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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น า ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ

รถยนต์ เขตภาคตะวันออก เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง 

โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก และศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก โดยประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก จ านวน 2,411 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ

ภาวะผู้น าในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก คือ ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตาม

ด้วยความคิด และสติปัญญา 2) ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญา มีผลเชิงบวก

ต่อผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลางและผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัว

ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและองค์กรของหัวหน้างานระดับกลาง 3) ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ มีผลเชิงลบต่อ

ผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและองค์กรของหัวหน้างานระดบักลาง 4) ความพึง

พอใจในงานด้านลักษณะงานและความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน มีผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานในทุกด้าน 

ค าส าคัญ: รูปแบบภาวะผู้น า  ความพึงพอใจในงาน  ผลการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 
  The objective of this survey research were to study the leadership style, the effect of 
leadership and job satisfaction on job performance of middle-level supervisors in car assembler 
industry’s factory. The population is a middle-level supervisors in car assembler industry’s factory in 
Eastern, 2411 employees. The sample group used in the research study consisted of 400 middle-
level supervisors in car assembler industry’s factory in Eastern. The data collected by sample 
random sampling of 400 questionnaires. The results indicated that 1) The leadership style in car 
assembler industry’s factory is the idealized influence, inspirational motivation and intellectual 
stimulation leader. 2) The idealized influence, inspirational motivation and intellectual stimulation 
leader correlated positively with job performance in ability and job performance in relation with 
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organization of middle-level supervisors. 3) The contingent reward leader correlated negatively with 
job performance in relation with organization of middle-level supervisors. 4) Job satisfaction in work 
itself and job satisfaction in co-worker correlated positively with job performance of middle-level 
supervisors. 

Keywords: Leadership Style, Job Satisfaction, Job Performance 
 
บทน า 

  ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ท าให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง องค์การธุรกิจทุกองค์การจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การเพื่อ
เพิ่มอ านาจการแข่งขันในตลาดโลก ผลจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง องค์การจ าเป็นต้องให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของผู้น าเป็นปัจจัยหรือสิ่งท าให้องค์การประสบความส าเร็จ มีความสามารถในการแข่งขัน ความส าคัญ
ของผู้น าในแง่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญหรือเสื่อมขององค์การนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและพิสูจน์มาตลอดเวลา
ว่าเป็นความจริง ซึ่ง R.M. Stogdill ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่ม 
เพือ่ท่ีจะก่อให้เกิดความพยายามใน การด าเนินงาน ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (พิชาภพ, 2554: 3) ความพึงพอใจ
ในงานเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจท าการศึกษาและวิจัยกันมาก รวมทั้งองค์การต่างๆ เองก็ให้ความสนใจ
เช่นกัน เนื่องจากความพึงพอใจในงานของพนักงานจะส่งผลต่อปัจจัยอื่น ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงได้มีวิธีการหรือแนวทาง
ต่างๆ ในการท าให้พนักงานขององค์การมีความพึงพอใจในงานของตนเอง เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์การ ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกองค์การปรารถนา กล่าวได้ว่าผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความทุมเท ความตั้งใจในการท างานของพนักงาน ดังนั้น องค์การ
จ าเป็นต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญ 
  อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มูลค่าของ
อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็น 10.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2555) อีกทั้งยังสร้าง รายได้ให้ภาครัฐประมาณ 170,000 ล้าน
บาทต่อปี อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการการลงทุนมูลค่าสูง และใช้แรงงานจ านวนมาก สร้างงานกว่า 
700,000 อัตรา อีกทั้งยังสร้างงานและรายได้ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ อุตสาหกรรม
เหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2555) ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของผู้ผลิตช้ัน
น าของโลก โดยมีฐานการผลิตในเขตภาคตะวันออกเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ไทย (ศูนย์สารสนเทศยานยนต ์สถาบันยานยนต์, 2555) จากทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์มีทิศทางเจริญเตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่องท าให้มีความต้องการแรงงานระดับฝีมือมากข้ึน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลติที่มีความซับซ้อน มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตค่อนข้างสูง และเนื่องจากความต้องการรถยนต์ในปัจจุบันมียอดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
โรงงานผลิตรถยนต์ท าการขยายก าลังการผลิต ท าให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอส าหรับยอดการผลิตที่
สูงขึ้น จากประเด็นข้างต้นประกอบกับการที่แรงงานในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันอย่างเสรี ท าให้โรงงานผลิตรถยนต์เหล่านั้นต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ
การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ดีไว้กับองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่องค์การต่างๆ 
ได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลมากขึ้น และพยายามรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์การตลอดไปเพื่อน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จ 
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  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของรูปแบบภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงาน
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น า ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก 
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก 
 
กรอบแนวคิด 
  การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาผลของรูปแบบภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบภาวะผู้น า ด้านความพึงพอใจในงาน และตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน 
  ตัวแปรอิสระ ด้านรูปแบบภาวะผู้น า โดยประยุกต์มาจากฐานคติเบื้องต้นของรูปแบบพฤติกรรมผู้น า (Full 
range of leadership model) ซึ่งการวัดพฤติกรรมผู้น าสามารถประเมินได้จากแบบสอบถามปัจจัยที่หลากหลายของ
ผู้น า (Multifactor leadership questionnaire: MLQ) ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1993) ซึ่งเป็นการประเมิน
พฤติกรรมของผู้น า 7 รูปแบบ ดังนี้ ผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม (Idealized influence) ผู้น าที่สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ผู้น าที่กระตุ้นผู้ตามด้วยสติปัญญา (Intellectual stimulation) ผู้น าที่
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Individualized Consideration) ผู้น าที่ให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent 
reward) ผู้น าบริหารแบบวางเฉย (Management by exception) และผู้น าที่ขาดภาวะผู้น า (Laissez-faire) ส่วนตัว
แปรอิสระด้านความพึงพอใจในงาน (Job Descriptive Index) ตามแนวคิดของ Smith และคณะ (1985) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานด้านรายได้ ความ
พึงพอใจในงานด้านโอกาสก้าวหน้า ความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
  ตัวแปรตาม ด้านผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ตามแนวคิดของ สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ 
ซึ่งประกอบไปด้วยผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานด้านผลงาน ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัว  
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ภาพกรอบแนวคิดทางการศึกษา 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาค
ตะวันออก ทั้งหมดจ านวน 6 โรงงาน จ านวน 2,411 คน การค านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากกลุ่มประชากร
เป้าหมายในการวิจัยนี้ ใช้หลักการค านวณของ Yamana (1973 อ้างใน บุญธรรม, 2535: 38) โดยการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ ร้อยละ 0.05 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้
คือ 343 คน แต่เนื่องจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในการวิจัยโดยเฉลี่ยจะไม่ครบตามจ านวนที่ส่งไป (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนั้น ผู้วิจัยขอก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อก าหนดนี้ ให้มีค่าเท่ากับ 400 คน เพื่อให้การ
วิเคราะห์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และเพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยมีการจ าแนก
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นกลุ่มหัวหน้างานระดับกลางที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ ในเขตภาคตะวันออก จ านวนท้ังหมด 6 โรงงาน และด าเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย 
 (Sample Random Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจ าแนกไว้ 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส 
และระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามปัจจัยที่
หลากหลายของผู้น า (Multifactor leadership questionnaire: MLQ) ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1993) ซึ่ง
พัฒนาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจาก Casida and Zipp (2008) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 27 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในงาน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบวัดดัชนีพรรณนางาน (Job Descriptive Index: JDI) ตามแนวคิดของ Smith 
และคณะ (1985) ซึ่งพัฒนาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงานที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จาก อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน และ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  วิชชาวุธ แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านรายได้ ด้านโอกาส
ก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพื่อนร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 28 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
   ส่วนที่ 4 แบบวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแบบวัดผลการปฏิบัติงานของ สุรศักดิ์  นานานุกูล 
และคณะ โดยประกอบไปด้วย มาตรฐาน 4 ส่วน คือ ผลงาน ความรู้ความสามารถ วิธีปฏิบัติงาน และคุณสมบัติ
เฉพาะตัว ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 24 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่าแบบ Rating 
Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการวิเคราะห์ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป สถิตที่ใช้ คือ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ของตัวแปร โดยการ KMO 
and Bartlett’s Test แต่ละตัวแปร ค่า KMO ที่ได้ต้องมากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ นั้นมี
ความสัมพันธ์กันมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ส่วนการทดสอบแบบ Bartlett’s Test of Sphericity นั้น 
ค่า p-value มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า เมตริกสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เมตริกซ์
สหสัมพันธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ จากนั้นท าการสกัดองค์ประกอบ (Extraction 
Method) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principal Component Analysis: PC) โดยผู้วิจัยท าการหมุนแกน
องค์ประกอบโดยวิธี Varimax และพิจารณาแบ่งองค์ประกอบจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Loading Factor) 

3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise ของตัวพยากรณ์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง 
 

ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ในเขตภาคตะวันออก จ านวนท้ังหมด 6 โรงงานท่ีท าการวิจัย จ านวน 400 คน จ าแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศเพศชาย จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.2 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อายุระหว่าง   31 – 40 ปี มีจ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.5 อายุระหว่าง   41 – 50 ปี มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และอายุระหว่าง  51 – 60 ปี มี
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีจ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5 สถานภาพสมรส โสด มีจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 สมรส มีจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ
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หย่า มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระหว่าง 1 – 5 ปี มีจ านวน 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระหว่าง 6 – 10 ปี มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.0 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระหว่าง 11 – 15 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระหว่าง 16 – 20 ปี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานระหว่าง 21 – 25 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การสกัดองค์ประกอบ 
(Extraction Method) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principal Component Analysis: PC) โดยท าการ
หมุนแกนองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุนแกน โดยวิธี Varimax ของตัวแปร ดังน้ี 
  จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการสกัดองค์ประกอบ (Extraction Method) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ส าคัญ (Principal Component Analysis: PC) โดยผู้วิจัยท าการหมุนแกนองค์ประกอบ ได้องค์ประกอบทั้งหมด 4 
องค์ประกอบ โดยมีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.371 ถึง 11.298 และมีค่าความแปรปรวนสะสม ร้อยละ 65.785 
ตารางที่ 1 Total Variance Explained รูปแบบภาวะผู้น า 

Component 
 Initial Eigenvalues  

Total % of Variance Cumulative % 

1 11.298 41.844 41.844 
2 3.338 12.364 54.209 
3 1.755 6.500 60.709 
4 1.371 5.077 65.785 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุนแกน โดยวิธี Varimax จากการพิจารณา
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ชุดข้อมูลนี้มีทั้งหมดจ านวน 4 องค์ประกอบ สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น า แบ่งออก 
เป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร X1 ถึง X11 มีค่าไอเกนเท่ากับ 11.298 มีพิสัยของ
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.684 ถึง 0.840 และเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเน้นในเรื่องความ
คิดเห็นและทัศนะคติที่มีผู้บังคับบัญชาในเรื่องการความศรัทธา ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา การเป็น
แบบอย่างท่ีดีของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยสติปัญญา จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา 
 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร X13 ถึง X16 มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.338 มีพิสัยของ
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.752 ถึง 0.860 และเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเน้นในเรื่องผู้บังคับบัญชา
ที่มีการให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ 
 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร X17 ถึง X22 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.775 มีพิสัยของ
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.636 ถึง 0.815 และเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเน้นในเรื่อง
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีการบริหารงานแบบวางเฉย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และขาดภาวะผู้น า จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า 
ผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า 
 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร X23 ถึง X27 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.371 มีพิสัยของ
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.543 ถึง 0.620 และเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเน้นในเรื่องผู้บังคับบัญชา
ที่ให้ความเป็นกันเองและใส่ใจในเรื่องต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า ผู้น าแบบเน้น 
ความสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 2 Rotated Component Matrix รูปแบบภาวะผู้น า 

ตัวแปร 
ค่าน  าหนักองค์ประกอบ 

1 2 3 4 

X1 หัวหนา้ของขา้พเจ้าเป็นตวัอยา่งของความส าเร็จที่ข้าพเจ้าต้องท าให้ได้ .840    
X2 หัวหนา้ของขา้พเจ้าชว่ยใหข้้าพเจา้พบจุดมุ่งหมายในงานที่ขา้พเจา้ท า .825    
X3 ข้าพเจา้มีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกบัหัวหน้าของข้าพเจ้า .814    
X4 หัวหนา้ของขา้พเจ้าสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสามารถท าได้ .799    
X5 ข้าพเจา้มีความศรัทธาในตัวหวัหน้าของข้าพเจ้า .791    
X6 หัวหนา้ของขา้พเจ้าใช้ค าพูดแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกว่า 
     ขา้พเจ้าสามารถท าได ้

.785    

X7 หัวหนา้เป็นสิ่งที่ข้าพเจา้จะก้าวไปเปน็ .765    
X8 หัวหนา้ของขา้พเจ้าท าให้ข้าพเจ้าเกดิความรู้สึกที่ดีเสมอ .740    
X9 หัวหนา้ของขา้พเจ้าใหแ้นวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่ยากล าบาก .726    
X10 หัวหนา้ของข้าพเจ้าสามารถคิดแกป้ัญหาโดยใช้แนวทางใหม่ๆ .706    
X11 หัวหนา้ของข้าพเจ้ามีอิทธิพลในการชี้แนวทางอื่น ที่ข้าพเจา้ไม่ได้นึกถึงมากอ่น .684    
X12 หน้าของข้าพเจ้าให้ความใส่ใจพวกเรา มีการพูดคุยกับคนที่ท าผิดหรือถูกปฏเิสธ .499  .   
X13 หัวหนา้ของข้าพเจ้าท าให้พวกเราสนใจว่า อะไรที่เราจะได้เป็นรางวัล  
       เมื่อพวกเราท างานส าเร็จ 

 .860   

X14 หัวหนา้ของข้าพเจ้าให้รางวัลเมื่อพวกเราบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  .860   
X15 หัวหนา้ของข้าพเจ้าบอกวา่ถ้าพวกเราต้องการรางวัล พวกเราต้องท า 
       อะไรจึงจะได้รางวัล 

 .776   

X16 หัวหนา้ของข้าพเจ้าให้รางวัลตามปริมาณความส าเร็จ  .752   
X17 หัวหนา้ของข้าพเจ้าพอใจในสภาพแบบเดิมๆ และให้ท างานใน 
       แบบเดิมๆ อยา่งต่อเนื่อง 

  .815  

X18 หัวหนา้ของข้าพเจ้าไม่มีการถาม นอกจากนั้นอะไรก็แลว้แต่ หัวหน้า 
       ของข้าพเจ้าตกลงโดยไม่มีเง่ือนไข 

