นความรวดเร็ว โดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ตวัอย่างเช่น บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet banking) ซ่ึงเป็นบริการท่ีให้ลูกคา้

สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยตนเอง โดยอาศยัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถทาํรายการทางการเงินใน

ลกัษณะโตต้อบกบัระบบงานของธนาคารไดเ้องโดยอตัโนมติั   

2) ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี จังหวดันนทบุรี ควรส่งเสริมและเน้นการ

ให้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (phone banking/tele banking) ซ่ึงเป็นบริการท่ีลูกคา้สามารถทาํธุรกรรม

ทางการเงิน โดยใช้โทรศพัท์พื้นฐานติดต่อไปท่ีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีแต่ละธนาคารพาณิชย ์ ผูใ้ห้บริการ

กาํหนดข้ึน โดยนําเสนอทั้ งในรูปแบบบริการตอบรับอัตโนมติั (interactive voice response – IVR) และ

ศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ (call center) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีคอยให้บริการ  บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ 

(mobile banking) เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหน่ึงทีลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ย

ตนเองผา่นโทรศพัทมื์อถือ ในลกัษณะโตต้อบกบัระบบงานของธนาคารไดเ้องโดยอตัโนมติั ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

ใชเ้พื่อการโอนเงินและชาํระเงิน เพราะสะดวก และสามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเป็น

เพราะลูกคา้ท่ีมารับบริการท่ีธนาคารนั้นมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกคา้ท่ีทาํงานประจาํและเป็นพนกังาน

เตม็เวลาในสถานประกอบการจะมีเวลาในการติดต่อธนาคารเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างพกักลางวนั

เท่านั้น     ทาํใหลู้กคา้มีความรีบเร่งเน่ืองจากมีเวลาจาํกดั แมแ้ต่ลูกคา้ท่ีไม่ไดท้าํงานประจาํแต่ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั หรือมีอาชีพคา้ขาย การมาติดต่อธนาคารทาํให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ ลูกคา้บางรายอาจจะ

ปิดร้านเพื่อมาติดต่อธนาคาร ลูกคา้ส่วนมากจึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและตอ้งการไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว 

3) จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาติดต่อใชบ้ริการกบัธนาคาร และระยะเวลาใน

การทาํธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้มีผลต่อความคิดเห็นของลูกคา้ โดยช่วงเวลาท่ีลูกคา้ติดต่อและใช้

บริการกบัระยะเวลาในการทาํธุรกรรมของลูกคา้มีความสอดคลอ้งกนั คือ ถา้เป็นช่วงเวลาท่ีลูกคา้ติดต่อใช้

บริการกบัธนาคารในช่วงเวลากลางวนั คือ 11.00 – 13.00 น. นั้น จะเป็นช่วงท่ีมีลูกคา้เขา้มาติดต่อใชบ้ริการ

ต่างๆ จากธนาคารเป็นจาํนวนมาก ทาํให้การให้บริการล่าชา้ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาพกักลางวนัของพนกังาน

ธนาคารทาํให้ยิ่งมีพนกังานในการให้บริการนอ้ยลงไปอีก ลูกคา้ท่ีรอรับบริการเป็นเวลานานจึงมีความพึง
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พอใจในการให้บริการนอ้ย ยิ่งเป็นลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมเป็นระยะเวลานานกว่าประเภทอ่ืน เช่น การเปิดบญัชี

หรือทาํบตัร ATM กย็ิง่มีความคิดเห็นในเร่ืองประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนอ้ยลงไปอีก ดงันั้น ในช่วงเวลา

เร่งด่วนท่ีมีลูกคา้มารับบริการเป็นจาํนวนมาก ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดั

นนทบุรี ควรมีวิธีการในการปรับการทาํงาน เช่น ให้พนกังานบางส่วนเขา้ทาํงานชา้กว่าปกติ 1 ชัว่โมง เพื่อ

เล่ือนเวลา     พกักลางวนัออกไป 1 ชัว่โมง ไม่ใหพ้กักลางวนัตรงกบัช่วงท่ีมีลูกคา้เป็นจาํนวนมาก เป็นตน้  

4) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ควรหากิจกรรมหรือมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกให้ลูกคา้ในการรอรับบริการ เช่น    มีการติดตั้งโทรทศัน์และเปิดให้ลูกคา้ชมขณะท่ีรอรับ

บริการ โดยอาจมีการจดัถ่ายทอดเองและสอดแทรกความรู้และการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร เป็นการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ไปในตวั รวมทั้งการมีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรืออ่ืนๆ ใหลู้กคา้ไดอ่้านขณะรอ

รับการบริการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) สาขานนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าทาํการ

ปรับปรุงการใหบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

อ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
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ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ตําบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

THE  AWARENESS OF THE PUBLIC TOWARDS THE MANAGEMENT OF DISASTER 

PREVENTION AND MITIGATION OF BANGSAI MUNICIPALITY AYUTTHAYA 

สุดารัตน์ บาํรุงเขต 1 , ดร.ดนุวศั สาคริก 2 

------------------------------------------------ 

บทคดัย่อ 

 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ                 

เพื่อศึกษาแนวทางการให้ประชาชนตระหนักรู้ต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 372 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ทาํการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  

ดา้นการป้องกนัสาธารณภยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นการบรรเทาสาธารณภยั                  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตระหนกัรู้

ของประชาชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบั

ความตระหนกัรู้ในการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีแตกต่างกนัและอายุ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้ในการบริหาร งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี

แตกต่างกนั 

คาํสาํคญั: ความตระหนกัรู้ , การบริหาร , งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This study aimed to study the awareness of citizens towards the management of disaster prevention and 

mitigation of Bangsai subdistrict municipality, Ayutthaya and to study the way to help the citizens to be 

aware of the management of disaster prevention and mitigation of Bangsai subdistrict municipality, 

Ayutthaya. 

The sampling group used in this study was 372 people in Bangsai subdistrict municipality, Ayutthaya. The 

method used to collect the data was questionnaire. The data was analyzed with SPSS software. The statistical 

criteria used to analyze the data in this study were frequency distribution, percentage, mean, and standard 

deviation. Hypothesis testing about the differences between the mean of the two groups was t-test and f-

test, at the 0.05 statistical significance level. 

 From the study on the differences of personal factors and the awareness of citizens towards the 

management of disaster prevention and mitigation of Bangsai subdistrict municipality, Ayutthaya, it was 

found that sexual difference did not have a different effect on the rate of awareness. Differences of age, 

level of education, and career had different effects on the rate of awareness of the management of disaster 

prevention and mitigation of Bangsai subdistrict municipality, Ayutthatya. 

Key word: Awareness, Management, Disaster prevention and relief 
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บทนํา 

ประเทศไทยประสบกบัสาธารณภยัร้ายแรงหลายคร้ัง เช่น ในปี พ.ศ. 2550 มีการเกิดอคัคีภยัมากถึง 

40 คร้ัง และอุทกภยัจาํนวน 25 คร้ังซ่ึงในแต่ละคร้ังไดส้ร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิตทรัพยสิ์น 

ขวญัและกาํลงัใจของประชาชน สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีกระจายครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ รวม

ไปถึงสาธารณภยัท่ีไม่เคยคาดว่าจะเกิดข้ึนทั้งภยัจากธรรมชาติ นํ้าท่วม พาย ุภยัแลง้แผน่ดินไหว หรือภยัจาก

การกระทาํของมนุษยอุ์บติัเหตุจากการจราจรทั้งทางบก ทางนํ้ าและทางอากาศ สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี

นับไดว้่าเป็นปัญหาสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ท่ีตอ้งการการบริหารจดัการ

จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกนัอุบติัภยัเป็นกลไกสําคญัประการหน่ึงของการบริหารจดัการ

อุบติัภยัเพื่อปกป้องคุม้ครองและลดความสูญเสียท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนรวม

ระบบเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของประเทศ (สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ, 2545) 

ซ่ึงประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุขและจัด

ระเบียบการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดย

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าการจดัระเบียบบริหารราชการทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล นั้นมีบทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือน ให้การบริหารปกครอง

ประเทศ และการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างสงบ เรียบร้อย และยงัสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ

สาธารณะทางดา้นต่างๆให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างครอบคลุมทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ การจดัการปกครอง

ทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคก์ารท่ีเป็นนิติบุคคล มีการเลือกตั้ง มีอิสระในการปกครอง และมีงบประมาณของตนเอง

อยูใ่นความควบคุมของรัฐในขั้นสุดทา้ย  เพื่อความมัน่คงของชาติ ซ่ึงรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นนิติ

บุคคลของไทย ปัจจุบนัมี 6 รูปแบบคือ เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กระทรวงมหาดไทยกาํกบัดูแลท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนและเก่ียวเน่ืองกบัทุกข์สุขของประชาชนท่ีสุด 

ภารกิจขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง เก่ียวกบัความกินดีอยูดี่ของประชาชนในแทบทุก

ดา้นและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความปลอดภยั เป็น

ตน้ โดยหน้าท่ีหลกัประการหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การบริการประชาชน ประกอบกบั             

การปกครองทอ้งถ่ินโดยระบบองคก์รปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นระบบการปกครองตนเองซ่ึงจะมีลกัษณะ

ความเจริญทั้ งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึงประชาชนมีความต้องการในการบริการท่ี                       

จะตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการ โดยเฉพาะความตอ้งการความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิตความ

เป็นอยู ่ความปลอดภยั เช่น บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั ระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์

และรวมไปถึงความตอ้งการดา้นต่าง ๆ เช่น สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ความสะอาดปราศจากมลพิษและการ

ใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น การใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา เป็นตน้ (อุดร ตนัติสุนทร,2546) 

การบริหารงานของเทศบาลในแต่ละแห่งนั้น อาจมีความแตกต่างกนัแมว้า่จะมีบริบทตามกฎหมายท่ี

เป็นแบบเดียวกนัก็ตาม ดงันั้นผูศึ้กษาในฐานะประชาชนไดพ้ิจารณาเห็นความสาํคญัของการปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินจึงสนใจศึกษาว่าประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีของเทศบาล ตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาวา่ไดรั้บบริการดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีกฎหมายกาํหนดให้

เทศบาลปฏิบติัหรือไม่อย่างไรมีส่ิงใดท่ีเทศบาล  ควรท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้เทศบาลสนองตอบตาม

เจตนารมณ์ของบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การบริหารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานควรมีนโยบายแผนกําหนด             

การเตรียมความพร้อมรับกับอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุทกภัย วาตภัย  

แผน่ดินไหว  อาคารถล่ม  ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้าํใหเ้กิดข้ึน ลว้นเป็นภยัท่ี

ก่อใหเ้กิดอนัตรายและความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพยสิ์นแก่ประชาชนโดยส่วนรวม จดัเป็นสาธารณภยัท่ีรัฐ

จะตอ้งดาํเนินการหาวิธีการป้องกันและระงบัเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว พร้อมทั้ งตอ้งให้ความช่วยเหลือแก่

