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 ไดมีการหาโพรไฟลแนวดิ่งของสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเชิงปริมาตรเนื่องจากละอองลอย

ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรในจังหวัดสุโขทัย (17๐ 9’ 53’’ N, 99๐ 51’ 43’ E) และจังหวัด

นครราชสีมา (15๐ 13’ 14’’ N, 102๐ 29’ 9’’ E) ดวย 2 วิธี คือ วิธีแบบความชันดัดแปลงและวิธีแบบ

เฟอรนัลดโดยใชสมมติฐาน Sa=35 sr , Sm=8π /3 sr  และ )c()( mm zz ββ = เมื่อ zc คือความสูง

วิกฤตที่ 15,000 เมตร (ระดับที่ปราศจากละอองลอย) โดย )(zaβ มีคาคงที่ทุกความสูง 6 เมตร ผลที่ได

พบวาดวยคาสมมติฐานขางตนคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเชิงปริมาตรเนื่องจากละอองลอยที่หา

ดวยวิธีความชันดัดแปลงสูงกวาคาที่หาไดจากวิธีแบบเฟอรนัลดประมาณ 102 เทา และวิธีแบบเฟอร

นัลดยังคงเปนที่ยอมรับไดและมีประสิทธิภาพมากกวาเนื่องจากสามารถบงชี้แนวโนมของละอองลอย

และเมฆไดอยางชัดเจน 
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 The vertical profile of tropospheric aerosol volume backscattering coefficients in 

Sukhothai Province (17๐ 9’ 53’’ N, 99๐ 51’ 43’ E) and Nakornrachasrima Province (15๐ 13’ 

14’’ N, 102๐ 29’ 9’’ E) of Thailand were obtained from two approaches as modified slope 

method and Fernald method with assumptions of Sa=35 sr Sm=8π /3 sr  and also 

)()( cmm zz ββ = , where zc is at 15,000 m (aerosol – free layer) and is constant for every 6 m 

high. Results reveal that, the different values of volume backscattering coefficient retrieved 

by modified slope method are 102 time of one obtained by Fernald method in approximate. 

And Fernald method is still validated and more effective since it can evidently indicate 

aerosol and cloud trends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

ปริญญานิพนธ 

เร่ือง 

ความนาเชื่อถอืของการหาคาสัมประสิทธิก์ารกระเจงิกลบัเชิงปริมาตรของละอองลอยในชัน้บรรยากาศ

โทรโพสเฟยรโดยเครื่องไลดารการกระเจงิแบบมี 

ของ 

อัมพร   รุงแจง 

 

ไดรับการอนุมตัิจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนบัเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

                        (รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล) 

                                            วนัที่         เดือน กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2552 

 

คณะกรรมการสอบปริญญานพินธ  คณะกรรมการสอบปากเปลา             

 

       ประธาน               ประธาน

(รองศาสตราจารยอรุณีย    อินทศร)   (ผูชวยศาสตราจารยศิริกุล  รัตนธรรมพันธ) 

              

       กรรมการ               กรรมการ 

(อาจารยศิริลักษณ   เรืองรุงโรจน)   (รองศาสตราจารยอรุณีย    อินทศร) 

 

                     กรรมการ 

       (อาจารยศิริลักษณ   เรืองรุงโรจน) 

 

                     กรรมการ 

                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย   นาคะผดุงรัตน) 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้ สํ า เร็จไดด วยดี เปน เพราะผู วิ จัยได รับความกรุณาอยางยิ่ งจาก  

รองศาสตราจารยอรุณีย  อินทศร ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารยศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน 

กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจทานแกไข 

ตลอดจนชวยเหลือในดานตางๆตลอดระยะเวลาการทําวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารยศิ ริกุล   รัตนธรรมพันธ  และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน ที่กรุณารวมเปนกรรมการสอบปากเปลา และใหคําแนะนํา

ตางๆ ที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ภาควิชาธรณีวิทยา สาขาโลกศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบัน NIES (National Institute of Environment) ประเทศญี่ปุน ที่

เอื้อเฟอขอมูลสําคัญในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยอัคนีวุธ  ชะบางบอน  ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา และชวยเหลือดานตางๆ ตลอด