  .742  

X19 อะไรก็ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ หวัหน้าของข้าพเจา้จะเห็นคล้อยตามเสมอ   .713  
X20 หัวหนา้ของข้าพเจ้าไม่ด าเนินการอย่างใด เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนหรือ 
       เกิดความขัดแย้งส่วนตวั (แต่งานไม่เสีย) 

  .678  

X21 หัวหนา้ของข้าพเจ้าพยายามไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด เมื่อสภาพ 
       การท างานยังคงด าเนินไปได้ 

  .674  

X22 หัวหนา้ของข้าพเจ้าจะเข้ามามีสว่นร่วมในการท างานก็ตอ่เมื่อมี 
       การผิดพลาดในงานเกิดขึ้นเท่านั้น 

  .636  

X23 หัวหนา้ของข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ขา้พเจ้าพบเมื่อ มีปัญหาได้ตลอดเวลา        .620 
X24 หัวหนา้ของข้าพเจ้าให้อิสระในการท างาน ของแต่ละบุคคล    .601 
X25 หัวหนา้ของข้าพเจ้าเปิดโอกาสใหพ้วกเรารู้ว่าหัวหน้าคิดอยา่งไรกับ 
       สิ่งที่พวกเราก าลังท า 

   .558 

X26 หัวหนา้ของข้าพเจ้ามักจะตั้งโจทย์ใหม่ๆ ที่ท้าทายความคิดเสมอๆ    .546 
X27 หัวหนา้ของข้าพเจ้ามีความเป็นกันเองกับลูกน้อง       .543 
 

ผู้วิจัยขอสรุปรูปแบบภาวะผู้น าในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก มี 4 รูปแบบ  
1. ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสตปิัญญา 
2. ผู้น าแบบเน้นความสมัพันธ์ 
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3. ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ ์
4. ผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า 

 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น า ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ เขตภาคตะวันออก 
 

ตารางที่ 3 รูปแบบภาวะผู้น า ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก 

รูปแบบภาวะผู้น า จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและ   
   สติปัญญา (Leader 1) 

132 33 

2 ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ (Leader 2) 19 4.8 
3 ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ (Leader 3) 129 32.2 
4 ผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า (Leader 4) 120 30 

รวม 400 100 
  

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา มีจ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ผู้น าแบบให้รางวัลตาม
สถานการณ์ มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า มีจ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงานที่มีผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise ของตัว
พยากรณ์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้าน ของหัวหน้างานระดับกลาง 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านผลงานของหัวหน้างานระดับกลาง 
ผลการปฏิบัติงานด้านผลงาน (I1) 
Model B Beta t P 

1        (Constant) 2.655  14.881 .000 
          ความพึงพอใจในงาน 

.292 .297 6.198 .000 
          ด้านลักษณะงาน (Job1) 

R  Square = .088 F = 38.416 Sig = .000 
R = .297 SEE = .63067 Durbin-Watson = 2.152 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านผลงานของ
หัวหน้างานระดับกลาง ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.297 และสามารถอธิบายผลการปฏิบัติงาน
ด้านผลงานของหัวหน้างานระดับกลางได้ ร้อยละ 8.8 โดยเขียนอยู่ในรูปสมการ ดังน้ี 

 สมการความถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (คะแนนดิบ) คือ 
 I1 = a + b1 Job1 

 หรือ 
 I1 = 2.655 + 0.292 Job1 
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 โดยค่า  I1  คือ  ผลการปฏิบัติงานด้านผลงานของหัวหน้างานระดับกลาง 
    a  คือ  ค่าคงท่ี 
    b1  คือ  ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรอิสระ 
    Job1 คือ  ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
และผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญา มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านความรู้
ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.598 และสามารถอธิบาย
ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลางได้ ร้อยละ 35.8 โดยเขียนอยู่ในรูปสมการ ดังน้ี 
 สมการความถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (คะแนนดิบ) คือ 
 I2 = a + b1 Job1 + b2 Job5 + b3 Leader1 

 หรือ 
 I2 = 1.599 + 0.321 Job1 + 0.140 Job5 + 0.119 Leader1 
 โดยค่า  I2   คือ      ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลาง 
    a   คือ      ค่าคงท่ี 
    b1 - b3  คือ      ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรอิสระ 
    Job1  คือ      ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 
    Job5  คือ      ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
    Leader1 คือ      ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญา 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลาง 
ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถ (I2) 

Model B Beta t P 

3        (Constant) 1.599  10.584 .000 
          ความพึงพอใจในงาน 

.321 .399 8.293 .000 
          ด้านลักษณะงาน (Job1) 
          ความพึงพอใจในงาน 

.140 .175 3.854 .000 
          ด้านเพื่อนร่วมงาน (Job5) 
          ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ     
          และกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด .119 .162 3.458 .001 
          และสติปัญญา (Leader1)     
R  Square = .358 F = 73.636 Sig = .000 
R = .598 SEE = .43357 Durbin-Watson = 1.989 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง 
ผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงาน (I3) 

Model B Beta t P 

3        (Constant) 1.947  10.722 .000 
          ความพึงพอใจในงาน 

.354 .391 7.998 .000 
          ด้านลักษณะงาน (Job1) 
          ความพึงพอใจในงาน 

.130 .144 2.947 .003 
          ด้านเพื่อนร่วมงาน (Job5) 
R  Square = .222 F = 56.531 Sig = .000 
R = .471 SEE = .53750 Durbin-Watson = 1.816 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานและความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.471 และสามารถอธิบายผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางได้ ร้อยละ 22.2 โดย
เขียนอยู่ในรูปสมการ ดังนี้ 
 สมการความถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (คะแนนดิบ) คือ 
 I3 = a + b1 Job1 + b2 Job5 

 หรือ 
 I3 = 1.947 + 0.354 Job1 + 0.130 Job5 
 โดยค่า  I3   คือ  ผลการปฏิบัติงานด้านวิธีปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง 
    a   คือ  ค่าคงท่ี 
    b1 – b2 คือ  ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรอิสระ 
    Job1  คือ  ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 
    Job5  คือ  ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
องค์กรของหัวหน้างานระดับกลาง 
ผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและองค์กร (I4) 

Model B Beta t P 

4        (Constant) 1.880  11.864 .000 
          ความพึงพอใจในงาน 

.310 .380 8.220 .000 
          ด้านเพื่อนร่วมงาน (Job5) 
          ความพึงพอใจในงาน 

.170 .207 4.208 .000 
          ด้านลักษณะงาน (Job1) 
          ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ     
          และกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด .148 .196 3.695 .000 
          และสติปัญญา (Leader1)     
          ผู้น าแบบให้รางวัลตาม 

-.087 -.133 -2.754 .006 
          สถานการณ์ (Leader3) 
R  Square = .337 F = 50.121 Sig = .000 
R = .580 SEE = .45126 Durbin-Watson = 1.736 

  

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 
ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญาและผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ มีผล
ต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและองค์กรของหัวหน้างานระดับกลาง ผู้น า
แบบให้รางวัลตามสถานการณ์ มีผลเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
องค์กรของหัวหน้างานระดับกลางที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.580 และสามารถอธิบายผลการ
ปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและองค์กรของหัวหน้างานระดับกลางได้ ร้อยละ 33.7 
โดยเขียนอยู่ในรูปสมการ ดังนี้ 
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 สมการความถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (คะแนนดิบ) คือ 
 I4 = a + b1 Job5 + b2 Job1 + b3 Leader1 + b4 Leader3 

 หรือ 
 I4 = 1.880 + 0.310 Job5 + 0.170 Job1 + 0.148 Leader1 – 0.087 Leader3 
 โดยค่า  I4   คือ   ผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและ 
          องค์กรของหัวหน้างานระดับกลาง 
    a   คือ   ค่าคงท่ี 
    b1 – b4 คือ   ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรอิสระ 
    Job5  คือ   ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน 
    Job1  คือ   ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 
    Leader1 คือ   ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญา 
    Leader3 คือ   ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องผลของรูปแบบภาวะผู้น าและความพึง
พอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผู้วิจัย
สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  จากการทดสอบวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น า ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาค
ตะวันออก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การสกัดองค์ประกอบ 
(Extraction Method) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principal Component Analysis: PC) โดยท าการ
หมุนแกนองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุนแกน โดยวิธี Varimax สามารแบ่งรูปแบบภาวะ
ผู้น าในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา 2) ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ 3) ผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ 4) ผู้น า
บริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Casida และ Zipp (2008) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผู้น าท่ีเป็นผู้จัดการและวัฒนธรรมองค์การของพยาบาลซึ่งมีผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การ โดยแบ่งตัวแปรด้านลักษณะภาวะผูน้ าท่ีท าการศกึษานั้น แบ่งเป็น 3 แบบ คือ ผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน และผู้น าแบบขาดภาวะผู้น า ซึ่งผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงในท่ีนี้หมายถึงผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์และผู้น า
แบบให้รางวัลตามสถานการณ์ ส่วนผู้น าแบบขาดภาวะผู้น าในท่ีนี้หมายถึงผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า 
ซึ่งส่วนใหญ่ในในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออกเป็นผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้
ตามด้วยความคิด และสติปัญญา มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาเป็นผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ 
มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า มีจ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ตามล าดับ และรูปแบบผู้น าที่พบน้อยที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออกเป็น
ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 จากการทดสอบวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise ของตัวพยากรณ์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
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หัวหน้างานระดับกลาง พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้น าแบบ
สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญาและผู้น าที่ให้รางวัลตามสถานการณ์ มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถของหัวหน้างานระดับกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน และผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญา มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและองค์กรของหัวหน้างานระดับกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของจิตราภรณ์  อักษรเลข (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ของบริษัทผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยแบ่งขอเสนอแนะออกเป็น ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
 รูปแบบภาวะผู้น าในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออก ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ผู้น าแบบ
สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา 2) ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ 3) ผู้น าแบบให้รางวัล
ตามสถานการณ์ 4) ผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า ซึ่งส่วนใหญ่ในในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ เขตภาคตะวันออกเป็นผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิด และสติปัญญา มีจ านวน 132 
คน คิดเป็นร้อยละ 33 แต่มีผู้น าบริหารงานแบบวางเฉยและขาดภาวะผู้น า มีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่ง
องค์กรควรส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อสร้างความพึงพอใจในงานและเพิ่มผลการปฏิบัติงาน และจาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามด้วยความคิดและสติปัญญาและผู้น าแบบให้รางวัลตาม
สถานการณ์ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกหัวหน้างานขององค์กร 
 ความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต ์จากผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
ระดับกลางในเชิงบวก ซึ่งผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบุคคล สามาถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การสร้างความพึงพอใจในงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดคือท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มหัวหน้างานระดับกลาง ในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ เขตภาคตะวันออกเท่านั้น ครั้งต่อไปควรขยายการศึกษาในส่วนของในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ในเขตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้น า ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ในเขตต่างๆ ซึ่งอาจมีสภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการขับเคลื่อนระบบราชการ ในประชาคมอาเซียน 
Suan Sunandha Rajabhat University and Driven Bureaucracy in ASEAN Community 
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อาจารยม์าธินี  คงสถิตย ์  
อาจารยพิ์จักษณ์ ภู่ตระกูล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
บทคัดย่อ 
           การขับเคลื่อนระบบราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประชาคมอาเซียน ที่ส าคัญคือ 1) มีระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน  2) ศิษย์เก่าและชุมชนมี
ส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 3) บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ 4) สร้างผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติและเกิดประโยชน์ต่อสงัคม 5) มีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และ
เกิดความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 6) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 7) มีการ
อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ และ 8) คือ มีระบบบริหารสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่ใช้ในอาเซียน มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาทางด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดฝึกอบรม การร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่วมวางระบบเครื่องมือด้านอุดมศึกษา 
ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีศักยภาพที่สูงข้ึน บุคลากรทางด้านศึกษามีสมรรถนะ มีระบบการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ค าส าคัญ: ระบบราชการ  สากล  ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract  
           Key driving of bureaucracy in ASEAN Community of Suan Sunandha Rajabhat University 
comprises the following. 1) Have good governance principles resulting in quality of life of staff and 
happy workplace. 2) Alumni and communities participate in and have good relationship with the 
University. 3) Graduates are qualified with identity accepted nationally and internationally, and are 
able to live well in society. 4) Deliver research paper/ innovation published nationally and 
internationally and resulting in social benefits. 5) Have management systems to support opening of 
ASEAN Community and educational or research collaboration. 6) Be a learning and academic service 
centre of communities. 7) Preserve, develop and disseminate arts and cultures nationally and 
internationally. 8) Have efficient and worth management systems of properties and intellectual 
properties. English and other ASEAN languages are provided in learning and teaching systems. 
Collaboration with ASEAN countries is created; personnel and students have been exchanged in 
terms of academic paper, researches, training, curriculum development and higher educational 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 185 

 

systems. Therefore, Suan Sunandha Rajabhat University has higher capabilities with competent 
personnel and modern learning and teaching systems.  Its qualified graduates are able to compete 
internationally.  