ประชาชนโดยเร่งด่วน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้สถานการณ์เขา้สู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซ่ึง

รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชน  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน จึงเป็นองคก์ารหลกั ท่ีสาํคญั ท่ีจะสามารถ

ดาํเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได้ในเบ้ืองตน้ซ่ึงกฎหมาย ได้กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีให้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีหนา้ท่ีในงานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัย นอกจากน้ีพระราชบญัญติัป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522  ในเขตเทศบาล และยงัมีหน้าท่ี

สนบัสนุนการป้องกนัภยัของจงัหวดัดว้ย โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีในการประสานและ

ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

ในสภาพของสังคมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบางซา้ย ไดมี้การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเกษตรเป็น

รูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานด้านอุตสาหกรรม โดยภาพรวมประชาชนได้เร่ิมหันเข้าสู่ระบบ

อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาในสภาพหมู่บา้นเดิมเป็นสภาพแบบครอบครัวแต่ปัจจุบนัไดมี้การ

เปล่ียนแปลงเป็นแบบสงัคมเมืองเขา้มาผสมทาํใหมี้ปัญหาในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ความสาํคญั

ของปัญหาทางดา้นสาธารณภยัเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือบุคคลทาํข้ึนเองลว้นเป็นภยัท่ีร้ายแรง สร้างความ

เสียหายและสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นของประชาชน และอาจก่อทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น

อนัเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติ ภยัจากจราจรหรือการก่อการร้าย ระบบทางราชการ

จะมีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะตอ้งมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีการ

ซักซ้อมแผนการดําเนินงานเป็นประจาํพร้อมทั้ งต้องมีการจัดตั้ งงบประมาณไวร้องรับการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัตลอดเวลาให้ทนัต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ การศึกษาความตระหนกัรู้ของประชาชาชน

ต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ท่ีส่งผลต่อปัญหางานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประชาชนสามารถนาํไปเป็น

แนวทางใน การบริหารงานของเทศบาลตาํบล บางซา้ย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริหารคลา้ยคลึงกนัได ้

อาจกล่าวไดว้่า การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นภารกิจขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมี

หน่วยงานในส่วนกลางทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและประสานงานเพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบและ
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เป็นมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนการมีนโยบายและแผนในการกาํหนดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบัความสาํเร็จดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการ ในการป้องกนับรรเทาสา

ธารณภัย และได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี ดังนั้น จากความสําคญั

ดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความตระหนักรู้ของประชาชาชนต่อการ

บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลบางซ้าย อํา เภอบางซ้าย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ความปลอดภยั ท่ีเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บ

การดูแล ป้องกนัและแกไ้ขจากหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถนาํผลการศึกษาดงักล่าวไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดาํเนินงานของทอ้งถ่ินอย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงระดบัความตระหนกัรู้ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทา สา

ธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการให้ประชาชนตระหนักรู้ต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทา                            

สาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงความตระหนัก รู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทา                         

สาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. ทํา ใ ห้ ไ ด้ข้อ มู ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ไ ป เ ป็ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง                             

พัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลบางซ้าย  อําเภอบางซ้าย               

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

  

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม    

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้

ในการป้องกนัสาธารณภยั ประกอบดว้ย การกาํหนดนโยบายและแผนสาธารณภยั การเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์และการประสานงานแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้

ในการบรรเทาสาธารณภยั ประกอบด้วย การเตรียมการของบุคคล การจดัทาํแผน สาธารณภยัและการ

ช่วยเหลือหลงัเกิดภยัแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดมุ่้งศึกษากบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ี

เทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประชากรทั้งส้ิน 5,355 คน เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 372 คน  

 2. ศึกษาดา้นการป้องกนัสาธารณภยั ประกอบดว้ย  การกาํหนดนโยบาย และแผนสาธารณภยั การ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่าย และการติดตาม / ประเมินผล ของการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

1) ด้านการป้องกนัสาธารณภัย 

1.1)  ก า ร กํา ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น             

สาธารณภยั 

1.2)  การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

1.3)  การประสานงานและเ ช่ือมโยง

เครือข่าย 

1.4)  การติดตาม / ประเมินผล 

2) ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

2.1)  การเตรียมการของบุคคล 

2.2)  การจดัทาํแผนรับสาธารณภยั 

2.3)  การช่วยเหลือหลงัเกิดภยั 
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บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และศึกษาด้าน การบรรเทาสาธารณภยั ประกอบดว้ย การ

เตรียมการของบุคคล การจดัทาํแผนรับสาธารณภยั และการช่วยเหลือหลงัเกิดภยั ของการบริหารงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั ตามแผนหลกัการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ ปี 2547 ของกรมการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั 

 3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั คือ เดือนพฤษภาคม 2557 - เดือนตุลาคม 2557 

รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                

ของเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ใช้รูปแบบ                   

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัเพื่อสาํรวจตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา โดยทาํการศึกษาโดย

การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการ

วิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์ (SPSS) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้

ในการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม 2 กลุ่ม (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การทบทวนวรรณกรรม 

การป้องกนัสาธารณภยั หมายถึง การกาํหนดนโยบายและแผนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การ

ประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่ายและการติดตามประเมินผล ประกอบดว้ยการกาํหนดนโยบายและแผน

สาธารณภัยซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติตามนโยบายและแผนและการกาํกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ การ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติภัยระดับประเทศและอุบติัภัยระดับกระทรวง การประสานงานและ

เช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมและกระบวนการวางแผนปฏิบัติ การติดตามประเมินผลเป็น               

การจัดระบบเตือนภัยและระบบข้อมูลเพื่อการจัดการในการสร้างความตระหนักแก่ประชาชน                    

(อิสระ สุวรรณบล, 2540) 

การบรรเทาสาธารณภยั หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์สาธารณภยัศึกษาแนวโนม้ของ  สาธารณภยัผล

ของสาธารณภยั ขั้นตอนทาํงานของสาธารณภยัการแบ่งขนาดและความรุนแรง  ของสาธารณภยัและศึกษา

ขอ้มูลการรับวินาศภยัของแต่ละคร้ัง หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทา  สาธารณภยัทั้งองคก์รภาครัฐ

และส่วนช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภยัการเตรียมการของทอ้งถ่ิน  การเตรียมการของบุคคลการจดัทาํ

แผนรับสาธารณภยั ท่ีรวมถึงการป้องกนัมิใหเ้กิดภยั การป้องกนัภยั การช่วยเหลือหลงัเกิดภยั การช่วยเหลือท่ี

ทาํมาหากินและประกอบอาชีพและการฟ้ืนฟูสมรรถนะผูป้ระสบภยั กฎหมายรองรับบรรเทาสาธารณภยัทั้ง

ท่ีเป็น พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง กฎกระทรวง มาตรการต่าง ๆ ระเบียบท่ีกาํหนดเพื่อความปลอดภยัและ

อาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดตามกฎหมายหน่วยงานและหน่วยงานส่งเสริมท่ีมีความรับผิดชอบดา้นเคร่ืองมือ
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จกัรกล การขนส่งลาํเลียงกาํลงัพลเสริม  เม่ือสภาพการณ์ยืดเยื้อ การควบคุมกลุ่มชนท่ีสับสนอลหม่านและ

ยานพาหนะตลอดทั้งดา้นอุปกรณ์  ท่ีเก่ียวขอ้ง (กนกพร อมัพวนั,2545) 

แนวคดิการบริหาร 

คาํวา่ “บริหาร” มาจากคาํวา่ Administration เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ  การดาํเนินงานของ

องคก์าร เพราะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะช้ีให้เห็นความสาํเร็จ หรือความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพหรือ

ความไวป้ระสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญกา้วหน้าของสังคม

ความกา้วหนา้ของวิทยาการต่างๆ การบริหารงานท่ีสาํคญัจะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ การบริหารเป็นลกัษณะ

การทาํงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ การวิจยัสั่งการ เป็นเคร่ืองแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความ

เจริญเติบโตของ การบริหารชีวิตประจาํวนัของมนุษยไ์ม่ว่าในครอบครัวหรือองคก์ารใด ย่อมเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารอยูเ่สมอดงันั้น การบริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ของมนุษยใ์นสงัคม  

การจาํแนกหน้าท่ีของการบริหารนั้น (พิทยา บวรวฒันา,2545) ไดเ้สนอแนวความคิดทฤษฎีการ

บริหาร P O L C โดย มีความเช่ือว่าเป็นไปไดท่ี้จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการบริหารซ่ึงสามารถ

ใชไ้ดก้บัการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดย สาระสาํคญัเก่ียวกบั

การบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการบริหาร 4 ประการ คือ 

1) การวางแผน  (Planning) เป็นส่ิงท่ีองค์การต้องการเปล่ียนแปลงในอนาคต การวางแผน                  

เป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตซ่ึงทาํได้โดยการ ให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์                

ท่ีตอ้งการ การวางแผนจึงตอ้งอาศยัการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ แมว้่าพื้นฐานของ การจดัการ

โดยทั่วไปเป็นงานของผูบ้ริหารการวางแผนเป็นส่ิง สําคัญสําหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบ

ความสาํเร็จและการประเมินกลยทุธ์ เพราะวา่ การจดัองคก์าร การจูงใจ การจดับุคคลเขา้ทาํงาน และกิจกรรม

ควบคุม ข้ึนกบัการวางแผน กระบวนการวางแผนจะตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานภายในองคก์าร 

2)  การจัดองค์การ  (Organizing) จุดมุ่งหมายของการจดัองคก์ารคือ การใชค้วามพยายามทุกกรณี

โดยการกาํหนดงานและความสาํคญัของอาํนาจหนา้ท่ี การจดัองคก์าร หมายถึง การพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งการ

ทาํและผูท่ี้จะทาํรายงานมีตัวอย่างในประวติัศาสตร์ของธุรกิจท่ีมีการจัดองค์การท่ีดี สามารถประสบ

ความสําเร็จในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้ ธุรกิจท่ีมีการจัดองค์การท่ีดีสามารถจูงใจ

ผูบ้ริหารและพนกังานใหม้องเห็นความสาํคญัขององคก์าร 

3) การนําองค์การ (Leading) เป็นการใชภ้าวะผูน้าํเพื่อจูงใจหรือสั่งการพนกังานใหป้ฏิบติังานและ

นาํไปสูความสาํเร็จตาม เป้าหมายท่ีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการใหส้มาชิกในองคก์ารทาํงานร่วมกนั

ไดโ้ดยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจถ่องแทไ้ดย้าก การนาํหรือการสั่งการ

จึงต้องใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผูน้ําของผูบ้ริหาร การจูงใจ การ

ติดต่อส่ือสารในองคก์าร  และการทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ หนา้ท่ีในการนาํหรือสัง่การน้ี มีความสาํคญัไม่นอ้ย