ระยะเวลาการทําวิจัย 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งทําใหผูวิจัยรูวาการศึกษาในระดับปริญญาโทของผูวิจัยนั้น 

มิไดส้ินสุดลงเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลงได หากแตผูวิจัยไดซึมซับกระบวนการ

เรียนรูที่ผานมา ใหกลายเปนการเรียนรูที่ตองสืบเนื่องตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด และจะตองนําความรูนั้น

ไปยังประโยชนแกผูอ่ืนตอๆไป 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะผูใหญ คณะครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยทุกทาน ตลอดจนพี่ๆ 

เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่คอยชวยเหลือและเปน

กําลังใจในการทําวิจัยตลอดมา 

 สุดทายนี้ ขอนอมรําลึกพระคุณของบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่ใหกําลังใจและการ

สนับสนุนในการศึกษาของขาพเจา จนสามารถทําปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

                                                                                                                              อัมพร    รุงแจง 

 

 

 



 

สารบัญ 
  
บทที่                             หนา 
 
     1  บทนํา                     1  

 ความสาํคัญและที่มาของงานวิจยั                           1 

 ความมุงหมายของการวิจัย                 2 

 ขอบเขตของการวิจัย                  3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย                3 

 นิยามศัพทเฉพาะ                            4 
 
      2  ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ                      5 

 บรรยากาศของโลก                       5 

 ละอองลอย (Aerosol)                      10 

 โพลาไรเซชันของแสง (Polarization of light)                  13 

 เลเซอร (Laser)                      21 

 ทฤษฎีไลดารและการประยุกต (Lidar theory and applications)            27 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ                                       39 

 

      3  วสัดุอุปกรณและขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยั                         43 

 วัสดุอุปกรณทีใ่ชในงานวิจัย                                                    43 

 สถานที่ดําเนนิงานวิจยั                                    45 

 ข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยั                                   47 
 
4  ผลการทดลองและการวิเคราะห                                    51 

 ผลการวิเคราะหขอมูล                                     51 

 ผลการตรวจสอบความนาเชือ่ถือของตัวแปร                                  72 
 
     5  สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ                                       74 

 สรุปผลการทดลอง                               74 



 

สารบัญ 
  
บทที่                           หนา 
 
       5  (ตอ) 
 อภิปรายผลการทดลอง                                     75 

 ขอเสนอแนะ                                         75 

 

บรรณานุกรม                                        77 
 
ภาคผนวก                                         82 

 ภาคผนวก ก กราฟโพรไฟลตามแนวดิง่ของคาตัวแปรทีเ่กี่ยวของกับละอองลอย               83 

ภาคผนวก ข ภาคตัดขวาง (Cross section) การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสูงของ

 คาตัวแปรที่เกีย่วของกับละอองลอย                113 

ภาคผนวก ค บทความวิจยัที่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.        122 

 

ประวัติยอผูวิจัย                                      134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชีตาราง 
 
ตาราง                             หนา 
 
     1  การแบงรูปรางของอนุภาคตามรอยละของคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ )             39 

      2  คุณสมบัติหลักของไลดารการกระเจิงแบบมีที่ใชในการวิจัย                       45 

      3  ตวัอยางขอมูลของละอองลอยทีว่ัดดวยเครื่องไลดารการกระเจงิแบบมี และคาตัวแปรที่เกีย่วของ 

           กับขอมูลละอองลอยในวันที ่14 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 03.00 น. ณ สถานีวิจยัตรวจวัด 

 การแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย                              52 

      4  ตวัอยางขอมูลของละอองลอยทีว่ัดดวยเครื่องไลดารการกระเจงิแบบมี และคาตัวแปรที่เกีย่วของ 

           กับขอมูลละอองลอยในวันที ่1 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2548 เวลา 08.00 น. ณ สถานีวิจยัในชั้น 

           บรรยากาศ อําเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา                      53 

      5  คาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากโมเลกุลในบรรยากาศ ( mβ ) ในเดือนมกราคม พ.ศ.  