Keywords: Bureaucracy, International, ASEAN Community  
 
บทน า 
           การพัฒนาระบบราชการในปี พ.ศ. 2556-2561 จะเน้นการท างานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งรัฐบาล
ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ซึ่งใน
การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมได้นั้น การสร้างสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ
ต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการ สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในองค์การภาครัฐ ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดท ายุทธศาสตร์และบูรณาการการท างานเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่าง
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2556-2561 จะเป็นกรอบทิศทางที่จะก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมี
คุณภาพ มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเช่ือถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 
           ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
           1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
           2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
           3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
           4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
           พัฒนาอย่างย่ังยืน 
           5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
           6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
           ก้าวสู่สากล 
           7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
           ในการก้าวสู่สากล ทุกหน่วยงาน ระดับกระทรวง กรม ต่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับด้านการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย เพื่อด าเนินตามปฏิญญาอาเซยีน ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชนให้มีทักษะเหมาะสม การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน และการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีด้านการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและรองรับ
การเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา คือ 1. การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
2. การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และ 3. การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
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โดยที่ สกอ.ก าหนด ให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาและการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนท าให้สถาบันอุดมต่างๆมีการ
วางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาว มีการเสริมหลักสูตรในเรื่องของประชาคมอาเซียน อีกทั้งจัดระบบการเรียนการสอนให้มี
ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่ใช้ในอาเซียน มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดฝึกอบรม การร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่วมวางระบบ
เครื่องมือด้านอุดมศึกษา ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น บุคลากรทางด้านศึกษามีสมรรถนะ มีระบบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
           คณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่สากล ที่ต้อง
สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน จึงได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการขับเคลื่อนระบบราชการ ใน
ประชาคมอาเซียน โดยท าการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี ประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหารทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางและโอกาสต่างๆที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาของมหาวิทย าลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ท้ังการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่
สากล 
 
วัตถุประสงค ์
           ด้วยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นความส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการยกระดับองค์การสู่ความเป็น
เลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สากล ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการขับเคลื่อนระบบการบริหารการ
ท างานท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน จึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี  
           1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามทิศทางการพัฒนาระบบ
ราชการ   ท้ังการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สากล 
           2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ได้ความเปรียบเชิงการแข่งขนั 
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
           ขอบเขตเชิงเนื อหา ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  สาระส าคัญการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
           ขอบเขตการวิเคราะห ์มุ่งไปในทิศทางของการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อด าเนินตาม
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ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้ อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
           ขอบเขตด้านเวลา พิจารณา ช่วงปีงบประมาณ 2557 ถึงปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)  
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย 
           วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  บทความ  รายงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ท้ังแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการทั้งใน
มุมมองของระบบโลกและการพึ่งพาตนเองในภูมิภาคอาเซียน แผนพัฒนาของอาเซียนในกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากแหล่งปฐมภูมิอันเป็นแหล่งรากเหง้าของข้อมูลด้วย
วิธีการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลต่างๆเช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนทนากลุ่มกับ
ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย  และการรวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นที่
ส าคัญของการบริหารงานมหาวิทยาลัย ตามทิศทางการพัฒนาระบบราชการ  ทั้งการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สากล รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติและข้อเสนอเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น วิธีการจากภาคส่วน
ต่างๆเพื่อน ามาสังเคราะห์ และวิเคราะห์เป็นข้อสรุปท่ีเป็นรูปธรรมและมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
            สถานท่ีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร    
            ส าหรับในการศึกษาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถด าเนินการพร้อมขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูล มีวิธีการดังนี้ การศึกษาเอกสารวิชาการหรืองานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
เบื้องต้น หลังจากท่ีเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม ด้วยการบันทึกเสียงการบันทึกภาพ 
การจดบันทึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยง โดยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลและจัดระบบ
ตามกรอบประเด็นค าถามในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจนน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้ขออนุญาตกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกล้องถ่ายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง 
           กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นและส าคัญ ในพื้นที่เป้าหมายที่มีกิจกรรมต่างๆ กล้อง
ถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้องการด าเนินงานและความชัดเจนของข้อมูลได้มากข้ึน 
           เคร่ืองบันทึกเสียง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ได้รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มที่
ชัดเจนกว่าการจดบันทึก เพราะบางครั้งการจดบันทึกจะท าให้ข้อมูลประเด็นที่ส าคัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การบันทึกเสียง
สามารถที่จะใช้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การวิเคราะห์ได้สมบูรณ์และครบถ้วนในเชิง
เนื้อหา 
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ส าหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี 2 วิธี วิธี
แรก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้ จดบันทึก การสังเกต
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แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้างข้อสรุปตามแนวคิดทฤษฎี
หรือการศึกษาวิจัย วิธีที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ในการ
วิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสอง
วิธีจะเป็นลักษณะบรรยาย ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็นสาระส าคัญในการยกระดับ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สากล ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการขับเคลื่อนระบบ
การบริหารการท างานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียนได้ข้อสรุป ผลการวิจัยที่เป็น
รูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามทิศทางการพัฒนาระบบราชการมี
ดังนี้ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ
ชุมชน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  3) 
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา เป้าประสงค์เชิงยุทธ์
ศาสตร์หลัก คือ บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้ 4) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 5) สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีระบบบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และเกิดความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 6) เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการช้ันน า เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ของสังคม 7) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีการอนุรักษ์ พัฒนา
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ และ 8) ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ มีระบบบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา ท าให้
ได้มีการก าหนดกรอบการท างาน การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะน าพา
มหาวิทยาลัยฯ สู่ความส าเร็จในฐานะ “มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน าเพื่อปวงชน : A Leading Quality University for 
All” การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย อีกทั้งการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนใน
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับ
สากล พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ   
สามเสาหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึง
บทบาทของอดุมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับเวทีสากล 
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สรุปและอภิปรายผล 
           การขับเคลื่อนระบบราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประชาคมอาเซียน ที่ส าคัญคือ 1) มีระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน  2) ศิษย์เก่าและชุมชนมี
ส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 3) บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ 4) สร้างผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติและเกิดประโยชน์ต่อสงัคม 5) มีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และ
เกิดความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 6) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 7) มีการ
อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ และ  8) คือ มีระบบบริหารสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่ใช้ในอาเซียน มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาทางด้านวิชาการ งานวิจัย การจัดฝึกอบรม การร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่วมวางระบบเครื่องมือด้านอุดมศึกษา 
ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีศักยภาพท่ีสูงขึ้น บุคลากรทางด้านศึกษามีสมรรถนะ มีระบบการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยการเปิด
อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพิ่มขึ้น มีศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง
บริการองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาตามสาขาวิชาชีพผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบภาษาอาเซียน 

2) มหาวิทยาลัยควรเร่งและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่โดดเด่น สากลเป็นที่ยอมรับ ทั้งองค์
ความรู้ นวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาวิชาการ การวิจัย โดยมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ท้ังทางด้าน
วิชาการ การศึกษาดูงาน วัฒนธรรม และเปิดศูนย์บริการทางวิชาการและภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
           1) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าแผนการพัฒนาระบบราชการใน
สถาบันการศึกษา ที่ตอบสนองทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
           2) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตอบสนองภารกิจของภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
           3) ควรศึกษาในประเด็นการพัฒนาระบบราชการสู่สากลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและเปรียบเทียบการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา รายภาค เพื่อเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันการศึกษาของประเทศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
           การศึกษาส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินผ่านไปได้ด้วยดี และประชาชน ผู้น าชุมชนเขตดุสิต ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
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การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน  ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้ 
เขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

The Analysis of Palm Oil Industry on Zoning Areas in Surat Thani Province 
 
นางสาวภารดี  มินา 
นักศึกษาปริญญามหาบณัฑติ สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม      
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านกายภาพ 3. เพื่อวิเคราะห์
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะการตั้งอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอยู่ในกลุ่ม Resource- based Industry ที่จ าเป็นต้องตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบ โดยอ าเภอ
พระแสงผลิตปาล์มน้ ามันมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการที่มีอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตั้งอยู่มากที่สุด ขณะที่ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์การตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย ใช้วิธีการทางสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) กับ
ปัจจัยการผลิต พบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านวัตถุดิบ the Raw 
Material (ผลผลิตปาล์มน้ ามัน) ในทางบวก r = 0.604 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ พบว่าอ าเภอที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ าเภอพระแสง มีค่าระดับความช านาญของอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันในอ าเภอมากท่ีสุด เท่ากับ11.46 

ค าส าคัญ: อุตสาหกรรมปาลม์น  ามัน  เขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน 
 
Abstract 

This research consists of 3 objectives: 1) to investigate the selection of optimal location for 
palm oil industry in Surat Thani Province; 2) to analyze the palm oil industry in Surat Thani as the 
optimal level of physical zoning area, and 3) to analyze the palm oil industry in Surat Thani as the 
optimal level of economic zoning area. 

The findings revealed that Palm oil industry in Surat Thani was classified in the Resource-
Based Industry Group due to its location close to raw material resources. Phra Saeng District was a 
relevant area of the highest numbers of palm oil factories and palm oil products. 
  The results of the statistical Correlation Analysis using Pearson-Product Moment Correlation 
Coefficient and Factors of Production revealed the positive correlation between the labor factor and 
the raw material of r = 0.604 with the 0.01 significant at the 0.01 level. 
As for the optimal level of economic zoning area, it was found that Phra Saeng District had the 
Comparative Advantage at the highest level of Location Quotient as 11.46. 

Keywords: palm oil industry, zoning area for palm oil growing 
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บทน า           
 สภาวะเศรษฐกิจไทยที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่ส าคัญด้านพลังงานที่ราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นผู้ผลิตอาหารราย
ส าคัญได้มีการน าเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่จ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2553) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จ านวนมากจากการ
น าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลโดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะพืชน้ ามันอย่างปาล์มน้ ามันที่เป็นพืชน้ ามันที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพืชน้ ามันทุกชนิดและยังเป็นพืชที่มีต้นทุน
การผลิตน้ ามันต่ ากว่าพืชชนิดอื่นๆ น้ ามันปาล์มจึงเป็นน้ ามันพืชส าหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด ทั้งจากการแปรรูป
โดยตรงและน าไปเปน็ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น น้ ามันปรุงอาหาร เนยเทียม มาการีน ครีมเทียม เนยขาว 
ส่วนประกอบของไอศกรีม นมข้นหวาน สบู่ เครื่องส าอาง เป็นต้น (ทัศนา อุดมพันธ์ , 2546) เมื่อผ่านการสกัดมาเป็น
น้ ามันปาล์มแล้วจะเป็นน้ ามันที่มีคุณประโยชน์ในด้านสารอาหารมาก อีกทั้ งยังสามารถเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
อุตสาหกรรมที่ใช้โอเลฟินเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมผลติไบโอดีเซลที่สามารถน ามาทดแทนเป็นเช้ือเพลิงในเครื่องยนต์
ดีเซล (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2547) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในผู้ผลิตปาล์มน้ ามันที่สามารถผลิตใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศและสามารถ
ส่งออกได้บางส่วน ปาล์มน้ ามันปลูกได้เพียงประมาณ 42 ประเทศท่ัวโลกเท่านั้น Corley และ Hong (1982) ได้กล่าวถึง
พื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามันจะอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศาเหนือ-ใต้เส้นศูนย์สูตร หรือไม่เกินเส้น
ละติจูดที่ 20 องศาเหนือ-ใต้เส้นศูนย์สูตร โดยประเทศไทยเปน็หนึ่งในประเทศท่ีอยู่บรเิวณที่เหมาะสมส าหรับปาล์มน้ ามัน
ดังกล่าว  ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่         
ปาล์มน้ ามัน จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน (Land Suitability) กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด
(Crop requirement) ตามสภาพที่มีการเพาะปลูก ซึ่งจากจากนโยบายดังกล่าวท าให้พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันของประเทศ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกของแต่ละจังหวัด(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) 

โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกที่เนื้อที่
ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งมีศักยภาพสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณท์ี่ท าให้สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมกีารขยายตัวสงูขึน้ 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาปาล์มน้ ามัน (ส านักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2556)         
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และความต้องการสินค้าทางด้านการเกษตร      
มีสูงขึ้นประกอบกับสภาพอากาศร้อนช้ืนอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรที่ปาล์มน้ ามันเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มี        
การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ า ทางบก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
  จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีความส าคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่ปัจจุบันส่วน
แบ่งการผลิตน้ ามันปาล์มต่อพืชน้ ามันของโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปาล์มน้ ามันสามารถน ามาแปรรูป
เป็นน้ ามันปาล์มส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมน้ ามันพืช อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เป็นต้น และยังเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งทางเลือกในด้านพลังงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะทีป่ัจจุบันราคาน้ ามันอยู่ในระดับสงู ดังนั้นเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการผลติให้เหมาะสมจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพไปสู่
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อศึกษาลักษณะการเลือกที่ตัง้อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาลม์น้ ามันในจังหวัดสรุาษฎร์ด้านกายภาพ 

 3. เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาลม์น้ ามัน ในจังหวัดสรุาษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ 
                                            

วิธีด าเนินการวิจัย          
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล            

   แหล่งข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดย การสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  
 1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารงานวิจัย 
รายงานวิทยานิพนธ์ และสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันจากสถาบันการศึกษาท้ังหน่วยงานต่างๆ  

       ของภาครัฐและเอกชน ได้แก่        
  1.2.1 ข้อมูลจ านวนอุตสาหกรรมและแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี พ.ศ. 2555 จาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี       
  1.2.2 ข้อมูลอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.2.3 ข้อมูลจ านวนอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและแรงงานภาคอุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม        

1.2.4 ข้อมูลการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
1.2.5 ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัตราส่วน 1:50,000 จากกรม 

แผนที่ทหาร  
 
2. การจัดกระท าข้อมลู 
  ภายหลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการจัดกระท าข้อมูลใหม่โดย 

 2.1 การศึกษาลักษณะการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งข้อมูลลักษณะทางที่ตั้ง
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและข้อมูลการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม 

 2.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสรุาษฎร์ธานีดา้นกายภาพ หลังจากรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน และข้อมูลแรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามัน ไปใช้ในกาวิเคราะห์ความสัมพันธ์การตั้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัด       สุราษฎร์ธานีกับ
ปัจจัยการผลิตโดยพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสถิติด้วย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson-
Product Moment Correlation Coefficient) เป็นการศึกษาค่าความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างตัวแปรที่น ามาศึกษาวา่
มีความสัมพันธ์ในทางบวก หรือทางลบ หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน  

 2.3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีข้อมูลการจ้างงานรวมในทุกอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล
การจ้างงานในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของประเทศ และข้อมูลการจ้างงานรวมในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ได้จาก
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การเก็บข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เก็บรวบรวมให้อยู่ ในรูปของ
หน่วยทางสถิติ ส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Location Quotient 

 
3. วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล        
 3.1 การศึกษาลักษณะการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อที่ตั้งอุตสาหกรรม Smith (1971 อ้างโดย Srikam, 1987) กล่าวว่า ได้แก่ แรงงานในท้องถิ่น ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 
ผู้ประกอบการ เงินทุน การขนส่ง ใกล้แหล่งตลาด พลังงานและเชื้อเพลิง การเกาะกลุ่มรวมตัวกัน โครงสร้างพื้นฐานและ
ลักษณะที่น่าพอใจของชุมชน นโยบายรัฐบาล โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และน าข้อมูลดังกล่าวมาแปลความเป็น
ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

 3.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ ด้านกายภาพ การวิเคราะห์ใช้วิธีการทาง
สถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) การศึกษาจะก าหนดตัวแปร X = จ านวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน Y = จ านวนปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน เมื่อก าหนดให้จ านวนแรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันเป็นตัวแปรตาม และจ านวนผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นตัว
แปรอิสระแล้วจะให้ค่าความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างตัวแปรที่น ามาศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวก หรือทางลบ 
หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

r = N (∑XY) – (∑X)(∑Y) 
      [ N(∑X2) – (∑X)2] *[ N(∑Y2) – (∑Y)2 
 
r     = สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรX กับ ตัวแปรY         
∑X  = ผลรวมของข้อมลูที่ได้จากตัวแปร X 
∑X2 = ผลรวมก าลังสองของข้อมูลที่ได้จากตัวแปร X  
∑Y  = ผลรวมของข้อมูลที่ไดจ้ากตัวแปร Y 
∑Y2  = ผลรวมก าลังสองของข้อมูลที่ได้จากตัวแปร Y 
∑XY = ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าของตัวแปร X และ Y 
N    = จ านวนข้อมูล  
 