ไปกว่าหนา้ท่ีอ่ืน เพราะผูบ้ริหารตอ้งแสดงบทบาทของผูส้ั่งการอยา่งมีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้น แผนงานท่ีวาง
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ไวต้ลอดจนทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไวอ้าจไม่เกิดประสิทธิผล ถา้ผูบ้ริหารดาํเนินกิจกรรมดา้นการสั่งการไม่ดี

พอ ดงันั้น การสั่งการจึงเป็นเร่ืองของความรู้ความชาํนาญ ประสบการณ์  และความสามารถท่ีจะชกัจูงให้

พนกังานร่วมกนัปฏิบติังานไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ไวใ้หอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตามตอ้งการ 

4) การควบคุม (Controlling) การใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์าร ถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบ 

หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆของพนกังาน เพื่อรักษาใหอ้งคก์ารดาํเนินไปใน

ทิศทางสู่เป้าหมายอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุ ประสงคห์ลกัขององคก์ารในเวลาท่ีกาํหนดไว ้องคก์ารหรือธุรกิจท่ี

ประสบความลม้เหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมท่ีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่ง

เกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการควบคุมละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคุมมากจนเกิด

ความผดิพลาดขององคก์ารเอง การควบคุมจึงเป็นหนา้ท่ีหลกัทาง การบริหารท่ีมีความสาํคญั ตั้งแต่เร่ิมตน้จน

จบกระบวนการทางการบริหาร 

หนา้ท่ีในการบริหารน้ีเป็นวิถีทางท่ีจะใหผู้บ้ริหารทุกคนสามารถบริหารงานของตนใหบ้รรลุสาํเร็จ

ผลตามเป้าหมาย ยงัเป็นหลกัเกณฑท่ี์ไดใ้ชป้ฏิบติัอยูจ่นทุกวนัน้ี มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวใ้กลเ้คียง

กบัหลกัเกณฑ์ ไดแ้บ่งแยกเอาไวใ้นขณะท่ีการบริหารองคก์ารสมยัใหม่นั้นจะตอ้งมององคก์ารอย่างท่ีเป็น

ระบบท่ีมีส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน แนวคิดในเร่ืองระบบจึงจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารในองคก์าร

ตอ้งเขา้ใจและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงท่ีมากระทบองคก์าร 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ไดใ้ห้ความหมายของ สาธารณภยัว่า 

หมายถึง ภยัอนัเกิดข้ึนทัว่ไปไดแ้ก่ อคัคีภยั วาตภยั ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ อนัมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติหรือมีผูท้าํให้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่

ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือรัฐ นอกจากน้ียงัมีคาํอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัสาธารณภยัไดแ้ก่ภยัพบิติั

สอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2540 ให้ความหมายสาธารณภยั อนัไดแ้ก่ อคัคีภยั วาตภยั 

อุทกภยั ภยัแลง้ ภาวะฝนแลง้ ฝนท้ิงช่วง ฟ้าผา่ ภยัจากลูกเห็บ ภยัอนัเกิดจากไฟป่า ภยัจากโรคหรือการระบาด

ของแมลงหรือศตัรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจดัจนสัตวต์อ้งสูญเสียชีวิต ภยัสงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจาก

การกระทาํของผูก่้อการร้าย ตลอดจนภยัอ่ืนๆ อนัมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้าํให้

เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชน

หรือรัฐ อุบติัภยั หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ โดยท่ีอุบติัเหตุหมายถึง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจมา

ก่อน อุบติัภยัมาจากคาํวา่ อุบติั แปลวา่ การเกิดข้ึน กาํเนิด คาํวา่ภยั แปลวา่ ส่ิงท่ีน่ากลวั หรืออนัตราย ปัจจุบนั

คาํว่าอุบติัภยันิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและจะใชแ้ทนคาํว่า อุบติัเหตุ ซ่ึงมีความหมายเหมือนกนั โดยเป็นคาํ

ท่ีมาจากภาษาองักฤษว่า accident ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งท่ีไม่คาดคิด เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งท่ี

ไม่ตั้งใจ  

จากแนวคิดขา้งตน้ผูศึ้กษาพบว่าสาธารณภยัเกิดข้ึนได ้2 ประการ ไดแ้ก่ ธรรมชาติและ จากการ

กระทาํของมนุษย ์ระยะของการเกิดสาธารณภยั รูปแบบของการเกิดสาธารณภยัต่าง ๆ  มีลกัษณะคลา้ยคลึง
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กนัสาธารณภยัธรรมชาติและสาธารณภยัมนุษยมี์ระยะต่าง ๆ ของการเกิดสาธารณะภยัคลา้ยคลึงกนักับ

ธรรมชาติของการเกิดโรคระยะการเกิดสาธารณภยัประกอบดว้ยระยะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ระยะเตือนภัย (Warning Phase) ระยะน้ีเป็นช่วงระยะก่อนเกิดภยั ซ่ึงอาจจะสั้นหรือยาวแลว้แต่

ชนิดของสาธารณะภยัทาํให้มีโอกาสเตือนภยักบัประชาชนได ้การเตือนภยัจะมีประโยชน์ ถา้ประชาชนใน

ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจสัญญาณเตือนภยัต่างๆ ดีระยะเตือนภยัทาํให้เจา้หน้าท่ีของรัฐทุกหน่วยงานท่ีมี

หนา้ท่ีเก่ียวกบัสาธารณะภยัไดมี้เวลาพอท่ีจะเตรียมการต่าง ๆ ในการรับสถานการณ์และเตรียมการในการ

ช่วยเหลือทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นทาํใหมี้การสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) ระยะเกดิภัย (Impact Phase) ระยะน้ีเป็นระยะในการเกิดสาธารณะภยัทาํให้เกิดความเสียหายทั้ง

ชีวิตและทรัพยสิ์นระยะเวลาในการเกิดภยัแตกต่างกนัไปตามแต่ชนิดของสาธารณภยัสาธารณภยัท่ีเกิด

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นวินาทีหรือนาที เช่น การระเบิด แผน่ดินไหว สาธารณภยั อนัตรายท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ 

ตน้ไมห้กัลม้ทบับา้นเรือนและคน บา้นเรือนท่ีทนกาํลงัของแรงลมไม่ไหวจะพงัทลาย กระเบ้ืองหลงัคาหล่น

เป็นอนัตรายต่อคนท่ีกาํลงัอยู่นอกบา้นฝนตกหนกัและอาจมีลูกเห็บตกไดใ้นกรณีท่ีมีพายุกาํลงัแรงลูกเห็บ

อาจตกถูกคนไดรั้บบาดเจบ็และบา้นเรือนเสียหาย 

3) ระยะกู้ภัย (Rescue Phase) ระยะน้ีเป็นระยะของการช่วยชีวิตและระงบัภยั โดยทาํให้ภยัสงบลง

โดยเร็ว หรือลดอนัตรายใหน้อ้ยลง การกูภ้ยัควรกระทาํทนัทีในขณะเกิดสาธารณภยัดาํเนินการช่วยเหลือและ

ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง งานกูภ้ยั ไดแ้ก่ การดบัเพลิง การร้ือถอนซากปรักหกัพงัจากเพลิงไหมห้รือ

ถูกระเบิด การช่วยชีวิตคนท่ีติดอยู่ในอาคารและซากปรักหักพงัให้ออกมาได ้การซ่อมแซมเข่ือนและทาํ

หนา้ท่ีเป็นตน้เหตุของสาธารณะภยั การอพยพทรัพยสิ์นไปไวใ้นท่ีปลอดภยั การปฐมพยาบาลและการดูแล

ฉุกเฉินแก่ผูป้ระสบภยัทนัที การกูภ้ยัซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ตาํรวจ ทหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง การกูภ้ยั

และช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจะตอ้งได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอย่างเพียงพอประกอบด้วย เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้อย่างสมบูรณ์มีบุคลากรต่าง ๆ พร้อมท่ีปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ปราศจากการขดัขวางต่าง ๆ เช่น การจดัระเบียบวิธีการป้องกนัประชาชนท่ีมามุงดู การกาํหนดบริเวณพื้นท่ี

อนัตราย การขนยา้ยผูบ้าดเจบ็ หน่วยงานท่ีจะปฏิบติังานกูภ้ยัจะตอ้งมีการแยกประเภท มีการจดัรูปแบบของ

หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ก่ หน่วยสาธารณะสุข หน่วยดบัเพลิง หน่วยงานโยธาธิการ หน่วย

รักษาความสงบเรียบร้อย และหน่วยขนส่งลาํเลียง เป็นตน้ 

4) ระยะบรรเทาภัย (Relief Phase) ระยะน้ีเป็นระยะภยัเร่ิมสงบหรือหมดฤทธ์ิไม่เป็นอนัตรายต่อไป 

งานในระยะน้ีเป็นการบรรเทาภยัหรือบรรเทาทุกขท่ี์ประชาชนกาํลงัประสบภยัอยูโ่ดยทีมงานท่ีมาจากสาขา

วิชาชีพต่างๆ ร่วมกนั ทาํการสาํรวจความเสียหายประเมินผลความจาํเป็นรีบด่วน กาํหนดเตรียมแผนปฏิบติั

การทนัที และเร่ิมดาํเนินการตามแบบอยา่งเร่งด่วนมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและองคก์ร

การกุศลต่างๆในการจดัเตรียมของใชท่ี้จาํเป็นสําหรับผูป้ระสบภยั อาหารเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงจาํเป็นส่วน

บุคคล เพื่อให้ส่ิงของต่างๆเหล่าน้ีไดก้ระจายไปสู่ผูป้ระสบภยัอยา่งทัว่ถึงในระยะแรกควรมีการบรรเทาภยั

หรือบรรเทาทุกขเ์ฉพาะหนา้ดว้ยการแจกอาหารเคร่ืองนุ่งห่ม จดัการรักษาพยาบาลและท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 
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จดัตั้งหน่วยชัว่คราว ในดา้นอาํนวยความสะดวก การขนยา้ยประชาชนออกนอกเขตอนัตราย สําหรับการ

บรรเทาภยัข้ึนอยูก่บัศกัยภาพขององคก์รวา่มีขีดความสามารถเพียงใด 

5) ระยะฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation Phase) ระยะน้ีเป็นระยะหลงัจากท่ีสาธรณภยั ไดส้งบแลว้และ

ระยะการบรรเทาภยัในระยะเร่งด่วนไปแลว้ ในระยะน้ีเป็นระยะยาวเพราะเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู บูรณะส่ิงชาํรุด

เสียหายใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด เช่น การจดัการกบัส่ิงปรักหกัพงั ช่วยเหลือผูข้าดแคลนท่ีอยูอ่าศยั 

ช่วยเหลืองบประมาณ การรักษาพยาบาล ซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค สรุปไดว้่า สาธารณภยั หมายถึง ภยั

หรืออนัตรายท่ีทาํให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพยสิ์นและส่ิงอ่ืนๆอย่างรุนแรง ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี 