        2547 ณ สถานีวิจยัตรวจวัดการแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย     54 

      6  คาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากโมเลกุลในบรรยากาศ ( mβ ) ในเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ.  

 2548 ณ สถานีวิจยัในชัน้บรรยากาศ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                            55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                         หนา 
 

      1  โครงสรางชัน้บรรยากาศที่กาํหนดโดยองคการอุตนุิยมวิทยาโลก                            8 

      2  สวนประกอบและทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา                                13 

      3  การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาของแสง                                     14 

      4  กราฟสวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟา                                               15 

      5  กระบวนการโพลาไรเซชันโดยการดดูกลืน                                               17 

      6  กระบวนการโพลาไรเซชันโดยการสะทอน                                               17 

      7  เวกเตอรสนามไฟฟาที่เกิดจากการกระเจิงแสง                                   19 

      8  การหกัเหสองแนวเมือ่แสงผานตวักลางหักเหสองแนว                                           20 

      9  หนาคลื่นในตัวกลางหักเหสองแนว                                                21 

     10 อันตรกริิยาของโฟตอนกับอะตอม                                                22 

     11 องคประกอบของเลเซอรโดยทั่วไป                                                25 

     12 การบานออกของลาํแสงเลเซอร (Beam divergence)                                              27 

     13 ระบบการทํางานของไลดาร                                                 28 

     14 กระบวนการเกิดอันตรกิริยาเชิงแสงบรรยากาศ                                   32        

     15 กระบวนการเกิดการกระเจิงแบบวาวแสง                                               33 

     16 ระบบการทํางานของเครื่องไลดาร                                                43 

     17 เครื่องไลดารการกระเจิงแบบมีที่ใชในการวิจัย                                   44 

     18 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานวีิจัยรงัสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย และที่ตัง้ 

       สถานวีิจัยชั้นบรรยากาศ อําเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา                                        46      

     19 สถานีวจิัยรังสีในชัน้บรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย และสถานีวิจยัชั้นบรรยากาศ 

       อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                                                           46      

     20 ตัวอยางการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากโมเลกุล ( mβ ) ในบรรยากาศใน 

            วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547                                                56 

     21 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวนัที ่14 มกราคม พ.ศ.  

 2547 ณ สถานีวิจยัตรวจวัดการแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย     57 

 



 

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ) 
 
ภาพประกอบ                         หนา 
 

     22 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวนัที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ. 

            2548 ณ สถานีวิจยัในชัน้บรรยากาศ อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                            59                 

     23 ภาคตัดขวาง (Cross section) การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสงูของตวัแปรที่เกีย่วของ 

            กับละอองลอยตามสเกลของระดับสี (Color Scale) ของวนัที ่14 มกราคม พ.ศ. 2547 ณ  

 สถานวีิจัยตรวจวัดการแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสุโขทัย                  65 

     24 ภาคตัดขวาง (Cross section) การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสูงของตัวแปรที่เกี่ยวของ 

 กับละอองลอยตามสเกลของระดับสี (Color Scale) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ณ  

 สถานวีิจัยในชัน้บรรยากาศ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                        68 

     25 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547  

 และวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2547                                                                         84   

     26 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547                                                                         85 

     27 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547  

 และวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547               86   

     28 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547  

 และวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547                                                87   

     29 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547                                                88   

     30 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547                                                           89   

     31 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2547                                                90  

     32 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547                                                91   

  

 



 

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ) 
 
ภาพประกอบ                         หนา 
 
     33 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547                                          92     

     34 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547                                     93   

     35 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2547                                     94   

     36 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547 

  และวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547                                     95   

     37 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547                                     96 

     38 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 

 และวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547                                     97   

     39 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 

                                                           98  

     40 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 และวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                     99   

     41 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 และวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                   100  

     42 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 และวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                   101    

     43 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 และวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                   102   

     44 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 และวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2548                                                          103 

     45 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 

 2548 และวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2548                                                          104   



 

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ) 
 
ภาพประกอบ                         หนา 
 
     46 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             105  

     47 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 

 2548 และวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             106 

     48 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             107   

     49 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             108 

     50 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             109 

     51 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             110 

     52 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             111 

     53 กราฟโพรไฟลตามแนวดิ่งของตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยของวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.  