 3.3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ ในการวิจัยครั้งนี้ จะน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ มาวิเคราะห์หาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ของอุตสาหกรรม ท่ีนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดนช่ือ อีลี่ เฮกเกอร์ (Eli Heckscher) และเบอร์ทิล ออแลง (Bertil Ohlin) 
ได้ขยายแนวความคิดของเดวิด ริคาโด (David Ricardo) ไปสู่ปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศ เช่น ทรัพยากรและทุน เนื่องจาก
แต่ละประเทศมีปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกัน น ามาซึ่งความแตกต่างของต้นทุนการผลิต ยิ่งต้นทุนทรัพยากรเหล่านี้มีมาก
ต้นทุนการผลิตก็ยิ่งต่ า ด้วยวิธีLocation Quotient เป็นค่าดัชนีที่บ่งบอกถึงความช านาญ(Relative Specializationค่า
ระดับความช านาญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในอ าเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  สูตรดังนี้ 
Alexander,John Wesley 1979 and Hayter, Roger 1977 (อ้างโดย Srikam, 1987) 
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LQ =  Xi  / Yi 
                Xt / Yt 

Xi = การจ้างงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในอ าเภอ 
Xt = การจ้างงานรวมในทุกอุตสาหกรรมในอ าเภอ 
Yi = การจ้างงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 Yt = การจ้างงานรวมในทุกอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  
ค่า LQ เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในอ าเภอระดับเดียวกับในจังหวัด                 

สุราษฎร์ธานี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออ าเภอดังกล่าวมีความช านาญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันเท่ากับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ค่า LQ น้อยกว่า 1 แสดงว่าอ าเภอดังกล่าวมีความช านาญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันด้อยกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค่า LQ มากกว่า 1 แสดงว่าอ าเภอดังกล่าวมีความช านาญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมากกว่าจังหวัด                         
สุราษฎร์ธาน ี
 

4. การน าเข้าข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ 
โดยการน าข้อมูลอุตสาหกรรม น าเข้า ปรับและแก้ไขโดยใช้โปรแกรมARCGIS ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS)และน าเข้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งได้จากแผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัตราส่วน 1:50,000 จาก
กรมแผนที่ทหาร 
 
 5. สถิติและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ร้อยละ (Percentage) 
 5.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) 
 5.3 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของอุตสาหกรรม ด้วยวิธี 

Location Quotient 

6. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล      

 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์         

 6.2 โปรแกรม ARCGIS โดยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS)    

 6.3 แผนที่แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี    

 6.4 แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมลูผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปาลม์น้ ามันในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 

ผลการวิจัย  
 การศึกษาลักษณะการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต      
ที่จ าเป็นต่อกระบวนการอุตสาหกรรม  พบว่าการตัดสินใจในการตั้งอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันจ านวน 23 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งแสดงดังต่อไปนี้ 
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 ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะการเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ 
 

ล าดับที ่ ลักษณะการตั งอุตสาหกรรม ร้อยละ 

1 ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 95.65 

2 การขนส่ง 69.57 

3 เงินทุน 56.52 

4 ใกล้แหล่งตลาด 39.13 

5 ผู้ประกอบการ 34.78 

6 โครงสร้างพื้นฐานและลักษณะที่น่าพอใจของชุมชน 30.43 

7 การเกาะกลุ่มรวมตัวกัน 21.74 

8 แรงงานในท้องถิ่น 13.04 

9 พลังงานและเช้ือเพลิง 8.70 

10 นโยบายรัฐบาล(การสนับสนุนของหน่วยงานราชการ) 4.35 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันจ านวน 23 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันโดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีความส าคัญ
มากที่สุดคือ การตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบ(ปาล์มน้ ามัน)หรอืพ้ืนท่ีที่มีวัตถุดิบเพียงพอ ร้อยละ95.65 รองลงมาคือ ความสะดวก
ในการคมนาคมขนส่ง ร้อยละ69.57 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจ าแนกรายอ าเภอของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีปี พ.ศ.2556 (ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2556)พบว่าผลผลิตกระจายอยู่ทุกอ าเภอ โดยอ าเภอ
พระแสงมีผลผลิตปาล์มน้ ามันมากท่ีสุดจ านวน 635,741 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 3,783 กิโลกรัม/ไร่ และเป็นอ าเภอที่มี
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตั้งอยู่จ านวน 7 แห่ง รองลงมาได้แก่ อ าเภอพุนพิน มีผลผลิตจ านวน 474,684 ตัน คิดเป็น
ผลผลิตเฉลี่ย 3,463 กิโลกรัม/ไร่ มีอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตั้งอยู่ 4 แห่ง  

 

ตารางที่ 2  ผลผลิตปาลม์น้ ามันจ าแนกรายอ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี พ.ศ.2556 

อ าเภอ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 

เมืองสุราษฎร์ธาน ี 68,552 3,274 

กาญจนดิษฐ ์ 240,906 3,614 

เกาะสมุย 234 1,950 

คีรีรัฐนิคม 222,172 3,268 

ไชยา 196,184 3,550 

ดอนสัก 68,368 3,082 

ทา่ฉาง 206,301 3,550 

ท่าชนะ 329,669 3,588 

บ้านนาสาร 67,193 3,611 

พนม 170,928 3,192 

พระแสง 635,741 3,783 

พุนพิน 474,684 3,463 

เวียงสระ 62,884 3,253 

เกาะพะงัน 65 1,200 

เคียนซา 230,362 3,598 

บ้านตาขุน 30,890 3,399 

บ้านนาเดิม 30,205 3,251 
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ตารางที่ 2  ผลผลิตปาลม์น้ ามันจ าแนกรายอ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี พ.ศ.2556 
อ าเภอ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 

ชัยบุรี 308,887 3,724 

วิภาวด ี 57,063 3,397 

รวม 3,401,288 3,536 

ที่มา : รายงานสภาพการปลูกไม้ผล ไม้ยนืต้น ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านีปี พ.ศ.2556 
 

และสามารถแสดงพื้นที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อระดับความเหมาะสมของพื้นที่ใน
การปลูกปาล์มน้ ามันตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 
ดังนี ้

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่วิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้เขตเหมาะสม ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(Zoning) 
ที่มา : จากการวิเคราะห ์

 

เมื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านกายภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การตั้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับปัจจัยการผลิตโดยพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบปาล์ม
น้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) เมื่อ
ก าหนดให้จ านวนแรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันเป็นตัวแปรตาม และจ านวนผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นตัวแปรอิสระ 

 

อ าเภอท่าชนะ 

อ าเภอไชยา 

อ าเภอท่าฉาง 

อ าเภอเกาะพะงัน 

อ าเภอเกาะสมุย 

อ าเภอวิภาวดี 

อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี 

อ าเภอพุนพิน 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

อ าเภอบ้านตาขุน 

อ าเภอชัยบุร ี

อ าเภอดอนสัก 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

อ าเภอพนม 

อ าเภอพระแสง 

อ าเภอบ้านนาสาร 

อ าเภอบ้านนาเดมิ 

อ าเภอเคียนซา 

อ าเภอเวียงสระ

สาร 
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พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทางบวก ปัจจัยด้านแรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้าน
วัตถุดิบ(ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน) มีค่า r = 0.604 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์หาความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)ของอุตสาหกรรม ที่แสดงค่าด้วยวิธี Location Quotient (LQ) จาก
ตารางที่1 พบว่า อ าเภอที่มีค่ามากที่สุดคือ อ าเภอพระแสง (LQ = 11.455) และอ าเภอที่มีค่าต่ าที่สุดคือ อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี (LQ = 0.030) 
 

ตารางที ่1 แสดงค่า L.Q. อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน จ าแนกตามรายอ าเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ าเภอ จ านวนแรงงาน(คน) 
จ านวนแรงงาน 

อุตสาหกรรมปาล์มน  ามัน 
ค่า L.Q. 

เมืองสุราษฎร์ธาน ี 10,172 6 0.030 

พุนพิน 12,679 53 0.213 

ท่าฉาง 741 85 5.964 

กาญจนดิษฐ ์ 3,207 116 1.880 

ท่าชนะ 521 46 4.600 

บ้านนาสาร 1,032 5 0.252 

ดอนสัก 1,235 40 1.684 

พระแสง 1,385 305 11.455 

 
อภิปรายผลและสรุป 
 ผลการศึกษาลักษณะการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดอยู่ในกลุ่มResource 
base Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากส าหรับ
การผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันที่ต้องใช้วัตถุดิบจ านวนมาก โดยพบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันจ านวน 23 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันใกล้แหล่งวัตถุดิบ
(ปาล์มน้ ามัน)หรือพ้ืนท่ีที่มีวัตถุดิบเพียงพอมากที่สุด โดยผลผลิตปาล์มน้ ามันจ าแนกรายอ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 
พ.ศ.2556 พบว่าผลผลิตกระจายอยู่ทุกอ าเภอ โดยอ าเภอพระแสงมีผลผลิตปาล์มน้ ามันมากที่สุดจ านวน 635,741 ตัน 
คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 3,783 กิโลกรัม/ไร่ และเป็นอ าเภอที่มีอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตั้งอยู่จ านวน 7 แห่ง ที่อยู่ในเขต
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 
 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านกายภาพ พบว่าความสัมพันธ์การตั้ง
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับปัจจัยการผลิตโดยพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบปาล์มน้ ามัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Correlation 
Analysis พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทางบวก ปัจจัยด้านแรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางด้านวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน) มีค่า r = 0.604       
 และผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ พบว่าอ าเภอที่มีความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่อ าเภอที่มีค่า L.Q.มากที่สุดคือ 
อ าเภอพระแสง และอ าเภอที่มีค่า L.Q.ต่ าที่สุดคือ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ แสดง ค่าด้วยวิธีLocation 
Quotient (LQ)จากตารางท่ี1พบว่า อ าเภอที่มีค่ามากที่สุดคือ อ าเภอพระแสง (LQ = 11.455) และอ าเภอที่มีค่าต่ าที่สุด
คือ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (LQ = 0.030) 
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ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์หาความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)ของอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Location Quotient (LQ) พบว่า อ าเภอที่มีค่า
มากที่สุดคือ อ าเภอพระแสง (LQ = 11.455) และอ าเภอที่มีค่าต่ าที่สุดคือ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (LQ = 0.030) แสดง
ให้เห็นว่า อ าเภอพระแสง มีสัดส่วนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในอ าเภอเด่นกว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คืออ าเภอพระแสงมีความช านาญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมากกว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธาน ีมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันในอ าเภอด้อยกว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี มีความช านาญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันน้อยกว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการตั้งในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพในการผลิตไบโอดเีซลสูง แต่อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันประสบปัญหาดา้นพันธุ์วัตถุดิบทีป่รมิาณน้ ามันในผลปาล์ม
น้ ามันน้อย ไม่เพียงพอในการส่งออกนอกประเทศ หากมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพพันธุ์ปาล์มน้ ามันให้มีปริมาณ
น้ ามันในผลปาล์มน้ ามันมากขึ้น สามารถที่จะสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้  ตลอดจนเป็นการกระจาย
รายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน 

2. อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์และผลพลอยได้จากการกลั่นน้ ามันปาล์ม เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆในขั้นสุดท้ายส าหรับจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค หากมีการพัฒนาความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันไป
ข้างหน้าและย้อนกลับ โดยมีหน่วยงานรัฐบาลให้การสนับสนุนการเช่ือมโยงและการสร้างกลุ่มเครือข่ายให้มีความเหนียว
แน่นในการ่วมมือกันด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องและหากมีการศึกษาเรื่องนี้อีกควรมีการศึกษาถึง
ปัญหาเชิงพื้นที่ท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจัยมากขึ้น 
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อาจารย์ ดร. ภูวาเดช  โหราเรือง 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุลักษณาการของการพนัน และ (2) วินิจฉัยว่าการส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการชิงโชคเข้าข่ายการพนันหรือไม่ โดยใช้การวิจัยเอกสารควบคู่กับการวิจัยภาคสนามด้วยเทคนิคการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ลักษณาการของการพนันประกอบด้วย การวางเดิมพัน ผู้พนันมุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะ ซึ่งผลของการพนัน คือ มีได้มีเสีย และด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ ท าให้การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคไม่ถือ
เป็นการพนัน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการชิงโชคอาจถูกท าให้เป็นการพนันได้ โดยผู้เล่น (ผู้บริโภค) และ 
ธุรกิจที่จัดให้มีการชิงโชค ดังนั้น การจะก าหนดว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเป็นการพนันได้นั้น กิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ผู้บริโภคมองว่าเงินที่ซื้อสินค้าคือเงินเดิมพัน (2) ผู้บริโภคมุ่งมั่นที่จะชนะรางวัลให้
ได้ ซึ่งแสดงออกในลักษณะของการซื้อสินค้าจ านวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัล  (3) ผู้บริโภคมีทัศนคติหวังรวย
ทางลัด และ (4) ธุรกิจที่จัดให้มีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค จัดให้มีรางวัลมูลค่าสูงๆและออกรางวัลถี่ ซึ่งหาก
สถานการณ์การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคในปัจจุบันเป็นดังเช่นที่กล่าวมานี้ก็สรุปได้ว่า การส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการชิงโชคเป็นการพนันอย่างแน่นอน 

ค าส าคัญ: การส่งเสริมการขาย  การชิงโชค  และ การพนัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to identify characteristics of gambling and 2) to 
diagnose whether sweepstakes in terms of sale promotion was gambling or not. Documentary 
research and field research; observation and in-depth interview technics were used in this 
investigation. The research found that; characteristic of gambling consisted of wager and declaration 
of intention, and player could be either winner of loser. So, as mentioned, sweepstakes in terms of 
sale promotion was not gambling. However, sale promotion via sweepstakes could be gambling by 
player (consumer) and sponsor. Then, to consider that sweepstakes was gambling, consumer would 
(1) consider prices as a stakes, (2) eager to win; by purchasing a lot of goods in order to enhance their 
chance, and (3) made a killing on sweepstakes, whereas, sponsor would set a high value of prize and 
draw lots too frequent. Thus, if current situation showed as stated above, sweepstakes in terms of 
sale promotion would be gambling in every way. 