(1) ภยัท่ีเกิดข้ึนกบัคนหมู่มาก (2) อาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาอยา่งกะทนัหันหรือค่อย ๆ เกิดข้ึน (3) เป็นอนัตราย

ต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน (4) เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือรัฐ (5) เกิดความ

ตอ้งการในส่ิงจาํเป็นพื้นฐานอยา่งรีบด่วนสาํหรับผูป้ระสบภยั 

การบริหารกิจกรรมก่อนเกิดอุบัติภัยหมายถึง การป้องกันอุบัติภัย กลไกการป้องกันอุบัติภัย                      

การบริหารจดัการป้องกนัอุบติัภยัและการเตรียมการรับอุบติัภยั ประกอบดว้ย การป้องกนัอุบติัภยัหมายถึง

ลกัษณะชนิดของการป้องกนั การกาํหนดนโยบายและแผนหลกัการป้องกนัอุบติัภยั การประสานงานติดตาม

ประมวลผลและการจดัขอ้มูลสารสนเทศ กลไกการจดัการดา้นการป้องกนัอุบติัภยัหมายถึง การสร้างสาํนึก

และลดพฤติกรรมความเส่ียงการจดัทาํมาตรฐานความปลอดภยั การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการตรวจสอบ 

เฝ้าระวงัเตือนภยัและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ การบริหารจดัการป้องกนัอุบติัภยั หมายถึง การ

แปลงแผนสู่ภาคปฏิบติั การจัดทาํเคร่ืองวดัและ การติดตามและประเมินผล การเตรียมการรับอุบติัภยั 

หมายถึง การคาดคะเนการตอบสนองดา้นโครงสร้างและการออกแบบสําหรับกูก้ลบัคืน (แผนหลกัการ

ป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ, 2547) 

การบริหารกิจกรรมตอบรับหลงัเกิดอุบติัเหตุ หมายถึง กิจกรรมตอบรับเหตุการณ์ฉุกเฉินกิจกรรมกู้

กลบัสภาพเดิมหลงัเหตุการณ์ และผลท่ีตามมาหลงัเหตุการณ์ กิจกรรมตอบรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง

เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความเป็นจริงในทนัทีทนัใด การอพยพจากความน่ากลวัและการ

ช่วยเหลือจากเหตุการณ์ฉุกเฉินกิจกรรมการกูก้ลบัสภาพเดิมหลงัเกิดเหตุการณ์หมายถึง  ระยะการฟ้ืนตวั การ

ปรับลกัษณะภายนอกธรรมชาติ การปรับสภาพชุมชน ระบบธุรกิจและการปรับโครงสร้าง ผลท่ีตามมาหลงั

เหตุการณ์ หมายถึงความต่ืนเตน้เร้าใจและความบอบชํ้า บาดแผล (พนัธวศั สมัพนัธ์พานิช, 2549) 

แนวคดิการบริหารส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพนัธ์ของสาธารณภยั กบัองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

ลกัษณะของสาธารณภัยนั้นเป็นภัยท่ีเกิดทั้ งจากการกระทาํของมนุษย ์และท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ              

ซํ้ ายากแก่การคาดการณ์และระบุไดอ้ย่างแน่นอน ทั้งสถานท่ีเกิดภยั เวลาเกิดภยัระดบัความรุนแรงของภยั 

ชนิดของภยั และขอบเขตของภยั ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด เป็นตน้ ภยับางประเภท

อาจเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีและในบางเวลา และอาจข้ึนอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ เช่น ในประเทศไทยนั้ น              

จากสถิติแนวโน้ม นั้น ภยัหนาว มกัเกิดข้ึนในพื้นท่ี ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีระดบั
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ความรุนแรงมากกว่าภูมิภาคอ่ืน ภยัแลง้มีเกิดข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรืออุทกภยัมกัเกิดข้ึน อย่าง

รุนแรง และมีความถ่ีสูงในพื้นท่ีภาคใต ้ เป็นตน้  

ความสัมพนัธ์ของสาธารณภยั กบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในอดีตนั้น ซ่ึงมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นระบบ

สังคมตั้งแต่ยคุดึกดาํบรรพ ์การจดัระบบของการอยูร่่วมกนัของมนุษยน์บัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ ของการปกครอง

ทอ้งถ่ิน เหตุผลสาํคญัของการจดัระบบการอยูร่่วมกนั กเ็พื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อใหแ้ต่ละคนอยูไ่ดแ้ละทุก

คนอยูร่อด นัน่กคื็อ เพื่อความปลอดภยั ความมัง่คงของสงัคมทั้งระบบ กิจกรรมของการปกครอง ความมัน่คง

ของสังคมทั้งระบบ กิจกรรมของการปกครองทอ้งถ่ินจึงเร่ิมตน้จากการดูแลป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะ

เกิดกบัประชาชนของตนเอง และกิจกรรมของการปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัก็ยงัคงมีลกัษณะของการดูแล

ความปลอดภยั จากภยนัตรายต่าง ๆ ให้กบัชุมชน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปก็คือ ลกัษณะของภยนัตรายและ

สภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีทาํใหภ้ารกิจของทอ้งถ่ินในการป้องกนั     ภยัอนัตรายต่าง ๆ เหล่าน้ีเปล่ียนแปลง

ไปตามยคุสมยัดว้ย (อุษา  โฆษยา,2554) 

สําหรับลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กบั สาธารณภยันั้น ก็ดว้ยทุกพื้นท่ี

ของประเทศไทยนั้นอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงก็ตาม ทั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมือง

พทัยา ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีลกัษณะความสัมพนัธ์กบัสาธารณภยัในหลายประการ อาทิ

เช่น ความสัมพันธ์ในแง่ท่ีมีความใกล้ชิดกับพื้นท่ี ใกล้ชิดปัญหา และประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี 

ความสัมพนัธ์ในเร่ืองการบริหาร เพื่อการตอบสนองต่อปัญหา และการแกไ้ขท่ีรวดเร็วเพราะตอ้งเผชิญกบั

ปัญหาก่อนหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้ 

2. ความสําคญัขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ตามท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กบัสาธารณภยั มาขา้งตน้แลว้นั้น องคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีความสําคญัต่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในหลายประการ อาทิเช่น (1) 

ระดับความรุนแรง โดยท่ีความรุนแรงจะเพิ่มข้ึน หรือลดลงนั้น ปัจจยัสําคญัท่ีสุดประการหน่ึง คือ การ

บริหารและการจดัการ ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (2) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการจดัสรร 

ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการดาํเนินการขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในขั้นตน้ หรือในระยะเร่ิมแรกของ

การเกิดภยั (3) ระดบัของความสูญเสีย จะมากหรือนอ้ยในระดบัทอ้งถ่ิน และในภาพรวมระดบัประเทศนั้น 

ข้ึนอยูก่บัการบริหาร และการจดัการของหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ิน 

ดงันั้นองคก์ารหลกัท่ีจะสามารถดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเบ้ืองตน้ไดดี้ท่ีสุด               

คือ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพราะภารกิจหลักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้ นในแง่

ปฏิบติัการไม่ไดอ้ยูท่ี่ระดบัชาติ แต่อนัท่ีจริงแลว้เป็นงานของหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ิน   เพราะองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นทั้งผูอ้ยูต่่อหนา้ผูป้ระสบภยั จึงรู้จกัคน รู้จกังาน รู้จกัเวลา และสถานการณ์อนัเป็น

แหล่งของปัญหาดีท่ีสุด หรือกล่าวไดว้่าสอดคลอ้งกบัหลกับริหารงานแบบ Subsidiarity หรือหน่วยงานควร
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อยู่ในความรับผิดชอบของผูท่ี้จดัการไดดี้ท่ีสุดเป็นสําคญั และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอาํนาจอีก

ดว้ย 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ภีมพศ  น้อมชอบ (2552) ได้ศึกษาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต            

เทศบาลนคร ผลการวิจยัพบว่า (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีการ

ปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ การป้องกนัสาธารณภยั แนวทาง การวางแผนเพื่อ

รับสาธารณภยัของหน่วยงาน การบรรเทาสาธารณภยั และการจดัการรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามลาํดบั (2) การ

บริหารงานป้องกันสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีการบริหารงานบุคคลเป็นลาํดับแรก 

รองลงมาคือ การบริหารกิจกรรมตอบรับหลงัเกิดอุบติัภยั การบริหารองคก์ารแห่ง การเรียนรู้ การบริหาร

กิจกรรมก่อนเกิดอุบติัภยั ตามลาํดับและเห็นว่ามีการบริหารระบบสารสนเทศน้อย (3) การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานสาธารณภยั 

วนิดา บุญจนะ (2555) ไดศึ้กษาแนวทางพฒันาการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลอาํเภอไทรงาม จังหวดักําแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัญหาของการ

บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอไทรงาม จังหวัด

กาํแพงเพชร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูด ไดแ้ก่ ดา้นการจดั

โครงสร้างองคก์ร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ดา้นการควบคุม ดา้นการวางแผน และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด ไดแ้ก่ ดา้นการนาํ ตามลาํดบั (2) แนวทางพฒันาการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอไทรงาม จงัหวดักาํแพงเพชร ดา้นการวางแผน ควรกาํหนดแผนงาน

ของอตัรากาํลงัคนในการทาํงานแต่ละตาํแหน่ง ให้ตรงกบัการทาํงานท่ีเหมาะสม ดา้นการจดัโครงสร้าง

องคก์ร ควรกาํหนดขอบเขตงานของแต่ละฝ่ายใหค้รอบคลุมกบัการปฏิบติังาน ดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ควร

จดัคนให้เขา้ทาํงานตามความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ดา้นการนาํ ควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในการทาํงานให้มากข้ึน ด้านการควบคุม ควรให้ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าส่วนติดตามงานให้เป็นไปตาม

กาํหนดการโดยเคร่งครัด 

ยุทธพงษ์ วงศ์ไชย (2553)ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสํานักงานป้องกันและบรรเทา             

สาธารณภยั จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษา พบว่า (1) การวางแผนของสาํนกังานป้องกนัและบรรเทา  สาธารณ

ภยัจงัหวดัพะเยา มีการวางแผนปฏิบติัการประจาํปีเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาภยัท่ีอาจเกิด ข้ึนในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัพะเยา โดยในแผนดังกล่าวจะมี

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติักรณีเกิดภยัต่าง ๆ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติังานได้อย่างรวดเร็วและ

ทนัท่วงที (2) การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยัพิบติั ปรากฏว่าก่อนเกิดภยั

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัพะเยา ดาํเนินการจดัทาํแผนป้องกันภัย การฝึกซ้อม

แผนการจัดเวรเฝ้าระวัง และการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขณะเกิดภัย 

ดาํเนินการออกประกาศเขตภยัพิบติัให้ครอบคลุมพื้นท่ีเกิดภยั และจดัตั้ งศูนยอ์าํนวยการเฉพาะกิจเพื่อ
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ช่วยเหลือหลงัเกิดภยั ไดป้ระสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสํารวจความเสียหายและ ความตอ้งการ (3) 

การควบคุมและประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบสมรรถนะภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูข่องสาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัวา่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยผูบ้ริหารของสาํนกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นผูค้วบคุมและประเมินผลความกา้วหนา้ของงาน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประชาชน คือในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซา้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Samples) โดยใชสู้ตร Taro 

Yamane (1967) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 372 คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล (questionnaire)  โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิด (close ended questionnaire)      

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ตอนท่ี 2 ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ

เทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้ในการ

ป้องกันสาธารณภัย ประกอบด้วย การกําหนดนโยบายและแผนสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์และการประสานงานแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้ในการ

บรรเทาสาธารณภยั ประกอบด้วย การเตรียมการของบุคคล การจดัทาํแผนรับสาธารณภยั และการ

ช่วยเหลือหลงัเกิดภยัแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ากลุ่มประชากรท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือเพศหญิง ร้อยละ 56.99 มีอายุ

ระหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 28.76 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 28.49 และประกอบอาชีพชาวนา / 

ชาวไร่ ร้อยละ 27.96 ประชาชนมีความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดา้นการ

กาํหนดนโยบายและแผนสาธารณภยั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.29   ดา้นการเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.25 ดา้นการประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่าย อยู่ใน

ระดบัปานกลางโดยค่าเฉล่ีย 3.30 ดา้นการติดตาม / ประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.27 

ประชาชนมีความตระหนักรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทา  สาธารณภยัดา้นการเตรียมการของ

บุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.23 ดา้นการจดัทาํแผนรับสาธารณภยั อยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.27 ดา้นการช่วยเหลือหลงัเกิดภยั อยู่ในระดบั  ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.29 การทดสอบ
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สมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความตระหนักรู้ในการป้องกันสาธารณภัย  ซ่ึง

ประกอบด้วย การกําหนดนโยบายและแผนสาธารณภัย   การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และการ

ประสานงานไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน โดยประชาชนท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความ

ตระหนกัรู้ในการป้องกนัสาธารณภยัมากท่ีสุดแตกต่าง จากประชาชนท่ีมีอาย ุ41-50 ปี ท่ีมีความตระหนกัรู้

นอ้ยท่ีสุด ประชาชนท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัโดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความตระหนกั

รู้ในการป้องกันสาธารณภยัมากท่ีสุด  แตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา ท่ีมีความ

ตระหนักรู้น้อยท่ีสุด และประชาชน  ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันโดยประชาชนท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีความ

ตระหนักรู้ในการป้องกนัสาธารณภยั  มากท่ีสุดแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  ท่ีมี

ความตระหนกัรู้นอ้ยท่ีสุด ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความตระหนกัรู้ในการบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึง

ประกอบดว้ย  การเตรียมการของบุคคล การจดัทาํแผนรับสาธารณภยั และการช่วยเหลือหลงัเกิดภยัไม่

แตกต่างกนั และประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั โดยประชาชนท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความตระหนักรู้ในการ

บรรเทา สาธารณภัยมากท่ีสุดแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอายุ 41-50 ปี ท่ีมีความตระหนักรู้น้อยท่ีสุด 

ประชาชน ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัโดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความตระหนักรู้ใน                           

การบรรเทาสาธารณภยัแตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ท่ีมีความตระหนกัรู้นอ้ยท่ีสุด 

และประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัโดยประชาชนท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีความตระหนกัรู้ใน  การบรรเทาสา

ธารณภยัมากท่ีสุดแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ท่ีมีความตระหนกัรู้นอ้ยท่ีสุด  

อภิปรายผล 

การศึกษาเ ร่ือง ความตระหนัก รู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทา                           

สาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีประเด็นสาํคญั ท่ีผูศึ้กษา

นาํมาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นการป้องกนัสาธารณภยัเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายและแผนสาธารณภยั จากการศึกษาพบวา่ 

ประชาชนมีความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล  ตาํบลบางซา้ย 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อิสระ สุวรรณบล (2540) ซ่ึงอธิบายว่า การปฏิบติังานตาม

นโยบายและแผน และการกาํกบัดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวไดว้่า การท่ีประชาชนตระหนกัรู้และเขา้ใจ

ถึงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี จะส่งผลทาํให้มีการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและทาํให้สามารถหลีกเล่ียง

ป้องกนัและควบคุมอนัตราย พร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพและหากเกิด

ความเสียหายกอ็าจส่งผลต่อความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) ด้านการป้องกันสาธารณภัยเก่ียวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมพงษ ์เกษมสิน (2544) ซ่ึงอธิบายว่า การบริหารงานใด ๆ 

ท่ีองคก์ารไดใ้ชท้รัพยากรซ่ึงไดแ้ก่คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ และการจดัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์าร

ไดต้ั้งไวโ้ดยการใช ้คนเงิน วสัดุ ส่ิงของ และการจดัการ กล่าวไดว้า่  ประชาชนบางส่วนมีความตระหนกัรู้ถึง
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การดาํเนินการของเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับมือและเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีจะ

เกิดข้ึน และสามารถท่ีจะตอบสนองได้ตรง  ตามต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3) ดา้นการป้องกนัสาธารณภยัเก่ียวกบัการประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่าย จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล  ตาํบลบางซา้ย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนกพร อมัพวนั (2545) ซ่ึงอธิบายวา่     การทาํความร่วมมือ

ในการติดต่อส่ือสารประสานงาน และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัการ  วางแผนในการดาํเนินการถือ

ว่าเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชน กล่าวไดว้่า ในการดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงาน 

โดยการมีการประสานงานหรือการส่ือสารท่ีดีนั้ นจะช่วย  ทาํให้สามารถท่ีจะเข้าถึงประชาชนหรือ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปอยา่ง  มีประสิทธิภาพ 

4) ดา้นการป้องกนัสาธารณภยัเก่ียวกบัการติดตาม / ประเมินผล จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิทยา บวรวฒันา (2545) ซ่ึงอธิบายวา่ หนา้ท่ีในการบริหารในประเดน็ของ

การควบคุม ถือวา่เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมิน  การปฏิบติังานในกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อรักษาให้องคก์ารสามารถขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง กล่าวไดว้่า ในการปฏิบติังาน

หรือการดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งมีการเฝ้าติดตาม / ประเมินผล เพื่อท่ีจะเป็นการ

รวบรวมและแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัของผลการดาํเนินงานทางการบริหารท่ีมีความสาํคญัเพราะเป็นการตรวจ

ตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเป็นพื้นฐานในการดําเนินงานในอนาคตให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

5) ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัเก่ียวกบัการเตรียมการของบุคคล จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการบริหาร ซ่ึงอธิบายว่า การควบคุมเป็นการใชท้รัพยากรต่าง ๆ 

ขององค์การ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบุคคลจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถท่ีเพียงพอและพร้อมท่ีจะ

ปฏิบติังานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินการขององคก์าร กล่าวไดว้า่ การเตรียมการในการปฏิบติังาน

หรือดาํเนินการต่าง ๆ จะช่วยทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์ ซ่ึงมีผลต่อความตระหนกัรู้ของประชาชนท่ีจะเป็นผูท่ี้

ได้รับการปฏิบัติโดยตรง หากเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานมี การเตรียมการท่ีดีมีคุณภาพก็จะทาํให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนรับสาธารณภยั จาการศึกษาพบวา่ ประชาชนมี

ความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล  ตาํบลบางซา้ย โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนกพร อมัพวนั (2545)  ซ่ึงอธิบายว่า หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ งองค์การภาครัฐและส่วนช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัย การ

เตรียมการของทอ้งถ่ินและการจดัทาํแผนรับมือสาธารณภยั ถือว่าเป็น การป้องกนัไม่ให้เกิดภยั เป็นการ

วารสารการวิจยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 
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เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ กล่าวไดว้่า การจดัทาํแผนรับ สาธารณภยันั้นเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูกบัสาธารณภยัท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7) ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัเก่ียวกบัการช่วยเหลือหลงัเกิดภยั จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความตระหนกัรู้ต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตาํบลบางซา้ย โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงอธิบายวา่   ระยะการเกิดสา

ธารณภยัในระยะกูภ้ยั เป็นระยะของการช่วยชีวิตและการระงบัโดยทาํใหภ้ยัสงบไดโ้ดยเร็วหรือลดอนัตราย

ให้นอ้ยลง ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและอบรมอยา่งเพียงพอมีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ีสมบูรณ์ กล่าวได้ว่า ในการช่วยเหลือหลงัเกิดภัย เป็นส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานตอ้งให้

ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรง และตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ 

ฟ้ืนฟู เยยีวยา จากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งรวดเร็วและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความตระหนักรู้ของประชาชาชน ต่อการ

บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลบางซ้าย  อํา เภอบางซ้ายจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา สรุปไดด้งัน้ี เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความตระหนกัรู้ในการบริหารงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั ท่ีแตกต่างกนั และอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ

ตระหนักรู้ในการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ของเทศบาลตาํบลบางซ้าย อาํเภอบางซ้าย

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง ความตระหนกัรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของเทศบาลตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูศึ้กษา  มีเสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรมีการกาํหนดนโยบายและแผนสารธารณภยั ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเตรียมพร้อม

รับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น นํ้าท่วม ไฟไหม ้เป็นตน้ 

2. ควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และยานพาหนะต่าง ๆ ท่ี

ทนัสมยั อยูเ่สมอเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการประสานงานและสร้างเครือข่ายระหว่างเทศบาลฯ กบัประชาชนให้มีความชดัเจนและมี

การดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ 

4. ควรมีการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานป้องกันและบรรเทา              

สาธารณภยัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและไดเ้ห็นผลตอบรับ

จากการดาํเนินงานต่าง ๆ 

5. ควรมีการฝึกอบรม ฝึกทกัษะให้กบัเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน อย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะได ้ มีความรู้

ความสามารถและสามารถนาํไปช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. ควรมีการจดัเตรียมของใช ้ท่ีจาํเป็นใหก้บัผูป้ระสบภยัอยา่งทัว่ถึง ทั้งในเร่ืองของยารักษาโรค อาหาร 

และเคร่ืองนุ่งห่ม ควรจดัเตรียมใหเ้พียงพอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดาํเนินงาน 

7. ควรมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล

ตาํบลบางซา้ย ใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่น้ี เพื่อความตระหนกัรู้และทศันคติท่ีดีของประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภูมิภาคอ่ืน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อหาแนวทาง ยกระดับความตระหนักรู้ของ

ประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนสามารถนาํไปกาํหนดเป็น

นโยบาย เพื่อใหเ้กิดกรอบการบริหารเดียวกนัท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ประเทศ 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ

ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบางซา้ย โดยทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองความตระหนกัรู้ของ

ประชาชนต่อการบริหารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกสาํหรับการ

นํามาปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ เกิดการพฒันาและมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป  
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การมีส่วนร่วมทางกจิกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมู อาํเภอวหิารแดง จังหวดัสระบุรี 

THE POLITICAL PARTICIPATIONS OF PEOPLE  

IN NONG MOO SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,  

WHIHARNDAENG DISTRICT, SARABURI PROVINCE 

ปัทมาพร เผือ่นละมุด1 , ผศ.ดร. นพปฎล  สุนทรนนท์2 

------------------------------------------------ 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองหมู  อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองและเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

และอาชีพ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอ

วิหารแดง จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามสาํรวจ

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด  

ผลการศึกษาคร้ังนีพ้บว่า (1) ประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหาร

แดง จงัหวดัสระบุรี มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 

ดา้น  เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกตั้ง ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และ

ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และอยู่ในระดบัน้อย 1 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมชุมนุม (2) การเปรียบเทียบ

ระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู 

อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศและ

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีอายุและระดับ

การศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั : การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

This study on participatory politics for the public under the Nongmoo Tambon Administrative Organization, 

Viharndaeng, Saraburi, was conducted with the objective of examining participation in political activities 

and comparing the level of participation in political activities categorized by gender, age, educational 

attainment and occupation of the public under the Nongmoo Tambon Administrative Organization, 

Viharndaeng, Saraburi.  The sample group used for this study was composed of 360 citizens under the 

Nongmoo Tambon Administrative Organization, Viharndaeng, Saraburi.  The instrumentation used for data 

collection comprised survey questionnaires from the designated sample group.  