 2548 และวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548                                             112 

     54 ภาคตัดขวาง (Cross section) การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสูงของตัวแปรที่เกี่ยวของ 

 กับละอองลอยตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 (ขอมูลจากสถานีวิจัยตรวจวัดการแผรังสีใน 

 ชั้นบรรยากาศ  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย)                                                           114 

     55 ภาคตัดขวาง (Cross section) การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสูงของตัวแปรที่เกี่ยวของ 

 กับละอองลอยตลอดเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 (ขอมูลจากสถานีวิจัยในชั้นบรรยากาศ  

 อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา)                                                                     118 

 

 

 

 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
 อากาศสะอาด (Clean air) เปนเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี อากาศที่มีอนุภาค

ปนเปอนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เปนสาเหตุของการเพิ่มจํานวนผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด ตลอดจนโรคเกี่ยวกับความบกพรองของ

ภูมิคุมกันรางกาย ส่ิงปนเปอนเหลานี้ เรียกวา มลภาวะทางอากาศ (Air pollution) โดยมลภาวะ

ทางอากาศเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศในปจจุบันดังปรากฏในชวง

ระยะเวลา 5-10 ปที่ผานมา และภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกมากมายซึ่งสรางความเสียหายตอ

มนุษยชาติ 

 ชั้นบรรยากาศที่ใกลผิวโลกมากที่ สุดไดแกชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere) ซึ่งมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก เนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยอิทธิพลจากธรรมชาติและการกระทําของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการ

ดําเนินกิจกรรมในการดํารงชีพของมนุษยซึ่งทําใหองคประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป 

สงผลตอการเพิ่มปริมาณความรอนของโลกที่สามารถแพรกระจายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง

ไดอยางรวดเร็วตามกระแสอากาศ โดยไมสามารถปองกันการแพรกระจายได ทําใหเกิดผลกระทบ

ทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

 อนุภาคละอองลอย (Aerosols)1 ในอากาศถูกใชเปนที่เกาะและสะสมตัวของละอองน้ําที่

เกิดจากกระบวนการควบแนนในอากาศ ไอน้ําจะคายความรอนจํานวนมากออกมาจาก

กระบวนการนี้ กอนจะรวมตัวเกิดเปนเมฆและหมอก บดบังทัศนวิสัย ความรอนจะถูกสะสมไวใน

บรรยากาศชั้นลาง อุณหภูมิผิวโลกจึงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ความรอนนี้ถูกถายทอดตอไปยังน้ําที่อยู

บนผิวโลกและน้ําใตดินซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิตามไปดวย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปลือกโลก 

นอกจากนี้ละอองลอยสวนมากยังมีความสามารถในการดูดกลืนและสะทอนแสงอาทิตยไดเปน 

อยางดี จึงอาจเปนตัวปดกั้นแสงอาทิตยไมใหลงมาถึงพื้นโลกได  สงผลกระทบตอสมดุลของการแผ

รังสีของดวงอาทิตย  

 การศึกษาขอมูลละอองลอยในชัน้บรรยากาศนี้ตองอาศัยเครื่องมือทีส่ามารถตรวจวัด

ขอมูลไดอยางตอเนื่อง เชน ไลดาร (Light detection and ranging : LIDAR) หรือเลเซอรเรดาร 

(Laser radar) ซึ่งเปนเครื่องมือหนึง่ที่นยิมนํามาใชเก็บขอมูลของละอองลอย แลวนาํขอมูลดิบที่

ไดมาทําการ 

 



 1Weisberg, J.S. (1999).Meteorology: TheEarth and Its Weather. p. 101.วิเคราะห

เพื่ออธิบายการกระจายตัวของละอองลอยซึ่งมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับละอองลอยมีหลายวิธีดวยกันขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือและสิ่งที่

ตองการศึกษา 

  สําหรับประเทศไทยการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับละอองลอยยังอยูในระยะเริ่มตน โดยมีการ

ติดตั้งเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี (Mie Scattering LIDAR) ณ สถานีวิจัยรังสีในชั้นบรรยากาศ 

อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2548 ไดยายมา

ติดตั้งที่สถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสถานีวิจัยทั้ง 2 แหง เปน

สถานีวิจัยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบัน NIES (National Institute of Environment) 

ประเทศญี่ปุนใหการสนับสนุนในการติดตั้งเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี ทั้งนี้ดวยความรวมมือ

กับกรมอุตุนิยมวิทยา สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายใหภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนผูดูแลและดําเนินการตรวจวัด 

 งานวิจัยนี้ไดรับความอนุเคราะหขอมูลดิบที่วัดจากเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี จาก

ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหคาตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอย

จากขอมูลดิบที่ไดจากสถานีวิจัยรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ระหวาง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 และสถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 ขอมูลดิบที่วัดไดจากเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมีนั้น มีคาตัวแปรที่เกี่ยวของซึ่งเปน

อุปสรรคตอการวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปรดวยกัน การเลือกใชวิธีวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ตอความละเอียดและนาเชื่อถือของขอมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองการนํา

ความรูฟสิกสมาใชในการวิเคราะหและหาความนาเชื่อถือของวิธีการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ละอองลอยจากสัญญาณการกระเจิงกลับ เพื่อนําไปสูการเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลไดอยาง

เหมาะสมรวมถึงการหาคาและผลของตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดานนี้ตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

  1. เพื่อใหไดขอมูลละอองลอยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยรของประเทศไทย 

  2. เพื่อใหไดเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลจากการวัดดวยเครื่องไลดารการกระเจิง

แบบมี (Mie Scattering LIDAR) 



  3. เพื่อสามารถประยุกตหลักการทางฟสิกสที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการอธิบาย

เหตุและผลของปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศ ละอองลอย และหลักการทํางานของเครื่องไลดารการ

กระเจิงแบบมี (Mie Scattering LIDAR) 

 2. ศึกษาวิธีการวัดขอมูลดิบและประสิทธิผลของการวัดสัญญาณการกระเจิงกลับ

เนื่องจากละอองลอยในชั้นบรรยากาศดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี (Mie Scattering 

LIDAR) ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริเวณสถานี

ตรวจวัดการแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 

2547 และบริเวณสถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 3. นําขอมูลมาวิเคราะหคาตัวแปรที่เกี่ยวของกับละอองลอยที่ศึกษา ไดแก สัญญาณการ

แกเชิงพิสัย (Range corrected signal) อัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (Depolarization ratio) และคา

สัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ (Backscattering coefficient) เพื่อใชในการพิจารณาการกระจายตัว

ของละอองลอยในบรรยากาศ โดยใชวิธีการคํานวณ 2 วิธี ไดแก วิธีแบบเฟอรนัลด (Fernald 

method) และวิธีแบบความชันดัดแปลง (Modified Slope method) พรอมแสดงผลในรูปแบบของ

โพรไฟลแนวดิ่งระหวางความสัมพันธของตัวแปรกับการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

 4. เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ (Backscattering coefficient) สําหรับ

ละอองลอย จากวิธีการคํานวณทั้ง 2 วิธี และตรวจสอบความนาเชื่อถือของคาที่ไดจากการคํานวณ

ในวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับงานวิจัยทั่วไปที่เกี่ยวของ  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 1. ไดแสดงประสิทธิผลของการวัดสัญญาณการกระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอยใน 

ชั้นบรรยากาศดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี (Mie Scattering LIDAR) ซึ่งตั้งอยูที่สถานี

ตรวจวัดการแผรังสีในชั้นบรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และสถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 2. กอใหเกิดการวิเคราะหขอมูลที่วัดไดโดยไดแนวทางการคํานวณคาสัญญาณการแก

เชิงพิสัย (Range corrected signal) คาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (Depolarization ratio) และคา

สัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ (Backscattering coefficient) สําหรับละอองลอยในระดับความสูง

ตางๆ ของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร 



 3. ไดแสดงความนาเชื่อถือของคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ (Backscattering 

coefficient) สําหรับละอองลอย จากการคํานวณทั้ง 2วิธี คือ วิธีแบบเฟอรนัลด (Fernald method) 