Keywords:  Sales Promotion, Sweepstakes, Gambling 
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บทน า 
การพนันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทุกคนรู้จักกันดี แต่การวินิจฉัยว่าสิ่งใดหรือกิจกรรมใดเป็นการพนัน ไม่ใช่

เรื่องง่าย เพราะต้องค านึงถึงบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
เงื่อนไข หรือวิธีการเล่น เป็นต้น ค านิยามการพนันจึงเป็นประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงกันพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นการ
พิจารณาถึงกิจกรรมหนึ่งๆ เมื่ออยู่ในเง่ือนไขหนึ่งจะไม่ใช่การพนัน แต่เมื่ออยู่ในอีกเง่ือนไขหนึ่งจะถือว่าเป็นการพนัน          
(สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2546: 2)  

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันโดยตรง 3 ฉบับด้วยกันคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันไว้อย่างชัดเจนในบรรพ 3 ลักษณะ 18 การพนันและ
ขันต่อในมาตรา 853-855 ส่วนพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีการแบ่งการพนันไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ การ
เล่นพนันที่ห้ามเด็ดขาดและการเล่นพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม เกมการพนันได้ถูกพัฒนารูปแบบไปอย่างหลากหลาย มีการเรียกช่ือและใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกัน ท าให้
เกมการพนันและวิธีการเล่นพนันในปัจจุบันถูกขยายขอบเขตและมีความแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก การจะวินิจฉัยว่า
กิจกรรมใดบ้างที่เป็นการพนันจึงเป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก ดังสังเกตได้จากการที่ภาคธุรกิจจ านวนมากที่ไม่ได้ ท าธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันแต่กลับน าวิธีการเล่นพนันมาใช้เพื่อส่งเสริมการขาย โดยด าเนินการในลักษณะของการให้สิทธิ์แก่
ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าในการชิงโชครางวัลใหญ่ ส่งผลให้ลูกค้ามีความต้องการมาซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความ
ต้องการบริโภคสินค้านั้นจริง หรือ อาจมาจากความต้องการเข้าร่วมเสี่ยงโชคเพื่อต้องการของแถมพกหรือรางวัลที่มีมูลค่า
สูงจูงใจก็เป็นได้ ซึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการขายในลักษณะดังกล่าวนี้แม้ว่าจะอยู่บนพ้ืนฐานของการเสี่ยงโชคและมิใช่การ
พนันก็ตาม แต่กลับมีวิธีการเล่น (การชิงโชค) เช่นเดียวกับการพนัน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นกิจกรรมที่กระท ากับประชาชน
จ านวนมาก เพราะมีการจ าหน่ายหรือโฆษณาไปทั่วประเทศ ซึ่งจากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การวินิจฉัยว่าการส่งเสริม
การขายด้วยการชิงโชคเข้าข่ายการพนันหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากปล่อยให้มีการน าวิธีการเล่นการ
พนันมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายโดยที่มิได้มีการควบคุมในระดับภาคปฏิบัติการแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ว่านี้
อาจก่อให้เกิดการมอมเมาประชาชนและเข้าข่ายการพนัน ซึ่งในท้ายที่สุดอาจท าให้ประชาชนเข้าสู่วงจรการพนันได้ง่าย
ขึ้นในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อระบุลักษณาการของการพนัน 
2. เพื่อวินิจฉัยว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคของภาคธุรกิจเขา้ข่ายการพนันหรือไม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ร่วมกับ การวิจัยภาคสนาม (Field research) 

โดยด าเนินการวิจัยในปี 2556 ถึง มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสารโดยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ งานวิจัย และบทความต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายของการพนัน การเสี่ยงโชคและการชิงโชค อาทิ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ถึงนัยเชิงความหมายและระบุลักษณาการของการพนัน  

2. การวิจัยภาคสนามโดยด าเนินการใน 2 ส่วนดังน้ี 
  2.1 ด าเนินการสัมภาษณ์นักการตลาดจากภาคธุรกิจจ านวน 15 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

วิจารณญาณ (Judgmental Sampling) ถึง มุมมองและความคิดเห็นของนักการตลาดต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการชิงโชคในปัจจุบัน โดยผู้ให้ข้อมูล (ขอสงวนนาม) ทั้งหมดด ารงต าแหน่งในระดับบริหารและมีภาระหน้าที่ 
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โดยตรงในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
    2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคของภาคธุรกิจโดยเก็บข้อมูลจากการ

สังเกตจากการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ในช่วงเดือน เมษายน 2557 เพื่อประมาณการณ์มูลค่ารางวัลในการชิงโชค
ตลอดจนรูปแบบวิธีการในการจัดชิงโชค 

 3. น าข้อมูลที่ได้มาศึกษา และสังเคราะห์เกณฑ์ ส าหรับการวินิจฉัยกิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิง
โชคว่าเป็นการพนันหรือไม่ 
 

ผลการวิจัย 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการเสี่ยงโชค 
   กฎหมายหลักเกี่ยวกับการพนันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช  2478 

โดยมาตรา 4 ได้แบ่งการพนันออกไว้เป็น 2 ประเภท คือ การพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก. 
ท้ายพระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478 และ การพนันประเภทอนุญาต ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้เท่าน้ัน  

   ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นี้เองได้กล่าวถึงการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคไว้อย่างชัดเจน ซึ่งภาคปฏิบัติการของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ก็คือ กิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการชิงโชคนั่นเอง โดยในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นี้ การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ไม่ถือว่าเป็นการพนัน แต่เป็นการกระท าที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กล่าวคือ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลในทางแพ่งเป็นสัญญาผูกพันระหว่างผู้จัดและผู้
เข้าเล่นหรือผู้เข้าแข่งขัน โดยถือว่าเป็นค ามั่นจะให้รางวัลหรือค ามั่นในการประกวดชิงรางวัลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรา 362-365 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช 2478 จะท าให้มีความผิดทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478 เช่นกัน 

   เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตส าหรับการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองซึ่งจะออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ส าหรับ
จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แห่งท้องที่ที่ท าการ
เสี่ยงโชค ซึ่งจะออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 4 (1) ,(2) และข้อ 4 ข. (4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548)ฯ  

  ส าหรับสาเหตุที่ต้องน าเรื่องของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคมาบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการพนันฯ เนื่องจาก ต้องการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปควบคุมการประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพท่ีจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มิให้มีการเอาเปรียบ หลอกลวงประชาชน หรือเป็นการท าให้ 
ผู้เล่นต้องมัวเมาในการเสี่ยงโชคเพื่อหวังรวยทางลัด 
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2.  มุมมองนักการตลาดต่อการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค  
    การส่งเสริมการขายนั้นมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจก

สินค้าตัวอย่าง คูปองส่วนลด ของแถม การจัดประกวด และการชิงโชค เป็นต้น ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลสินค้าอุปโภค
บริโภคเฉพาะที่มีการส่งเสริมการขายผ่านการให้รางวัลด้วยการชิงโชคในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 เมษายน 
2557 ท่ีมีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ระดับชาติ (Free TV) พบว่ามีสินค้าท่ีส่งเสริมการขายผ่านการให้รางวัลด้วยการชิง
โชคทั้งหมดถึง 23 ตราสินค้า โดยมูลค่ารางวัลรวมทั้งตลาดอยู่ที่ประมาณ 351 ,000,000 บาท โดยมูลค่ารางวัลรวมที่
สูงสุดมีมูลค่าถึง 80 ล้านบาท ประเภทรางวัลที่ธุรกิจนิยมน ามาใช้เป็นรางวัลมากที่สุดคือ รถยนต์ รายการท่องเที่ ยว 
ทองค ารูปพรรณ และโทรศัพท์มือถือ ส่วนวิธีการชิงรางวัล/ชิงโชคที่ธุรกิจนิยมน ามาใช้ คือ การส่ง SMS ตามด้วยรหัสที่
อยู่บนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งเสริมการขายอยู่ในช่วงระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 เดือนและช่วงเวลาที่ออก
โฆษณากิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา  16.00 น. - 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สื่อสามารถเข้าถึงผู้รับ
สารได้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งจากข้อมูลนี้ จะเห็นว่ามูลค่าการส่งเสริมการขายเฉพาะเดือนเมษายน พ.ศ.2557 เพียงเดือน
เดียว ได้สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการตลาดประเภทการ
ส่งเสริมการขายด้วยการชิงโชคเป็นอย่างมาก การที่ธุรกิจทุ่มรางวัลมูลค่าสูงตลอดจนด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
อย่างเข้มข้น ยิ่งท าให้เช่ือได้ว่าการชิงโชคคือเครื่องมือทางการตลาดอันทรงพลัง ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งการชิงโชคเข้มข้นขึ้น
เท่าไหร่ ประชาชนก็จะยิ่งเสี่ยงท่ีจะลุ่มหลงมัวเมามากขึ้นเท่าน้ันเช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการสัมภาษณ์นักการตลาด
จากภาคธุรกิจจ านวน 15 คน ถึง มุมมองและความคิดเห็นของนักการตลาดต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิง
โชคในปัจจุบัน โดยประเด็นการสัมภาษณ์มุ่งไปท่ีมุมมองของนักการตลาดที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายดังกล่าวว่า
เป็นการพนันหรือไม่ ซึ่งผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการชิงโชคเป็นการเสี่ยงโชคมิใช่การพนัน โดยให้เหตุผลสนับสนุนคือ ผู้เสี่ยงโชคในกิจกรรมการส่งเสริมการขายนั้น มี
แต่ได้-ไม่มีเสีย อย่างไรก็ตาม หากการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปอย่างหนักหน่วงทั้งในแง่ของรางวัลความถี่ในการออก
รางวัล และ การโฆษณากระตุ้นเร้า จนท าให้ผู้บริโภคลืมคุณค่าที่แท้จริงของสินค้า ลุ่มหลงในความหวังว่าจะได้รางวัล ก็
จะถือว่า ผู้ขายสินคา้ขาดจริยธรรมในการท าธุรกิจด้วยเพราะเป็นการมอมเมาประชาชนอย่างหนึ่ง  

ในทางตรงข้าม ผู้บริหารฝ่ายการตลาดบางรายกลับมองว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายเป็นการพนันอย่างหนึ่ง 
เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น โดยตัวสินค้าเองมีมูลค่าต่ า แต่ของรางวัลกลับมีมูลค่า
สูง จนท าให้การได้มาซึ่งสินค้าเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในการได้เล่นพนัน ซึ่งในกรณีนี้ การซื้อสินค้าจึงไม่ต่างจากการซื้อ
สิทธ์ิในการเล่นพนัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ภาพของสถานการณ์ที่แท้จริงก็คือ การซื้อสิทธิ์พนันโดยมีของแถมคือ สินค้า 
เพราะคนต้องการชิงโชค (พนัน) ไม่ได้ต้องการบริโภคสินค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งเสริมการขายประเภทชิงโชคจะ
เป็นการพนันแต่ก็เป็นการพนันที่บางเบาและยอมรับได้ เพราะ มูลค่าเงินเดิมพันต่ า และ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากระบบทุน
นิยม ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปท่ัวโลก 

3. เกณฑ์การจ าแนกความแตกตา่งระหว่างการพนันและการเสียงโชค 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ มีถ้อยค า (Terms) ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการเสี่ยงโชค อยู่หลายค า ซึ่ง

ส่งผลต่อการน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างการพนันและการเสี่ยงโชค โดยถ้อยค า
เหล่านี้ ได้แก่ “การเดิมพัน” “การทายผล” “การสุม่เลือก”“ความเสี่ยง” “ทักษะผู้เล่น” “แพ้/ ชนะ” “ความตื่นเต้น” 
และ “ฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายหนึ่งเสีย” ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ ล้วนมีความหมาย รูปแบบ ที่มีความเฉพาะในตัวเอง อย่างไรก็ตาม 
ถ้อยค าเหล่านีเ้มื่อถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายและจ าแนกความแตกต่างระหว่างการพนันและการเสี่ยงโชค
กลับมีการเลื่อนไหลของความหมายและส่งผลใหเ้กิดความไม่ชดัเจนในบริบทท่ีแตกต่างกัน น่ันเป็นเพราะว่า แท้ที่จริงแล้ว 
การพนันกับการเสี่ยงโชคนั้นมีความทับซ้อนกันในบางมณฑล อย่างไรก็ตาม การพนนักับการเสี่ยงโชคเป็นคนละเร่ืองกัน  
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โดยการพนันอาจมีการเสี่ยงโชคเปน็องค์ประกอบในตัดสินแพ้-ชนะ หรือไมม่ีก็ได้ ทั้งนี้ลักษณาการส าคญัที่ท าให้การพนัน
แตกต่างไปจากการเสี่ยงโชคก็คือ ทุกการพนันต้องมีการวางเดมิพัน และผู้พนันมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ที่เล่นพนันอาจชนะ (ได้เดมิพัน) เสมอ (ไม่ได้เดิมพัน) หรือ  แพ้ (เสียเดิมพัน) ก็ได้ ส่วนการเสีย่งโชคนั้น ไม่มีการวางเดิม
พัน การได้หรือไมไ่ดร้างวัลนั้นผู้เลน่ไม่สามารถใช้ความสามารถของตนเป็นองค์ประกอบในการเอาชนะไดเ้ลย เพราะการ
ชนะรางวัลใช้วิธีการสุ่มเลือก และท าให้ผู้เล่นมลีักษณะเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการเสี่ยงโชคนั้น 
ไม่ว่าผู้เล่นจะได้หรือไมไ่ด้รางวัลก็ตาม แต่ผู้เล่นต้องไมม่ีเสีย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ที่เสี่ยงโชคมีทางได้แต่ไมม่ีทางเสีย  

4.  การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค เป็นการพนันหรือไม่  
การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคนั้นเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภคถูกเลือกให้ได้รางวัลด้วยการสุ่มโดยที่ผู้บริโภค

ยังคงเป็นผู้ที่มีแต่ทางได้ ไม่มีทางเสีย ซึ่งเป็นลักษณาการของการเสี่ยงโชค โดยเงินที่ผู้บริโภคจ่ายนั้นเป็นการจ่ายเพื่อ
ช าระเป็นค่าสินค้า มิใช่เป็นไปเพื่อให้ได้สิทธ์ิในการชิงโชค เงินท่ีช าระค่าสินค้าจึงมิใช่เงินเดิมพัน และการได้สิทธิ์ในการชิง
โชคก็ถือว่าเป็นของแถม ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะไม่ได้รางวัลจากการชิงโชคแต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะ
สินค้าท่ีซื้อมายังคงอยู่กับบริโภคเช่นเดิม ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการการชิงโชค จัดเป็นการเสี่ยง
โชค มิใช่การพนัน  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเสี่ยงโชคด้วยการชิงโชคจะมิใช่การพนัน แต่สามารถถูกท าให้เป็นการพนันได้ เช่น การซื้อ
สินค้าจ านวนมากๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล การซื้อสินค้าเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการชิงโชคด้วยหวังว่ าจะชนะรางวัล 
โดยมิได้ต้องการบริโภคสินค้านั้นจริง เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว การชิงโชคก็จะกลายเป็นการพนันทันที นอกจากนี้ 
การที่ธุรกิจก าหนดให้รางวัลมีมูลค่าสูงๆ ในขณะที่สินค้านั้นก็มีราคาถูกสามารถซื้อและส่งชิงโชคได้ทุกวันด้วยแล้ว       
ยิ่งเท่ากับเป็นการจูงใจและเอื้อให้ประชาชนเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคเป็นการพนันชิงรางวัลได้ไม่ยากนัก  