The research findings revealed the following:  ( 1)  The citizens under the Nongmoo Tambon 

Administrative Organization, Viharndaeng, Saraburi, participate in political activities overall.  When 

considered in terms of individual aspects, the following three aspects were considered to have moderate 

participation placed in order from higher to lower average:  elections; public expressions of opinion and 

joining in interest groups.  And one aspect had low participation, namely, community activities.  ( 2)  The 

comparison of level of participation in political activities of the citizens under the Nongmoo Tambon 

Administrative Organization, Viharndaeng, Saraburi, was categorized by gender, age, educational 

attainment and occupation.  According to the findings, there was no difference in the level of participation 

in political activities for citizens who had different genders and occupations.  As for the citizens who had 

different ages and educational attainments, there were differences in levels of participation in political 

activities with statistical significance at 0.05. 

Keyword : Performance evaluation,  

    Violation of an intellectual property right 
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บทนํา 

 ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ บริบทในกระแสโลภาภิวฒัน์ทาํให้ประเทศต่างๆ 

รวมถึงประเทศไทยตอ้งเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ทั้ งท่ีเป็นขอ้จาํกัดและโอกาสต่อการพฒันา

ประเทศ ประเทศไทยจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและเพื่อพฒันาให้เท่า

เทียมกบัประเทศอ่ืนๆ และแน่นอนวา่การเมืองเป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นรากฐานอนัสาํคญัยิง่ของการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยในระดบัชาติ และหากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จะพบวา่

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานทอ้งถ่ิน

และการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน มีการส่งเสริมและเพิ่มกลไกการมีส่วน

ร่วมของประชาชนโดยลกัษณะของการยืดหยุน่มากข้ึน ในขณะท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัใหมี้

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานต่อประชาชนในรอบปี เพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหาร 

 กิจกรรมทางการเมืองท่ีถือวา่เป็นลกัษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ การไปใชสิ้ทธิออก

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นบัว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนสามารถใช้

สิทธิของตน การเลือกตั้งเป็นเคร่ืองมือของประชาชนสาํหรับแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง รวมทั้งการไดใ้ช้

อาํนาจอิทธิพลทางการเมืองในการกาํหนดผูป้กครองมาใชอ้าํนาจแทนเพื่อการสนองผลประโยชน์และความ

ตอ้งการของประชาชนเองดว้ย (เชาวนะ ไตรมาศ, 2542 : 8) การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ถือเป็น

เสรีภาพประการหน่ึงในระบบประชาธิปไตย เพราะบุคคลมีอิสระในการพูด การถกเถียง การอภิปราย 

ตลอดจนการวิพากษว์ิจารณ์ ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็น การแสดงออกซ่ึงท่าทีของประชาชนต่อปัญหาใดปัญหาหน่ึง

ทั้งในทางสนบัสนุนและคดัคา้น และ ยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเสนอแนะ อาทิเช่น การวิพากษว์ิจารณ์

ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกตวับุคคล การกาํหนดนโยบาย และการดาํเนินการต่างๆ ของรัฐบาล (ธีรวฒิุ 

โศภิษฐกลุ, 2543 : 99, 106) 

 ซ่ึงการบริหารส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีส่วนส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างกวา้งขวาง โดยนัยน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงเป็น

องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินท่ีสําคญัและมีส่วนในการสร้างเสริมความมัน่คงแห่งชาติ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผู ้

ศึกษาในฐานะประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี จึง

มีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในพื้นท่ีบา้นเกิดของตนเอง เพื่อ
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นาํผลการศึกษาน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการรณรงคแ์ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ต่อไป  

วตัถุประสงค์การศึกษา 

 1)  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 2)  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์าร องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1)  เพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู 

 2)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่อไป 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีสิทธิในการเลือกตั้ง 

ประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา และ (4) อาชีพ และไดก้าํหนดตวัแปรตาม ตามกรอบ

แนวคิดของ Verba, Nie and Kim (อา้งถึงใน สิทธิพนัธ์ พทุธหุน, 2541 : 158-159), Cumming and Wise, 

Hunting and Nelson(1971: 13-17 อา้งถึงใน นฎัฐิกาล โพธิเพชร และคณะ, 2552: 28 )  และ Mibrath and 

Goel(1977 : 12-19 อา้งถึงใน สุรพล กระแสรัตน์,  2544 : 21)  ดงัต่อไปน้ี (1) การเลือกตั้ง (2) การแสดงความ

คิดเห็นต่อสาธารณะ (3) การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และ (4) ดา้นกิจกรรมชุมนุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

ลกัษณะส่วนบุคคลของประชากรท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองหมู อ.วหิารแดง จ.สระบุรี 

ซ่ึงแบ่งเป็น 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

ตวัแปรตาม 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู 

อ.วหิารแดง  จ.สระบุรี 4 ดา้น คือ 

1. การเลือกตั้ง 

2. การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ 

3. การรวมกลุ่มผลประโยชน์ 

4. กิจกรรมชุมนุม 
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ขอบเขตการศึกษา 

 ผูศึ้กษาไดเ้ลือกทาํการศึกษาเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดั

สระบุรี โดยกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาจะทาํการศึกษาเฉพาะผูมี้รายช่ือในบญัชีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต

พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3,170 คน โดยมีประชาชน

ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปมีสิทธิเลือกตั้ง มีช่ือตามทะเบียนราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสภา

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  2537 การศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงองคก์าร จาํนวน 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี 1 หนองหมูเหนือ หมู่ท่ี 2 หนองหมูใต ้หมู่ท่ี 3 คนัลาํ หมู่ท่ี 4 สหกรณ์ หมู่ท่ี 5 สร้างบุญ หมู่ท่ี 6 คลอง

สามสิบสาม หมู่ท่ี 7 หนองหมูเหนือ หมู่ท่ี 8 หนองสามขา เม่ือคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยา

มาเน่ (Yamane,T.1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาคน้ควา้น้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จึง

ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นแนวทางการศึกษา ดงัน้ี   

 

 แนวความคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางการเมือง 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองมีความหมายท่ีสะทอ้นการกระทาํเชิงกิจกรรมดงัเช่นแนวคิด

ของ McClosky  (อา้งถึงใน มยรีุ ถนอมสุข, 2554 : 19) ไดอ้ธิบาย “การมีส่วนร่วมทางการเมือง”  เป็นกิจกรรม

ท่ีสมาชิกของสงัคมไดก้ระทาํลงไปดว้ยความสมคัรใจ  

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ มีทั้งหมด 4 

ดา้น ไดแ้ก่ 

  1)  การเลือกตั้ง หมายถึง การไปใชสิ้ทธิทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหรือการสนใจลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือนายกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และ

รวมถึงการติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง 

  2)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ หมายถึง การร่วมแสดงความ

คิดเห็นต่อการวางแผน หรือการกาํหนดนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนทอ้งถ่ิน 



118 
 

วารสารการวิจยัทางธุรกิจ และการบริหารปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –มิถนุายน 2558) 

  3)  การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มของตน และการผลกัดนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม 

เช่น การก่อสร้างถนน การก่อสร้างนํ้าประปา การส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ 

  4)  กิจกรรมชุมนุม หมายถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีประชาชนร่วมกันดาํเนินการอย่างมี

เป้าหมายแน่นอน เพื่อสร้างอิทธิพลเหนือการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

 สาํหรับแนวคิดของ Weiner (อา้งถึงใน สิทธิพนัธ์ พุทธหุน, 2541 : 155-156) กล่าวถึงผูท่ี้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองจะแสดงออกดงัน้ี (1) การกระทาํในรูปแบบการสนบัสนุนหรือเป็นการกระทาํเพื่อเรียกร้องต่อ

รัฐบาล (2) ความพยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการใชอิ้ทธิพลต่อการปฏิบติังานของรัฐบาลหรือการ

เลือกสรรผูน้ํารัฐบาล (3) การกระทาํท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของพลเมือง (4) การกระทาํท่ีมีตวัแทนทาง

การเมือง (5) สภาพท่ีบุคคลไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะเห็นว่าการเขา้มามีส่วนร่วม

นั้นไม่ไดก่้อให้เกิดประโยชน์กบัตวัเองซ่ึงแตกต่างจากการเฉยเมยทางการเมือง (6) ผูท่ี้เขา้ร่วมทางการเมือง

จะหมายถึงผูก้ระตือรือร้นหรือผูท่ี้มีความต่ืนตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ (7) การกระทาํท่ีมีต่อเน่ืองอยู่

ตลอดเวลา (8) การกระทาํท่ีเป็นความพยายามในการท่ีเขา้มามีอิทธิพลเหนือการปฏิบติัการของราชการ (9) 

การกระท่ีมีผลต่อการเมืองในระดบัชาติและการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน (10) การกระทาํทางการเมือง 

 อย่างไรก็ตามแต่ละสังคมย่อมมีการกระทาํทางการเมืองแตกต่างกนัออกไป ตามบริบทของสังคม

นั้นๆ เช่นว่า เกิดจากความสมคัรใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นทั้งการท่ีได้

แสดงออกในลักษณะต่อต้าน เช่น การเดินประท้วง การก่อจลาจล และทั้ งท่ีการแสดงออกท่ีเป็นการ

สนบัสนุน เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  

 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงความหมายหรือคาํนิยามของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัวิชาการตะวนัตก

ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายและความสาํคญัแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 Verba, Nie and Kim (อา้งถึงใน สิทธิพนัธ์ พุทธหุน, 2541 : 158-159) ไดแ้บ่งรูปแบบต่างๆ ของการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองไว  ้4 รูปแบบ คือ (1) การใช้สิทธิเลือกตั้ ง (2) กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (3) 

กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือองคก์รท่ีราษฎรร่วมกนัดาํเนินการ เพื่อแกไ้ขปัญหาทางสังคมและ

การเมือง (4) การติดต่อเป็นการเฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัราษฎรรายบุคคลไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือ

ขา้ราชการ เพื่อใหแ้กไ้ขปัญหาใดๆ เฉพาะตวัหรือของครอบครัว  

 Huntington and Nelson (1982:12-13 อา้งถึงใน สุพงศ ์ส่งถาวรทรัพย,์  2538 : 22) ไดแ้บ่งการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่ไดเ้พิ่มเติมกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบ โดยจดัแบ่ง

รูปแบบออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี (1)  กิจกรรมการเลือกตั้ง ซ่ึงรวมถึงการรณรงคห์าเสียงในการเลือกตั้ง (2)  
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การวิ่งเตน้ การติดต่อเจา้หน้าท่ีหรือผูน้าํทางการเมืองเพื่อหาทางเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการ

กาํหนดนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์  (3)  กิจกรรมองค์การ (organization 

activity) เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มองค์การมีจุดหมายท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรือ

อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมกไ็ด ้(4)  การติดต่อในบางประเดน็ (contracting) การติดต่อกบัเขา้หนา้ท่ี

ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีราชการเป็นการส่วนตวั โดยมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนตวัเฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะ

ของตน และ (5) การใชค้วามรุนแรง โดยการทาํร้ายร่างกาย ทาํลายทรัพยสิ์น เพื่อสร้างผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจ การกาํหนดนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมน้ี   เช่น การก่อรัฐประหาร การลอบสังหารผูน้าํทาง

การเมือง หรืออาจมุ่งปรับเปล่ียนระบบทางการเมือง เป็นตน้ 

 Cumming and Wise (1971: 13-17 อา้งถึงใน นฎัฐิกาล โพธิเพชร และคณะ, 2552: 28 ) และ Milbrath  

and  Goel. (1977 : 12-19 อา้งถึงใน สุรพล กระแสรัตน์,  2544 : 21) แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 5 

ประการ คือ (1) การเลือกตั้ง (election) (2) การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง (political party) (3) การแสดง

ความคิดเห็นต่อสาธารณะ (public opinion) (4) การรวมกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) เพื่อใหบุ้คคลหรือ

คนท่ีมีอาชีพ หรือผลประโยชน์ร่วมกนัมารวมตวักนักาํหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของตนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอความคิดเห็น การติดต่อขอร้องต่อรัฐบาลให้ดาํเนินการ ตลอดจนคดัคา้นหรือ

แสดงการต่อรองในประเด็นสาธารณะ (public issue) ต่างๆ และ (5) การแสดงออกดว้ยการกระทาํ (direct 

action)  เช่น การเดินขบวน (demonstration) การนั่งประท้วง (sit-its) และการเดิน (marching) เป็นต้น 

ในขณะท่ีไดศึ้กษาผลงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและไดจ้ดัแยกกิจกรรมหรือรูปแบบ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองไว ้6 แบบดว้ยกนั คือ (1) การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง (voting) แยกจากกิจกรรม

ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคห์าเสียง (2) การเป็นเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง (party and 

campaign workers) หมายถึง การเขา้ร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและการรณรงคห์า

เสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือแก่พรรคหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง (3) การเป็นผูมี้บทบาทในชุมชน (community 

activists) เป็นการก่อตั้งกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาของสงัคม (4) การติตต่อกบัทางราชการ (contacting officials) เป็น

กิจกรรมท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจงของบุคคล ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเท่านั้น (5) การเป็นผูป้ระทว้ง 

(protestors) ได้แก่การเขา้ร่วมเดินขบวนตามถนนหรือการก่อจลาจลในกรณีท่ีจาํเป็น และ (6) การเป็นผู ้

ส่ือสารทางการเมือง (communications)  

 ขณะเดียวกนันักวิชาการของไทยไดศึ้กษารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองขา้งตน้ สามารถ

นาํมาใชอ้ธิบายการจดัการระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง (จิรโชค วีระสยั และคณะ 2538, 445-446) ดงัน้ี 

(1)  รับฟังข่าวสารทางการเมือง (2)  ออกเสียงลงคะแนน (3)  ชักชวนให้ผูอ่ื้นสนทนาเร่ืองการเมือง (4)  
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ชกัชวนให้ไปเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึง (5)  ช่วยโฆษณาให้กบัพรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง ดว้ยการติดป้ายประกาศสนบัสนุนหรือให้ผูอ่ื้นทราบโดยทัว่ไป (6)  ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองหรือนักการเมือง         (7)  สนับสนุนดว้ยการบริจาคให้พรรคการเมือง

หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง (8)  ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง (9)  ช่วยผูส้มคัรรับเลือกตั้งหาเสียง (10)  

เป็นสมาชิกพรรคท่ีทาํงานให้พรรคการเมืองเป็นประจาํ (11)  เขา้มีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค (12)  

ช่วยหาเงินใหพ้รรค  (13)  สมคัรเขา้แข่งขนัรับเลือกตั้ง และ (14)  เป็นเจา้หนา้ท่ีของพรรคหรือไดรั้บเลือกตั้ง 

 

ความสําคญัของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 

 การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีมีประสิทธิผลจะมีความสัมพนัธ์ต่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองและ

สังคม จุดมุ่งหมายของสังคม คือ เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันผลประโยชน์ในสังคมใหเ้ขา้กบัความจาํเป็นและความ

ตอ้งการของประชากร การเขา้มีส่วนร่วมนั้นจะเห็นไดว้่าไม่ไดก้ระทาํต่อจุดมุ่งหมายของสังคมใดๆ แต่

กระทาํต่อเทคนิคท่ีตั้งจุดมุ่งหมายการเลือกส่ิงใดก่อน การตดัสินใจว่าทรัพยากรใดท่ีจะกระทาํเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงคน์ั้น นอกจากน้ีการเขา้มีส่วนร่วมยงัเป็นส่ิงท่ีส่ือความตอ้งการ และความปรารถนาของพลเมือง

ท่ีมีต่อรัฐบาล รวมทั้งผลประโยชน์โดยตรงอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 John Stuart Mill (อา้งถึงใน พีระศกัด์ิ หินเมืองเก่า, 2537 : 32-33) ไดก้ล่าวว่าบรรดาผลประโยชน์ท่ี

สําคญัของรัฐบาลเสรี ก็คือการศึกษาเก่ียวกับเชาวน์และความรู้สึกของจิตใจ ซ่ึงนําไปสู่ตาํแหน่งของ

ประชาชนท่ีตํ่าท่ีสุดเม่ือถูกเรียกให้มีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่ของ

ประเทศ ดว้ยเหตุน้ีคนจึงเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วม และขาดความสามารถในการเขา้มีส่วน

ร่วม ส่อใหเ้ห็นถึงการขาดความเป็นสมาชิกอยา่งเตม็ตวัภายในระบบนั้นๆ 

 สิทธิท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยัสาํคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

ไม่สามารถแยกสิทธิน้ีจากคุณสมบติัอ่ืนๆ ของประชาธิปไตยไดเ้หมือนความเห็นชอบ ความสามารถร่วมกนั 

การใชเ้สียงขา้งมาก ความเสมอภาคและอาํนาจอธิปไตยของปวงชน ดงันั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึง

เป็นวิธีการสาํคญัซ่ึงความเห็นชอบไดเ้กิดข้ึนหรือถอดถอนไดใ้นระบอบประชาธิปไตยและผูป้กครองจะได้

เลือกปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นหลกัการสาํคญัอยา่งหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยในการ

กาํหนดนโยบายการตดัสินใจและกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลและในทางการเมือง เช่น การเขา้เป็นรัฐบาล การ

มีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง 

 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกโดยประชาชน อาจมิใช่

จุดประสงค์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาล แต่เป็นกิจกรรมง่ายๆ เช่น พูดคุย ถกปัญหาในทาง
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การเมือง การเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทในหน่วยงานท่ีแกไ้ขปัญหาชุมชน การรับฟังข่าวสารทางการเมือง การ

ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปให้หนังสือพิมพ ์การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือการรับ

สมคัรเลือกตั้งเป็นตวัแทนราษฎรในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นนัทนา  วรรธนะภูติ  (2539 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ข้าราชการของสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี  มีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นการติดตามข่าวสารทาง การเมืองอยู่ในระดบั

ปานกลาง ดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยู่ในระดบัมาก ดา้นความสนใจเขา้ร่วมมีบทบาททางการเมืองใน

ระดบันอ้ย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทุกดา้นในระดบัปานกลาง 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับ                        

การมีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นต่างๆ ดงัน้ี เพศชายมีแนวโน้มท่ีจะสนใจเขา้มามีส่วนร่วมทาง  การเมือง

มากกว่าเพศหญิง  ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 32-45 ปี มีแนวโนม้ท่ีจะสนใจเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นการไป

ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ผูท่ี้รายไดต่้อเดือน 15,000 บาทข้ึนไป มีแนวโนม้ท่ีจะสนใจเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง ดา้น

ความสนใจท่ีเขา้ร่วมมีบทบาททางการเมือง ผูท่ี้มีตาํแหน่งระดบั 6 ข้ึนไป มีแนวโน้มท่ีจะสนใจเขา้มีส่วน

ร่วมทางการเมือง ดา้นความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมมีบทบาททางการเมืองผูท่ี้มีอายรุาชการ 21 ปีข้ึนไป มีแนวโนม้

ท่ีจะสนใจเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  ส่ ว น ส ภ า พ ภู มิ ห ลั ง อ่ื น ๆ  ไ ม่ มี

ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นใดเลย 

ศิริเพชร อมาตยานนท ์(2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบั              ทอ้งถ่ิน

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หนองแวงโสกพระ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจและติดตามการทาํงานและการแกไ้ข                 ปัญหาใน

ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และเห็นว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดักิจกรรมในการส่งเสริม

ความเป็นอยูข่องประชาชนมากข้ึน ดา้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยหา

เสียงช่วยผูส้มคัรท่ีตนตอ้งการให้ไดรั้บการเลือกตั้งและเห็นว่าหากมีความพร้อมจะลงสมคัรเพื่อรับการ

เลือกตั้ง ด้านการมีส่วนร่วมหลงัการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเปิด

โอกาสให้เขา้รับฟังการประชุมหรือการช้ีแจงการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิ

จรรมดงักล่าว  จากการประชุมช้ีแจงของผูใ้หญ่บา้น ดา้นการมีส่วนร่วมในลกัษณะการประทว้งหรือทกัทว้ง 

ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เคยทกัทว้งหรือประทว้งการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขอบเขตการศึกษา โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรีทั้ง 4 ดา้น โดยแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 5 ระดบั คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู  อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดน้าํไปแจกให้ประชาชนเขตพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 400 ฉบบั และไดรั้บคืนมา

ทั้งหมด 400 ฉบบั ซ่ึงพบวา่มีแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบสมบูรณ์จาํนวน 359 ฉบบั จากนั้นจึงนาํมาประมวลผล

โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 พบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

หมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =2.90) เม่ือจาํแนกเป็น รายดา้น พบวา่ 

อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นการเลือกตั้ง ( x =3.31) ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ( x

=3.31) ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ ( x =2.76) และอยู่ในระดบัน้อย 1 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมชุมนุม ( x

=2.23)   

 ด้านการเลือกตั้ง พบวา่  

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชน x̄  ระดบัการมีส่วนร่วม 

1. การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4.58 มากท่ีสุด 

2. การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4.31 มาก 

3. การติดตามข่าวสารการประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้งอยูเ่สมอ 3.65 มาก 

4. ความสนใจท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

3.18 ปานกลาง 

5. ความสนใจท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 

2.94 ปานกลาง 

6. การมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หป้ระชาชนในชุมชนไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง 

2.83 ปานกลาง 

7. การส่วนร่วมในการดาํเนินงานจดัการเลือกตั้งในหมู่บา้น 2.64 ปานกลาง 

8. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงของ

ประชาชนในหมู่บา้น 

2.57 ปานกลาง 

9. การไดเ้ขา้อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 2.56 ปานกลาง 

รวม 3.31 ปานกลาง 
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ด้านการแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณะ พบวา่  

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชน  ระดบัการมีส่วนร่วม 

การได้เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกาํหนดนโยบายของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3.47 ปานกลาง 

การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพฒันาชุมชนของท่านต่อ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3.39 ปานกลาง 

การติดตามผลของการแสดงความคิดเห็นต่อ การกาํหนดนโยบาย

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3.33 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมต่อการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นประจาํ 3.27 ปานกลาง 

การไดร่้วมคดัคา้นการกาํหนดนโยบายขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่ีไม่เหมาะสม 

3.21 ปานกลาง 

การไดร่้วมคดัคา้นการวางแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลท่ีไม่เหมาะสม 

3.21 ปานกลาง 

รวม 3.31 ปานกลาง 

 

ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ พบวา่ 

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชน  ระดบัการมีส่วนร่วม 

1. กลุ่มของท่านมีการคดัคา้นประเด็นสาธารณะ เช่น ปัญหาขยะ 

ปัญหาท่อระบายนํ้า ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ เป็นตน้ 

2.60 ปานกลาง 

2. ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 2.53 ปานกลาง 

3. กลุ่มของท่านผลกัดนัให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่ม 

2.51 ปานกลาง 

4. กลุ่มของท่านผลกัดนัให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชน 

2.51 ปานกลาง 

5. กลุ่มของท่านเคยต่อรองผลประโยชน์กบัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เช่น การก่อสร้างนํ้ าประปา  การก่อสร้างถนน การส่งเสริม

อาชีพ เป็นตน้ 

2.41 นอ้ย 

6. ท่านเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อรักษาผลประโยชน์ทั้ งของตนเองและ

ชุมชน เช่น ชมรมต่างๆ 

2.31 นอ้ย 

รวม 2.76 ปานกลาง 

 

x 

x 
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ด้านกจิกรรมชุมนุม พบวา่ 

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชน  ระดบัการมีส่วนร่วม 

ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซ่ึงความตอ้งการด้านการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2.49 นอ้ย 

ท่านไดร่้วมเสนอโครงการต่างๆ ท่ีชุมชนตอ้งการ 2.38 นอ้ย 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

2.30 นอ้ย 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก 

เยาวชน และผูสู้งอาย ุ

2.23 นอ้ย 

ท่านไดร้้องเรียนการให้บริการสาธารณะดา้นต่างๆ ขององคก์าร

บริหารส่วนตําบล เช่น การให้บริการของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนตาํบล 

2.15 นอ้ย 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมรักษาความสะอาดของถนน 

ทางเดินท่ีสาธารณะ และการกาํจดัขณะมูลฝอย 

2.15 นอ้ย 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดัให้มีกิจกรรมบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และธรรมชาติ 

2.12 นอ้ย 

ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดา้นการระงบัโรคติดต่อ 2.08 นอ้ย 

รวม 2.23 นอ้ย 

 

การเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางการเมือง 

การส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง 

จงัหวดัสระบุรี พบวา่  

เพศท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมไม่แตกต่างและเม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น  

อายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า

แตกต่างกนัทุกดา้น โดยระดบัอายท่ีุมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากท่ีสุด คือ อาย ุ60 ปีข้ึนไป 

การศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่าแตกต่างกนัในดา้นการเลือกตั้ง ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และดา้นการรวมกลุ่ม

ผลประโยชน์โดยระดบัการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากท่ีสุด คือ ระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี และไม่แตกต่างกนัในดา้นกิจกรรมชุมนุมแตกต่างกนั  
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อาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่าแตกต่างกนัในดา้นการเลือกตั้ง โดยอาชีพท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากท่ีสุด คือ อาชีพอ่ืนๆ 

และไม่แตกต่างกนัในดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และดา้น

กิจกรรมชุมนุม  และ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งโดยรวมและรายดา้นของประชาชน ในเขต

พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัมีประเด็นสาํคญันาํมา

อภิปรายผลดงัน้ี 

 ด้านการเลือกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองดา้นการเลือกตั้งโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลางนั้น แต่เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการไปเลือกตั้งและการติดตาม

ข่าวสารการเลือกตั้งในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมาก แต่มีส่วนร่วมในระดบัปานกลางในขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การร่วมรณรงค์ในการแกปั้ญหาซ้ือสิทธิขายเสียง ดงันั้น องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหมู จึงควรจดั

กิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตสาํนึกในการเลือกตั้งอยา่งสุจริต ไม่ยินยอมให้มีการ

ซ้ือสิทธิขายเสียง และเป็นหูเป็นตาใหห้น่วยงานราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกคนเห็น

ว่าการเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง การเลือกตั้งไม่ใช่หนา้ท่ีใน

การให้ความช่วยเหลือผูมี้อิทธิพลท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้ง หรือการให้ความช่วยเหลือหัวคะแนน หรือผูน้าํ

ชุมชน 

 ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งโดยรวมและรายขอ้ ทั้งน้ี

แสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนมีเขา้ใจถึงความสาํคญัของการแสดงความคิดเห็นของตนเอง แต่ลกัษณะการแสดง

ความคิดเห็นอาจเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีคลอ้ยตามผูน้าํชุมชน ผูน้าํทางความคิด หรือผูมี้อิทธิพล หรือ

เป็นการฝากบอกต่อ ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมูควรจดัทาํตูรั้บความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกคน ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองผา่นตูรั้บความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยท่ีไม่ตอ้งกงัวลต่อการ

เปิดเผยตนเอง นอกจากน้ี ควรให้ความใส่ใจต่อทุกๆ ความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง ไม่ควรเลือกปฏิบติั เพื่อ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนซ่ึงเป็นคนในทอ้งถ่ินไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการพฒันาทอ้งถ่ินตนเองอยา่งแทจ้ริง 

 ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วน

ตําบลหนองหมูหรือผูเ้ ก่ียวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่ม

ผลประโยชน์มากข้ึน เพื่อให้การรวมกลุ่มผลประโยชน์มีความเป็นรูปธรรมและสามารถต่อรองกบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองหมูในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนได ้

 ด้านกิจก ร ร ม ชุมนุม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ส่วนใหญ่แลว้เป็นการเสนอหรือเรียกร้อง

ผ่านผูน้าํชุมชน ผูน้าํทางความคิด หรือผูมี้อิทธิพลมากกว่า ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู ควร

จดักิจกรรมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ รวมไปถึงการใหค้วามรู้ในการชุมนุมอยา่งถูกตอ้ง  
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 จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง         ไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองอย่างเสมอภาค ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมูไดจ้ดัข้ึนไม่ไดมี้เจตนาให้เพศใดเพศหน่ึงมีส่วนร่วม แต่ให้ความสาํคญั

กบัทุกคนทุกฝ่าย สําหรับความแตกต่างดา้นอายุและระดบัการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง

การเมืองแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงอายุในวยัรุ่นและวยัทาํงานตอนตน้จะไม่ค่อยให้ความ

สนใจทางการเมืองเท่ากบัวยัผูใ้หญ่ และประชาชนท่ีระดบัการศึกษาสูงกว่ามีประสบการณ์ มีวิสัยทศัน์ มี

ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงทาํให้มีความสนใจทางการเมือง

มากกว่าประชาชนท่ีมีการศึกษานอ้ย ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนั พบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปมากท่ีสุด  ซ่ึงอาจยงัไม่

เขา้ใจถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางการเมือง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองหมู  อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรีผูศึ้กษาขอเสนอแนะจากผลการศึกษาดงัน้ี 

 1)  ดา้นการเลือกตั้ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมูควรจดัอบรมให้ความรู้ทางการเมืองแก่

ประชาชนทุกหมู่บา้น โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง และเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมา

บรรยาย 

 2)  ควรมีตูรั้บความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่างๆ ไดอ้ย่าง

เปิดเผย ทัว่ถึง และต่อเน่ือง 

 3)  ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมูควรใหค้วามรู้และส่งเสริม

ให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มผลประโยชน์ เน่ืองจากการรวมกลุ่มนั้นแสดงถึงการเป็นตวัแทนของกลุ่มต่างๆ 

และพลงัความสามคัคี เพื่อก่อใหเ้กิดชุมชนเขม้แขง็และพึ่งพาตนเอง 

 4)  ดา้นกิจกรรมชุมนุม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมชุมนุมเพื่อเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้รียกร้องความถูกตอ้งอยา่งถูกตอ้งและถูกวิธีตามกฎหมาย   

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู  อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี เพื่อทาํความ

เขา้ใจในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความรู้ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหมู  อาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี การเปิดโอกาส

ใหมี้การแสดงต่อสาธารณะ การรวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
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 พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม,. 

สนัน่ วงศพ์วัพนัธ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการวางแผนพฒันาเทศบาล”.  

 ใน เอกสารประกอบความรู้ทางวิชาการการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่ง 

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 27 . 2529 

สิทธิพนัธ์ พทุธหุน. ทฤษฎพีฒันาการเมือง. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ ์

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 2541. 

สุพงศ ์ส่งถาวรทรัพย.์ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการชุมชน 

 เขตเทศบาลเมืองอุทยัธานี”. ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  

 2538 

สุรพล กระแสรัตน์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบล 

ปะลุรู อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส”. วิทยานิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยั  
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