และวิธีแบบความชันดัดแปลง (Modified Slope method) เพื่อเปนแนวทางในการนําไปวิเคราะห

ขอมูลจากการวัดตอไป 

 4. ไดนําความรูหลักการทางฟสิกสไปใชประโยชนในการอธิบายผลจากการวิจัย 

กอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ละอองลอย (Aerosol) หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กที่ลอยคางอยูในอากาศ มีเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 0.001 – 10 ไมโครเมตร 

 2. เครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี (Mie Scattering LIDAR) หมายถึง เครื่องไลดารที่

ใชสําหรับวัดขอมูลเกี่ยวกับละอองลอยโดยใชหลักการกระเจิงแบบมี ของภาควิชาธรณีวิทยา  

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 3. วิธีแบบความชัน (Slope method) หมายถึง เทคนิคการวิเคราะหขอมูลจากการวัด

ดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี ซึ่งตั้งสมมติฐานใหคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ ( ( )zβ ) 

และคาสัมประสิทธิ์การลดทอน ( ( )zα ) เนื่องจากอนุภาคในบรรยากาศคงที่ตลอดแนวระนาบที่

ใกลผิวโลก 

 4. วิธีแบบความชันดัดแปลง (Modified Slope method) หมายถึง เทคนิคการ

วิเคราะหขอมูลจากการวัดดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมีดัดแปลงจากวิธีแบบความชัน โดย

ตั้งสมมติฐานใหคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ ( ( )zβ ) และคาสัมประสิทธิ์การลดทอน ( ( )zα ) 

เนื่องจากอนุภาคในบรรยากาศคงที่ในชวงความสูงทุกๆ 6 เมตร 

 5. ความสูงวกิฤติ (Critical height : ) หมายถงึ ระดับความสงูในบรรยากาศที่

ตั้งสมมติฐานใหเหนือความสูงตรงระดับนีข้ึ้นไปไมมีละอองลอย 
cz

 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
ทฤษฎี 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

  1. บรรยากาศของโลก 

  2. ละอองลอย (Aerosol) 

  3. โพลาไรเซชันของแสง (Polarization of light) 

  4. เลเซอร (Laser) 

  5. ทฤษฎีไลดารและการประยุกต (Lidar theory and applications)  
 

1  บรรยากาศของโลก 
 บรรยากาศ (Atmosphere)1 เปนสวนที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบน

โลกการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบน

โลกจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยความสมดุลของสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ดังนั้นถาอากาศที่

หอหุมโลกเปลี่ยนแปลงมากจนเกิดความแปรปรวนของบรรยากาศ ก็จะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต

อยางรายแรง 

 บรรยากาศโลกประกอบไปดวยโมเลกุลของแกส ไอน้ํา และฝุน โดยสามารถแบง

สวนประกอบของบรรยากาศออกเปน 2 สวน คือ  
 1.1  สวนประกอบที่มีปริมาณคงที่  
 สวนประกอบของบรรยากาศที่มีปริมาณคงที่ประกอบดวยโมเลกุลของแกสตางๆ ดังนี้ 

 - ไนโตรเจน (N2) เปนแกสที่มีอยูในบรรยากาศมากที่สุด แกสชนิดนี้ไมมีสี ไมมีกลิ่น และ

ไมมีรส เปนสวนประกอบสําคัญของโปรตีนซึ่งเปนสารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตและการ

ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต การสรางไนโตรเจนไมสามารถทําไดโดยตรง ตองอาศัยพืชชวยสรางวัฏจักร

ไนโตรเจน (Nitrogen cycle) เมื่อไนโตรเจนในบรรยากาศรวมตัวกับธาตุอ่ืนๆ จะชวยเจือจาง

ออกซิเจนในบรรยากาศ ลดการสันดาปในบรรยากาศได 

 - ออกซิเจน (O2) แกสชนิดนี้เปนผลผลิตจากการสังเคราะหแสงของพชื สาหราย แพลงก

ตอนและสิ่งมชีีวิต  มีความวองไวในการทาํปฏิกิริยากับสารอื่น  มีสมบัติชวยใหไฟติด  ดังนัน้ถา

ปริมาณของ 

 1ทรงกต  ทศานนท.  (2542).  หลักอุตุนยิมวิทยา.  หนา  9-11.  