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยมองว่า การวินิจฉัยว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเป็นการพนัน
หรือไม่นั้น อาจไม่ใช่สารัตถะที่ส าคัญเพียงอย่างเดียว หากแต่การพิจารณาว่าตัวแปรใดบ้างที่ท าให้การส่งเสริมการขาย
ด้วยการชิงโชคพัฒนาไปสู่ภาวะแห่งการพนันได้ ก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญเช่นกัน ซึ่งจากการสังเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ให้การชิงโชคเป็นการพนันประกอบด้วย (1) ความโลภอยากได้รางวัล (2) ความหมกมุ่นหวังรวยทางลัด และ (3) มูลค่า
รางวัลที่สูงและความง่ายในการได้มาซึ่งสิทธ์ิในการชิงโชค ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยท่ีส่งผลให้กจิกรรมการชิงโชคกลายเป็นการพนัน 

ที่มา: ได้จากการสังเคราะห์ของผู้วจิัย 

การชิงโชค 

ตัวแปรทีส่่งผล 

  ความโลภอยากได้รางวัล 

  อาการหมกมุน่ หวังรวยทางลัด 

  รางวัลที่มูลค่าสูง และ การได้สิทธิ์ใน
การชิงโชคทีง่่ายดาย 

การพนัน 
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จากกระบวนทัศน์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้าน ความโลภอยากได้รางวัล  อาการหมกมุ่นที่เกิดจากการ
หวังรวยทางลัด  และ การจัดให้มีการจูงใจด้วยรางวัลมูลค่าสูงๆ ที่สามารถได้สิทธิ์ในการชิงโชคได้อย่างง่ายดาย ได้ท าให้
เงินค่าสินค้ากลายเป็นเงินเดิมพัน ผู้ที่ชิงโชคมีความมุ่งมั่นที่จะชนะรางวัล และท าให้กิจกรรมการชิงโชคกลายเป็นการ
พนันในท่ีสุด  

การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคนั้นโดยลักษณาการของตัวมันเองมิใช่การพนันแต่ถูกท าให้เป็นการพนันได้
โดยคนที่ชิงโชค และคนที่จัดให้มีการชิงโชค ดังนั้น การจะตัดสินว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเข้าข่ายการ
พนันหรือไม่นั้น จึงมิอาจพิจารณาเฉพาะบริบทของตัวกิจกรรมได้เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องพิจารณาร่วมกับเจตนาของ
ธุรกิจที่จัดให้มีการชิงโชคควบคู่กับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิง
โชคด้วยเช่นกัน เพราะหากประชาชนคิดหวังแต่จะรวยทางลัดจะด้วยเพราะค่านิยมของสังคมก็ดีหรือด้วยเพราะถูก
กระตุ้นจากภาคธุรกิจที่โหมโฆษณาทุกวันก็ดี เช่นนี้แล้ว พฤติกรรมการตอบสนองของประชาชนต่อการส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการชิงโชคย่อมเข้าข่ายการเล่นพนันอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคท่ีด าเนินการโดยภาคธุรกิจนั้นไม่ใช่การพนัน เพราะเงินที่ซื้อสินค้าไม่ใช่เงิน
เดิมพัน และ ผู้บริโภคมีทางได้แต่ไม่มีทางเสีย ในขณะที่ลักษณาการที่ส าคัญของการพนันนั้นจะต้องมีเดิมพัน โดยผู้ที่เล่น
พนันอาจชนะ (ได้เดิมพัน) เสมอ (ไม่ได้เดิมพัน) หรือ แพ้ (เสียเดิมพัน) ก็ได้ ซึ่ งลักษณาการดังกล่าวนี้ท าให้การพนัน
แตกต่างไปจากการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคโชคอย่างสิ้นเชิง  

ส าหรับนักการตลาดแล้ว ส่วนใหญ่มองว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคไม่ถือเป็นการพนัน เพราะ
ผู้บริโภคมีแต่ได้-ไม่มีเสีย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่ควรกระตุ้นเร้าให้ผู้บริโภคหมกมุ่นกับการชิงโชคมากเกินไปเพราะถือเป็น
การมอมเมาประชาชนอย่างหนึ่ง  

เมื่อพิจารณาในกรอบทางด้านกฎหมาย พบว่า แม้กิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคจะมิใช่การพนัน
แต่กลับอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่ก าหนดให้ผู้ที่จะจัดให้มีการชิงโชคต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ ด้วยเพราะ กิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการชิงโชคนั้นด้วยตัวมันเองมิใช่การพนันแต่สามารถกลายเป็นการพนันได้โดยผู้ที่ชิงโชคและผู้ที่จัดให้มีการชิงโชค 
ดังนั้น การวินิจฉัยว่าแท้จริงแล้วการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคของภาคธุรกิจเข้าข่ายการพนันหรือไม่นั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่กับเจตนารมณ์ของภาคธุรกิจที่จัดให้มีการชิงโชคตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนท่ีมีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย  

ท้ายที่สุด หากการวินิจฉัยว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเป็นการพนันนั้น กิจกรรมดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังนี้ (1) ผู้บริโภคมองว่าเงินที่ซื้อสินค้าคือเงินเดิมพัน (2) ผู้บริโภคมุ่งมั่นที่จะชนะรางวัลให้ได้ ซึ่งแสดงออกใน
ลักษณะของการซื้อสินค้าจ านวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัล (3) ผู้บริโภคมีทัศนคติหวังรวยทางลัด และ (4) 
ธุรกิจที่จัดให้มีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค จัดให้มีรางวัลมูลค่าสูงๆ และออกรางวัลถี่ ดังนั้น หากสถานการณ์
การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคในปัจจุบันเป็นดังเช่นที่กล่าวมานี้ก็สรุปได้ว่า การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค
เป็นการพนันอย่างแน่นอน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบว่า การพนันนั้น ต้องมีการวางเดิมพัน เป็นองค์ประกอบส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อย่างไรก็ตาม ลักษณาการของการพนัน
นั้นอาจมีการเสี่ยงโชคหรือไม่มีการเสี่ยงโชครวมอยู่ด้วยก็ได้ ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างไปจากความที่ปรากฏในพจนานุกรม
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ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือแม้กระทั่ง Gambling Act 2005 
ของสหราชอาณาจักร ท่ีระบุว่า การพนัน คือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค (Game of Chance) นั่นเพราะหากเราน าเกณฑ์ด้าน
การเสี่ยงโชครวมเข้าไปว่าทุกการพนันต้องมีการเสี่ยงโชครวมด้วยแล้ว จะท าให้ไม่สามารถอธิบายการพนันบางอย่างได้ 
ดังเช่น การพนันที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ทีต่อนหนึ่งน าเสนอเรื่องราวของ คน 2 คนแข่งรถกัน ผู้
ชนะได้รถของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการพนันดังกล่าว ผู้เล่นท้ัง 2 คน ต่างใช้ทักษะความสามารถของตน (มิใช่โชค) เข้าแข่งขัน
กันโดยมีรถยนต์เป็นเดิมพัน ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเหมารวมว่าการพนันทุกอย่างต้องมีกา รเสี่ยงโชค
รวมอยู่ด้วยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ส าหรับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค ที่ถูกก ากับโดยพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้น 
เนื่องจาก กิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นการพนันได้หากภาคธุรกิจมีการจูงใจ
และกระตุ้นเร้าให้ผู้บริโภคหวังรวยทางลัดผ่านกิจกรรมการชิงโชคโดยไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้า ซึ่ง
การมองว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคอาจเป็นการพนันได้นั้นมีฐานคิดที่ใกล้เคียงกับ Gambling Act 
2005 ของสหราชอาณาจักร ที่ระบุว่าการเข้าเล่นกิจกรรมใดก็ตามที่ผู้เล่นเข้าเล่นเพื่อหวังรางวัลถือว่าเข้าข่ายการเสี่ยง
โชคและถือเป็นส่วนหน่ึงของการพนัน 

ปรากฏการณ์การทุ่มงบประมาณการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคของภาคธุรกิจได้ปลูกฝังทัศนคติหวังรวย
ทางลัดให้แก่ประชาชนผ่านวาทกรรมต่างๆ ที่มีความหมายโดยนัยว่า  รวยช่ัวข้ามคืน ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา       

ทุกชนิดแบบเช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทุ่มงบประมาณการส่งเสริมการขายของภาคธุรกิจนี้         
หากมองผิวเผินแล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติของการท าการตลาด เพียงแต่การสร้างความหวังรายวันให้กับประชาชนแบบนี้
ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและขยายผลต่อเนื่องออกไปในวงกว้างทั้งต่อตัวผู้บริโภคและสังคม แม้ว่าความหวังนี้จะมิใช่
สิ่งที่ผิด แต่การสนับสนุนให้คนหวังร่ ารวยจากการชิงโชค มิใช่ร่ ารวยมาจากการท างานคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากการ
ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเข้าข่ายการพนัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคม คือ เยาวชนจะเคยชินกับการ
พนันและผู้ใหญ่เองก็อาจกลายเป็นคนที่เสพติดการพนัน นอกจากนี้ การพนันนั้นมิได้ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงในทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคสามารถถูกท าให้เป็นการพนันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ภาคธุรกิจ ที่เป็นผู้จัดให้มีการชิงโชคจากการซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ควรก าหนดมูลค่ารางวัลในการชิงโชคที่สูงหรือ
ก าหนดให้มีการออกรางวัลในระยะเวลาที่มีความถี่มากเกินไป เพราะการจูงใจของผู้บริโภคจากการมอบโชคในมูลค่าที่สูง 
และการออกรางวัลถี่ (เช่น ออกรายวัน เป็นต้น) ท าให้เกิดความคาดหวังต่อรางวัลมากกว่าการบริโภค ท าให้ผู้บริโภคมี
การบริโภคสินค้าท่ีมากเกินความจ าเป็น  

2. ผู้บริโภค ควรตระหนักว่า การซื้อสินค้าจากธุรกิจที่จัดให้มีการชิงโชคนั้น ซื้อเพราะต้องการบริโภค มิใช่ซื้อ
เพราะต้องการชิงโชค เพราะการกระท าดังกล่าวเป็นการปลูกฝังทัศนคติหวังรวยทางลัด ใช้ชีวิตในลักษณะที่ไม่อดทน
ท างาน แต่รอคอยโชควาสนา 

3. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ควรก าหนด นิยามและขอบเขตของการ มาตรา 8 ให้มีความ
ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชคเข้าข่ายมอมเมาประชาชน 
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การเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 

Comparison of Perception and Attitude toward Marketing Promotion Activity in 
Corporate Social Responsibility of Consumers in Bangkok Metropolis Affecting 

Corporate Image of Beer’s Manufacturer 
 
นางสาวนาวิน คันศร 
นิสิตปรญิญามหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารธรุกิจ  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคตติ่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงและเพศชาย ท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และ
บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (ANOVA) ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่แบบการเลือก
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกัน Paired t-test (Dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ช่วงอายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 – 25,000 บาท 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัดและบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
กลางแจ้ง สื่อบุคคล และผ่านการสนับสนุนทางการตลาด มีระดับการรับรู้ปานกลาง โดยผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัดได้จัดท าดีกว่าบริษัทไทยเบฟ จ ากัด 
(มหาชน) โดยผ่านสื่อกลางแจ้งและผ่านการสนับสนุนทางการตลาด มีระดับการรับรู้มาก และปานกลาง นอกจากนั้นใน
รายด้านอื่นๆ ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัดและบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าสอดคล้องกัน คือ ผ่านสื่อโทรทัศน์ มีระดับการรับรู้มาก และผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผ่านสื่อวิทยุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านสื่อบุคคล มีการรับรู้ปานกลาง ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ 
จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าผ่านกิจกรรม ในด้านการส่งเสริมประเด็นสังคม การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร การบริจาคตรง 
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีสอดคล้องกัน คือ มีระดับความ
คิดเห็น เห็นด้วยมาก และผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นตอ่ภาพลักษณบ์ริษัทผูผ้ลติเบยีร์ ในด้านเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงเป็น
อันดับหนึ่ง เป็นบริษัทท่ีผู้บริโภคชื่นชอบ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นบริษัทที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นบริษัทที่น่าไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค สอดคล้องกัน คือ ในระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก 
 การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

210  :  การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 

 

ยกเว้นตัวแปรด้าน อายุ สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทย
เบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัด ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 
ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด แตกต่างกันกับบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ภาพลักษณ์บริษัท บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ดีกว่าบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 

ค าส าคัญ: การรับรู้ ทัศนคติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์บริษัท 
 
Abstract 

The objectives of this research was to study comparison of perception and attitude toward 
marketing promotion activity in corporate social responsibility of consumers in Bangkok Metropolis 
affecting corporate image of beer’s manufacturer. The samples are 400 women and men who had 
consumed beer of both Boonrawd Brewery Co., ltd and Thai Beverage Public Company Limited ages 
20 years old up. The questionnaire ware used for data collections. The statistics tools which were 
used to analysis data are frequency, percentage, standard deviation, Independent Sample t-test, 
one-way analyze of variance (ANOVA), Person product moment correlation coefficient and 
comparison of dependent group Paired t-test (Dependent Sample t-test) The result of this research 
reveals that most samples are single female, between 20-29 years old, bachelor’s degree graduation, 
average monthly income 15,001-25,000 baht, and working as employees of private companies. 
Perceptions consumers toward marketing promotion activities in corporate social responsibility which 
Boonrawd Brewery Co.,ltd and Thai Beverage Public Company Limited publicized through mass 
media : television, radio, electronics, outdoor, personal and events marketing at moderately level. 
The consumers had perception marketing promotion activities in corporate social responsibility of 
Boonrawd Brewery Co., ltd better than Thai Beverage Public Company Limited through outdoor 
media and event marketing at highly and moderately level. The consumers had perception in 
television media at highly level, and the radio, electronics, and personal media at moderately level. 
Attitudes consumers toward the marketing promotion activities in corporate social responsibility 
which Boonrawd Brewery Co., ltd and Thai Beverage Public Company Limited made through several 
activity: cause promotion, corporation social marketing, corporation Social marketing, corporate 
philanthropy and community volunteering in highly agree level. And opinions consumer toward 
corporate image of Boonrawd Brewery Co.,ltd and Thai Beverage Public Company Limited that were 
company with a reputation no.1, were company with consumer favorited, were company with 
reliability, were company with a positive image, were company with social responsibility and were 
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company with trusted and loyal consumers in highly agree level. The results of inferential statistics 
show that the demography characteristics were different in the aspect of their opinions toward 
corporate image of Boonrawd Brewery Co.,ltd and Thai Beverage Public Company Limited are not 
different significant at the .05 levels. Except age, status and occupation were different in the aspect 
of their opinions toward corporate image of Thai Beverage Public Company Limited are different 
significant at the .05 levels. The consumers' perception toward marketing promotion activities in 
corporate social responsibility in Bangkok was correlated with corporate image of Boonrawd Brewery 
Co., ltd at the same direction in lower level significant at the .01 levels and Thai Beverage Public 
Company Limited at the same direction in moderate level significant at the .01 levels. The 
consumers’ attitude toward marketing promotion activities in corporate social responsibility of 
consumers in Bangkok were correlated with corporate image both of Boonrawd Brewery Co.,ltd and 
Thai Beverage Public Company Limited at the same direction in the moderate level significant at the 
.01 levels. The comparison of corporate image between beer’s manufacturers in the aspect 
consumers’ opinions toward corporate image Boonrawd Brewery Co.,ltd different from Thai Beverage 
Public Company Limited significant at the .05 levels. Finally the corporate image of Boonrawd 
Brewery Co., ltd from customer’s perspective is better than Thai Beverage Public Company Limited. 

Keywords: Perception, Attitude, Corporate social responsibility, Corporate image. 
 
บทน า 

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากแนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต เน้นการปรับปรุง
และหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุด สู่แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีและเหนือกว่าคู่แข่งขัน ต่อมาเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งขาย เน้นการใช้พนักงานเป็น
สื่อกลางในการขาย จนบางครั้งน าไปสู่การยัดเหยียดการขาย และเปลี่ยนเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด โดยมีการ
ท าวิจัยเพื่อทราบความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการ ปัจจุบันเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม
เป็นหลัก (Kotler. 2003; 26-42) การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การตลาดเริ่มเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น 
นักการตลาดมองว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมาก การท าการตลาดแบบเดิมเป็นการตลาดที่ธรรมดา จึงหันมาให้ความ
สนใจกับการท าตลาดเพื่อสังคม หรือการตลาดสีเขียว ที่เน้นการให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคอย่าง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลแหล่งน้ า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า การช่วยเหลือด้าน
การศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเปน็จุดเริม่ตน้ส าคัญของการท าการตลาดอย่างยั่งยืน จะ
เห็นได้จากกลุ่มเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ได้จัดท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดจนได้รับรางวัล และเป็น
บริษัทของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทสุดยอดของการท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่น าแนวคิดนี้มาด าเนินการ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท จ ากัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท บางจาก ปิโตเลียม จ ากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ ได้แก่ บริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด หรือ บริษัทอีซูซุ มอเตอร์ จ ากัด กลุ่มผู้ผลิตสื่อ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ กลุ่ม
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น ในกลุ่มธุรกิจต้องห้าม (Demerits) อย่างบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ประเภทเบียร์ก็น าแนวคิดนี้มาใช้แทนการโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ที่ห้ามไม่ให้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
แสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม กลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทยทัง้บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ต่างก็น ากลยุทธ์
การตลาดเพื่อสังคมมาใช้ เพราะจากท่ีกล่าวมามีกฎหมายห้ามการโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงและอ้อม จึงเป็นการยาก
ต่อการท ากิจกรรมการส่งเสริมการตลาด บริษัทจึงได้หันมาให้ความสนใจกับการท ากิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท ท าให้
ผู้บริโภคจดจ าสินค้า และเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ตรงกับแนวคิดที่ว่า หากสังคมอยู่ได้ บริษัทก็ต้องอยู่ได้ ซึ่งมัน
ไม่ใช่แค่เพียงก าไรจากการขายสินค้า แต่บริษัทจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยท ากิจกรรมผ่านสื่อที่หลากหลายและกว้างกว่า
การโฆษณาที่ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร สื่อกลางแจ้ง และสื่อออนไลน์ ที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด แม้ว่าจะมีข้อห้ามทางกฎหมายและการรณรงค์จากสื่อต่างๆทั้งทางภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน แต่ดูจะเป็นการสวนทางกับยอดการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ที่มียอดจ าหน่ายสูงขึ้น
ติดต่อกันมาหลายปี โดยดูจากรายได้การจัดเก็บภาษีเบียร์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี 2554 
รายได้จากการจัดเก็บภาษีเบียร์เพิ่มขึ้นเป็น 61,498 ล้านบาท (ปี 2545 รายได้จากการจัดเก็บภาษีเบียร์เป็น 31 ,650 
ล้านบาท) ซึ่งบ่งบอกได้ว่ามีการจ าหน่ายเบียร์ในปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, 2545-2554) 
ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์เพิ่มมากขึ้น โดยสถิติการบริโภคเบียร์ไทยคิด
เป็นร้อยละ 39 มากกว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ อย่างสุราดีต่างประเทศ ร้อยละ 23, สุราขาว ร้อยละ
13, สุราสี ร้อยละ 23, เบียร์ต่างประเทศ ร้อยละ1 และ เซี่ยงชุน ร้อยละ 1 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2553) ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีจ่ะท าการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์  เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์และวางแผนการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  ในการศึกษาค้นคว้านี้ ไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้ังนี้ 
       1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัท  
ผู้ผลิตเบียร์ 
       2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์  
       3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
       4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงและเพศชาย ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทเบียร์ของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อายุตั้ง แต่ 20 ปีขึ้นไป ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน สาเหตุที่เลือกประชากรกลุ่มนี้เนื่องจาก เป็นผู้ที่สามารถ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551) 
  2. กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงและเพศชาย ท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของทั้ง 2 บริษัท อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณส าหรับกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554: 28) และได้ท าการเก็บตัวอย่างส ารองเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการวิจัยทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
        1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่

-  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 
อาชีพ 
 -  การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกลางแจ้ง สื่อบุคคล และการสนับสนุนทางการตลาด   

- ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การส่งเสริมประเด็นสังคมการตลาดเพื่อสังคมองค์กร การบริจาคตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน ข้อปฎิบัติทาง
ธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

        2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาพลกัษณ์บริษัทผูผ้ลติเบียร ์

  4. การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
        ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาค้นคว้านี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งตามพื้นที่การบริหาร ซึ่ง
กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 พื้นที่ มีเขตการปกครอง 50 เขต โดยเจาะจงเขตปกครอง 6 เขต ที่เป็นศูนย์กลาง ทางด้าน
เศรษฐกิจการค้า การท าธุรกิจ มีการคมนาคมที่สะดวก และเป็นแหล่งชุมชน ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร เขตบาง
กะปิ เขตบางรัก เขตบางกอกน้อย เขตบางแค (ข้อมูลจากส านักข้อมูลและวิจัย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม: สสว. 2553)  

 ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ 
เขตการปกครองที่ได้เลือกสุ่มจากขั้นตอนที่ 1 และเก็บข้อมูลตามสถานที่ เช่น ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และห้างสรรพสินค้า ใน
แต่ละเขตที่เจาะจงตามขั้นตอนท่ี 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 66-67 คนในแต่ละเขต 

 ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามที่ได้ 
เตรียมไว้น าไปเก็บข้อมูลตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จนครบกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
 

  5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นจากการรวบรวม
ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์เป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับ การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ทราบระดับการรับรู้ที่ผู้บริโภครับรู้
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเบียร์ ซึ่งจัดท าผ่านสื่อต่างๆมากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้จัดท า
กิจกรรมในแต่ละด้าน ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ และได้ค่าความเช่ือมั่นจากการทดสอบ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.953 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด ตามพื้นที่แต่

ละเขตที่ก าหนดไว้จนครบตามจ านวน โดยขอความร่วมมือ และชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งอธิบาย
วิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มต้นท า จากนั้นท าการเก็บแบบสอบถามหลังจากตอบข้อมูลจนครบ 
น าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อคัดแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ออก น ามาลงรหัสตามที่ก าหนดรหัสไว้ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS และ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ต่อไปนี้ ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิต
เบียร์แตกต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) สถิติ 
Independent Samples t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way analysis of Variance) 
ข้อมูลการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ และข้อมูลทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และข้อมูลภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริว
เวอรี่ จ ากัดแตกต่างจากบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Paired t-test (Dependent sample)  

 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.50 ช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 38.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.00 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 64.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 34.75 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 43.50 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าผู้บริโภคมี

การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด 
และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าผ่านสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
3.26 และ 3.17 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละด้านแล้วจะเห็นถึงความแตกต่าง ดังนี้ ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัดได้จัดท าดีกว่าบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 
โดยผ่านสื่อกลางแจ้ง มีระดับการรับรู้มาก และปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 และ 3.32 ตามล าดับ และผ่านการ
สนับสนุนทางการตลาด มีระดับการรับรู้มาก และปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 และ 3.39 ตามล าดับ นอกจากนั้นใน
รายด้านอื่นๆ ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัดและบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าสอดคล้องกัน คือ ผ่านสื่อโทรทัศน์ มีระดับการรับรู้มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.56 และ 3.48 และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านสื่อวิทยุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านสื่อบุคคล มีการรับรู้ปานกลาง โดย
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บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 , 2.93, 3.08 และ 2.92 ตามล าดับ และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24, 2.93, 3.01 และ 2.82 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    
การรับรู้กิจกรรมสง่เสริมการตลาด ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทบญุรอด บริวเวอรี่ จ ากัด บริษัทไทยเบฟ จ ากดั (มหาชน) 

X S.D. ระดับการรับรู ้ X S.D. ระดับการรับรู ้

1. ผ่านสื่อโทรทัศน์ 3.56 0.937 มาก 3.48 0.971 มาก 
2. ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์ 3.29 0.965 ปานกลาง 3.24 0.934 ปานกลาง 
3. ผ่านสื่อวิทยุ 2.93 1.087 ปานกลาง 2.93 1.064 ปานกลาง 
4. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3.08 1.060 ปานกลาง 3.01 1.068 ปานกลาง 
5. ผ่านสื่อกลางแจ้ง  3.50 1.030 มาก 3.32 0.993 ปานกลาง 
6. ผ่านสื่อบุคคล  2.92 1.170 ปานกลาง 2.82 1.139 ปานกลาง 
7. ผ่านการสนับสนุนทางการตลาด  3.50 1.016 มาก 3.39 1.029 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.762 ปานกลาง 3.17 0.782 ปานกลาง 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าผู้บริโภคมี

ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมสง่เสรมิการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทผูผ้ลติเบียร์บรษิัทบุญรอด บริวเวอ
รี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน)  ได้จัดท ามีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 
และ 3.91 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละด้านแล้วจะเห็นถึงความแตกต่าง ดังนี้ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการส่งเสริมประเด็นสังคม การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร การ
บริจาคตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทผู้ผลิตเบียร์ได้
จัดท าสอดคล้องกัน คือ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก โดยบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด มีค่าเฉลี่ย 3.81 , 3.92, 
3.85, 3.89 และ 3.76 ตามล าดับ และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ย 3.85, 3.96, 3.92, 3.92 และ 3.82 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 : แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทบญุรอด บริวเวอรี่ จ ากัด บริษัทไทยเบฟ จ ากดั (มหาชน) 

X S.D. ระดับความคิดเห็น X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การส่งเสริมประเด็นสังคม 3.81 0.774 เห็นด้วยมาก 3.85 0.782 เห็นด้วยมาก 
2. การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร 3.92 0.743 เห็นด้วยมาก 3.96 0.749 เห็นด้วยมาก 
3. การบริจาคตรง 3.85 0.712 เห็นด้วยมาก 3.92 0.713 เห็นด้วยมาก 
4. อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน 3.89 0.742 เห็นด้วยมาก 3.92 0.760 เห็นด้วยมาก 
5. ข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม     3.76 0.797 เห็นด้วยมาก 3.82 0.818 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.85 0.646 เห็นด้วยมาก 3.91 0.651 เห็นด้วยมาก 
 

ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์     
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ พบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ในระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93 และ 3.78 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละด้านแล้วจะเห็นถึงความแตกต่าง ดังนี้ 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ในด้านเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับหนึ่ง เป็นบริษัทที่
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ผู้บริโภคช่ืนชอบ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเช่ือถือ เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นบริษัทที่น่าไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค สอดคล้องกัน คือ ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก โดย
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด มีค่าเฉลี่ย 4.10, 4.03, 4.09, 3.92, 3.76 และ 3.68 ตามล าดับ และบริษัทไทยเบฟ 
จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ย 3.85, 3.81, 3.93, 3.82, 3.72 และ 3.58 ตามล าดับ    

   

ตารางที่ 3 : แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบยีร ์
บริษัทบญุรอด บริวเวอรี่ จ ากัด บริษัทไทยเบฟ จ ากดั (มหาชน) 

X S.D. ระดับความคิดเห็น X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บริษัทผู้ผลิตเบียร์เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่ง 4.10 0.915 เห็นด้วยมาก 3.85 0.876 เห็นด้วยมาก 
2. บริษัทผู้ผลิตเบียร์เป็นบริษัทที่ผู้บริโภคชื่นชอบ 4.03 0.875 เห็นด้วยมาก 3.81 0.865 เห็นด้วยมาก 
3. บริษัทผู้ผลิตเบียร์เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเช่ือถือ 4.09 0.887 เห็นด้วยมาก 3.93 0.860 เห็นด้วยมาก 
4. บริษัทผู้ผลิตเบียร์มีภาพลักษณ์ที่ดี 3.92 0.963 เห็นด้วยมาก 3.82 0.924 เห็นด้วยมาก 
5. บริษัทผู้ผลิตเบียร์เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.76 0.924 เห็นด้วยมาก 3.72 0.890 เห็นด้วยมาก 
6. บริษัทผู้ผลิตเบียร์เป็นบริษัทที่น่าไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อ 
   ผู้บริโภค 

3.68 0.970 เห็นด้วยมาก 3.58 0.898 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.93 0.785 เห็นด้วยมาก 3.78 0.745 เห็นด้วยมาก 
 

      ผลการวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเบียร์ที่ผู้บริโภค
นึกถึงเป็นบริษัทแรกส่วนใหญ่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ร้อยละ 53.00 และบริษัท
ไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 47.00 

      ผลการวิเคราะห์จากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ผลิต
เบียร์ มีผลท าให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ไม่ใช่ ร้อยละ 54.00 และใช่ ร้อยละ 46.00 

ส่วนที่ 5. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน 
ใช้สถิติวิเคราะห์ Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ใช้ทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ และสถานภาพ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ใช้ทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
                  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัด และ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
                  ผู้บริโภคกลุ่มช่วงอายุต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้บริโภคกลุ่มช่วง
อายุต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างผู้บริโภคตามช่วงอายุเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 2 คู่ท่ีแตกต่าง
กัน ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่มช่วงอายุ 20-29 ปี มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกับกลุ่มช่วงอายุ 30-39 ปี และ 40 ปีข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 217 

 

                  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคดิเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

      ผู้บริโภคกลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัด และ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

       ผู้บริโภคกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

       ผู้บริโภคกลุ่มอาชีพต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และผู้บริโภคกลุ่มอาชีพต่างๆ      
มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างผู้บริโภคกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 2 คู่ที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มนิสิต/
นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกับ พนักงานบริษัท 
เอกชน /ลูกจ้าง และพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า  

ส่วนท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง  

ส่วนท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริว
เวอรี่ จ ากัด แตกต่างจากบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่แบบการ
เลือกตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกัน Paired t-test (Dependent sample) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด แตกต่างกันกับบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัดมีค่าเฉลี่ยมากกว่า บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
                 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 
20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 – 25,000 บาท มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน         

        สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษากลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
                 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัดและบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกลางแจ้ง 
สื่อบุคคล และผ่านการสนับสนุนทางการตลาด มีระดับการรับรู้ปานกลาง เมื่อศึกษาเป็นแยกแต่ละด้านจะพบว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัดได้จัดท า
ดีกว่าบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) โดยผ่านสื่อกลางแจ้งและผ่านการสนับสนุนทางการตลาด มีระดับการรับรู้มาก 
และปานกลาง นอกจากน้ันในรายด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกัน คือ ผ่านสื่อโทรทัศน์ มีระดับการรับรู้มาก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่าน
สื่อวิทยุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านสื่อบุคคล มีการรับรู้ปานกลาง  

            สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษากลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด มินทร์ฐิตา 
จิราธรรมวัฒน์ (2553) ศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(CSR) ของบริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) พบว่า การรับรู้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากโทรทัศน์ และสื่อบุคคลจากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน                 

       3. การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทผู้ผลิต
เบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ากิจกรรมการส่งเสริมประเด็นสังคม 
การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร การบริจาคตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และกิจกรรมข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก  

           สอดคล้องกับงานวิจัยของ มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553) ศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมี
ต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า ทัศนคติที่
ประชาชนมีต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมอง
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ในระดับเห็นด้วย  
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                 4. การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ในด้านเป็นบริษัทที่มี
ช่ือเสียงเป็นอันดับหนึ่ง  เป็นบริษัทที่ผู้บริโภคช่ืนชอบ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเช่ือถือ เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดี 
เป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นบริษัทที่น่าไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค สอดคล้องกัน คือ ในระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วยมาก  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษากลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ 
สังคมเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า ในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท
อยู่ในเกณฑ์ดี และแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ซึ่งได้ให้ความหมายภาพลักษณ์ของบริษัท ว่าเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นใน
จิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษัท หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้รวมไปถึงด้านการบริการ 
หรือการจัดการ ของบริษัทแห่งนั้นด้วย และรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่บริษัทนั้นจ าหน่าย และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Keller (นิสากร โลกสุทธิ. 2551: 39-42; อ้างอิงจาก Keller. 2003) ได้อธิบายภาพลักษณ์บริษัท คือ 
การเช่ือมโยงคุณสมบัติที่แตกต่างกันและเกี่ยวข้องกับบริษัทในความจ าของผู้บริโภค โดยได้แบ่งมิติภาพลักษณ์บริษัท ใน
มุมมองของผู้บริโภคไว้ 4 มิติ ดังนี้ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ หรือทัศนคติที่มีต่อสินค้าและบริการ การเช่ือมโยง
ภาพลักษณ์บริษัทในด้านการเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรม พนักงานและการสร้างความสัมพันธ์ คุณค่าและโปรแกรมของ
บริษัท และความน่าเชื่อถือของบริษัท 
                 5. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า 
                    ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มี
เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร ์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน โดย ผู้บริโภค
กลุ่มช่วงอายุต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริโภคกลุ่มช่วงอายุต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัท 
ไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มช่วงอายุ 30-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป 
มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ต่างกับกลุ่มช่วงอายุ 20-29 ปี  
                    ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคกลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และ
บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ 
จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                       ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์แตกต่างกัน   โดย
ผู้บริโภคกลุ่มอาชีพต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริโภคกลุ่มอาชีพต่างๆ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด 
(มหาชน) ต่างกับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา โดยกลุ่มช่วงอายุ 20-29 ปี กลุ่มสถานภาพ โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย และ
กลุ่มอาชีพนิสิต/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ไม่ได้นึกถึงเรื่องความส าคัญของภาพลักษณ์ และมองว่าเป็นเรื่องที่
ไกลตัว ไม่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มอื่น   
                        สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
หมายถึง ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เล็กลง เพื่อต้องการทราบว่าลูกค้า
เป้าหมายของเราคือใคร และแต่ละคนมีลักษณะความต้องการแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในทุกด้าน รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์บริษัทจึงต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถท าให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ และกลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมนั้น 
                  6. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการรบัรู้กิจกรรมสง่เสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 
และการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทาง
เดียวกัน ระดับปานกลาง   
                        สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550) ศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของเบียร์สิงห์ไลท์เปรียบเทียบกับเบียร์ช้างไลท์ พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคเบียร์สิงห์ไลท์มีการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้าในระดับปานกลาง ในส่วนเบียร์ช้างไลท์การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณเ์พื่อให้เกิดความภักดใีนตราสนิค้า ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่ากลไกการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกเปิดรับหรือปิดกั้น
ต่อสิ่งกระตุ้น และขึ้นอยู่กับข้อมูลและประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัท
ไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) มีความความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่มีระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน คือ บริษัท บุญ
รอด บริวเวอรี่ จ ากัด มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ในระดับดีกว่า บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด เนื่องจากบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทที่เข้ามาท าตลาดภายหลังบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ที่เป็นผู้น าตลาดอยู่ก่อนแล้ว ท าให้บริษัทไทยเบฟ 
จ ากัด (มหาชน) ต้องท าการสื่อสารการตลาดดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมการตลาดดา้นความรบัผิดชอบตอ่
สังคมผ่านสื่อต่างๆ อย่างหนัก เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้น าตลาด  ซึ่ง
ผลจากการท าการสื่อสารในช่วงที่เพ่ิงเข้าตลาดและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคยังคงรับรู้และจดจ ากิจกรรมที่
ทางบริษัทฯได้จัดท าได้เป็นอย่างดี เพราะการสื่อสารที่ดีและท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจนั้นเป็นหัวใจส าคัญของการ
สร้างภาพลักษณ์ในสายตาผู้บริโภค 
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                 7. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง  

            สอดคล้องกับงานวิจัยของพักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับ
ความเห็นของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย (SCG) นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษา
กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า การ
รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทมีความสมัพันธ์กับการท ากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และธรรมพร โพธิ์มั่น 
(2553) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมที่มีภาพลักษณ์องค์กรภาพรวม: มุมมองผู้บริโภค
และพนักงานองค์กร ของ 3 บริษัท คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้ง 3 บริษัท    
ไม่แตกต่างกัน ทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเช่ือถือ ความชอบใน
ตราสินค้า และความตั้งใจซื้อ และแนวคิดของ ชิฟแมน; & คานุก (เสรี วงษ์มณฑา. 2542: 106 อ้างอิงจาก Schiffman; 
& Kanuk . 1994: 667) ได้ให้ความหมายทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่า บุคคลใดมีความโน้มเอียง 
พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติ
ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร ซึ่งการที่ผู้บริโภคเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ทั้ง บริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่จัดท าเพื่อผลประโยชน์ของ
ตัวผู้บริโภคเอง และเป็นกิจกรรมที่ท าให้ทั้งบริษัทและผู้บริโภคสามารถด าเนินการไปด้วยกัน รับรู้ และแก้ปัญหาไป
ด้วยกันได้ ผู้บริโภคจึงเห็นถึงความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมสง่เสรมิการตลาดด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม และเมื่อ
บริษัทท าอย่างต่อเนื่องจนผู้บริโภคนึกถึงและจดจ าได้ก็ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์บริษัทเช่นกัน 
       8. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด 
แตกต่างกันกับบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิต
เบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด แตกต่างกันกับบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์บริษัทผลิตเบียร์ บริษัทผู้ผลิตเบียร์ 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ดีกว่า บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน)  

                         สอดคล้องกับบทความ อรทัย วลีวงศ์ (2553) ที่กล่าวว่าจากข้อมูลการศึกษาระหว่างปี 2540 – 
2551 พบว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์ด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสิ้น 463 กิจกรรม โดยกิจกรรมส่วน
ใหญ่คือ “การบริจาคตรง” ในกิจกรรมต่างๆ คือ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม การ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โครงการที่เป็นรู้จักของสังคม เช่น “แจกผ้าห่ม รวมใจต้านภัยหนาว” “คนไทยไม่ทิ้งกัน” 
ผลประโยชน์ท่ีบริษัทเบียร์เหล่านี้จะได้รับ คือ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และองค์กรถูกตระหนักและรับรู้ มีภาพลักษณ์ที่ดี มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด พนักงานภูมิใจในองค์กรและมีขวัญก าลังใจ สร้างความภักดี
ให้กับแบนรด์และด ารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งล้วนแต่
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจทั้งสิ้น โดยภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ บริษัทบุญรอด บริวเวอ รี่ จ ากัด มี
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ภาพลักษณ์บริษัทที่ดีกว่าบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) เนื่องมาจากบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
เบียร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นผู้น าตลาดแอลกอฮอล์ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมานาน และมีความผูกพันธ์กับผู้บริโภค 
ท าให้ผู้บริโภคนึกถึง จดจ าตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นข้อ
ได้เปรียบ ส าหรับการแข่งขัน ซึ่งบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ก็พยายามงัดกลยุทธ์การตลาดมาแข่งกันกับบริษัทบุญ
รอด บริวเวอรี่ จ ากัด อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์บริษัทให้แข็งแกร่ง และเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
    จากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ พบว่า 
          1.  ควรเพิม่การสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นแบบบูรณาการ 
เพราะจากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทบุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัดและบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าผ่านสื่อต่างๆ มีการรับรู้ปานกลาง และหากพิจารณาราย
ด้านจะเห็นได้ว่าการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ มีการรับรู้มาก ดังนั้นทั้งสองบริษัทจึงควรท าการสื่อสารกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายและผสมผสานกัน โดยเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และควรเพิ่มหรือปรับปรุงการ
สื่อสารให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
กิจกรรมที่บริษัทได้จัดท า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบอกต่อกิจกรรมให้บุคคลอื่นได้รับรู้ จนท าให้เกิดเป็นกระแสนิยม 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์บริษัทอย่างมากหากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดท า  
                   2. ควรเพิ่มกิจกรรมหรือต่อยอดกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะจากการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทผู้ผลิตเบียร์บริษัทบุญ
รอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ากิจกรรมการส่งเสริมประเด็นสังคม การตลาดเพื่อ
สังคมขององค์กร การบริจาคตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และกิจกรรมข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย แต่ทั้งนี้ในการที่จะเพิ่มและต่อยอดกิจกรรม ทั้งสองบริษัทควรมีการวางแผนการ
ด าเนินการทั้งก่อนและหลัง รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่ก าลังรอความ
ช่วยเหลือ และเข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และควรมีการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทควรท ากิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ระยะยาว 
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่เพื่อความยั่งยืนของบริษัทและตัวผู้บริโภคเอง โดยปัจจุบันบริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ก็มีการด าเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสร้างไร่บุญรอด หรือ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย (Singha 
Park Chiangrai) ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้คนในชุมชนได้
มีรายได้จากการท ากิจกรรมในไร่ ส่วนบริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ โดยมีหลักใน
การด าเนินงานด้วยแนวคิด การสร้างต้นแบบด้านการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง สามารถประกอบสัมมาชีพและ
พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงด ารงอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างมีความสุข เช่น โครงการ "ต าบลสัมมาชีพ" โดย
ร่วมมือกับนักพัฒนา เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการตลาด ที่มีจิตอาสา ร่วมกันจุดประกายให้เกิดแนวคิด
และร่วมชี้แนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านและชุมชน
เป้าหมาย สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นต้นแบบในการพัฒนาในพ้ืนท่ีอื่นๆ ต่อไป 
         3. ควรจัดท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของบริษัท โดยต้องมีการวางแผนและมี
ขอบเขตที่ชัดเจน ท าการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมที่ด าเนินการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้
ทันสมัยเหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์บริษัทท่ีแข็งแกร่ง สะท้อนถึงช่ือเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี ความ 
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มั่นคง และความน่าเชื่อของบริษัทต่อไป ตรงกับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม หากบริษัทอยู่ได้ สังคมก็ต้องอยู่ได้ 
         4. ด้านภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์ทั้งสองบริษัท หากมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการ ควรมีเพิ่มการ
รับรู้และท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ ไม่สับสนกับสิ่งที่บริษัทได้ด าเนินการ  
                -  บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ควรเพิ่มการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทให้มาก เนื่องจาก
ผู้บริโภคยังสับสนกับการที่บริษัทได้เพิ่มช่ือจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด เป็นบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และ
ไม่เข้าใจว่าการเพิ่มชื่อนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจนมากขึ้น 
                -  บริษัทไทยเบฟ จ ากัด (มหาชน) ควรท าการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าว่ากิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปนั้นไม่ใช่เพื่อสร้างภาพลักษณ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการท าไปเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริง ซึ่งหากสื่อสารผิดพลาดผู้บริโภคจะไม่เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงที่บริษัทได้
ด าเนินการไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
  ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
       1. เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย 
                 2. ควรท าการศึกษาการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มี
ต่อภาพลักษณ์ในด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ  ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
      3. ควรท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม
เพิ่มเติม ส าหรับการศึกษาการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน
กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และน าไป
ปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมต่อไป 
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