 



 ออกซิเจนในบรรยากาศมีมากกวา 35% โลกทั้งโลกจะลุกไหม นอกจากนี้ออกซิเจนยัง

เปนสวนประกอบของน้ํา โดยมีอยูในน้ํา 89% โดยน้ําหนัก สามารถรวมตัวกับธาตุอ่ืนๆไดเกือบทุก

ชนิด ทําใหเกิดสารประกอบออกไซดข้ึน ออกไซดของสารประกอบบางชนิดจัดเปนสารมลพิษ 

(Pollution) เชน ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) คารบอนมอนอกไซด (CO) เปนตน 

 - อารกอน (Ar) เปนแกสเฉื่อย ไมทําปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน เกิดจากการสลายตัวของ 

ธาตุโพแทสเซียมภายในโลก  

 1.2  สวนประกอบที่มีปริมาณไมคงที่1 ไดแก  

 - คารบอนไดออกไซด (CO2) แกสชนิดนี้สวนใหญเกิดจากกระบวนการหายใจออกของ

ส่ิงมีชีวิต การเนาเปอยของอินทรียสารในดิน การเผาไหมของเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเกิดจากน้ําพุ

รอนและการระเบิดของภูเขาไฟ พืชใชคารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหแสงประมาณ 

3% ของทั้งหมด คารบอนไดออกไซดบางสวนจะละลายในมหาสมุทร กลายเปนแคลเซียม

คารบอเนต (CaCO3) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงสรางสัตวทะเล แกสนี้ยังสามารถกอใหเกิดภาวะ

เรือนกระจกได แมมีอยูในบรรยากาศเพียง 0.036% แตแกสคารบอนไดออกไซดก็มีความสําคัญ

สําหรับส่ิงมีชีวิต เพราะแกสคารบอนไดออกไซดเปนสวนประกอบในการสังเคราะหแสงของพืช ซึ่ง

เปนผูผลิตสําคัญในระบบนิเวศ 

 - ไอน้ํา โมเลกุลของไอน้ําจะแทรกตัวอยูระหวางโมเลกุลของอากาศ เขาสูบรรยากาศโดย

กระบวนการระเหยของน้ําจากแหลงน้ําตางๆ รวมถึงกระบวนการคายน้ําของพืช ซึ่งมีปริมาณไม

คงที่ แตมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางมาก ในทางอุตุนิยมวิทยาไอน้ํามี

ความสําคัญตอสภาพดินฟาอากาศ ดังนี้ 

 ก. เปนตนกําเนิดน้ําฟา (Precipitation) อันไดแก เมฆ หมอก ฝน หิมะ ลูกเห็บ  

 ข. เปนบอเกิดของความรอนแฝง (Latent heat) ซึ่งเปนพลังงานความรอนที่สะสมอยูใน

ไอน้ํา เมื่อไอน้ําควบแนน ก็จะคายพลังงานความรอนที่ออกมา  

 ค. ชวยในการดูดกลืนความรอน ทําใหอุณหภูมิของอากาศคอนขางคงที่ 

 - อนุภาคฝุน (Dust particle) เปนอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยูในอากาศ การบอก

ปริมาณฝุนมีหลายวิธี เชน การบอกจํานวนอนุภาคฝุนตอหนึ่งหนวยปริมาตรของอากาศ หรือบอก

ในรูปของทัศนวิสัย (Visibility) และสภาพความขุนมัว (Turbidity) ของบรรยากาศ เปนตน   

 
 1Pidwirny, M.  (2006).  Fundamentals of physical Geography.  pp 150-153. 

  

 

 



อนุภาคฝุนแบงได 2 ประเภท1 ไดแก 

 ก. อนุภาคฝุนประเภทอินทรียสาร เปนอนุภาคฝุนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ไดแก เกสรดอกไม 

สปอรพืช แบคทีเรีย และเมล็ดพืชขนาดเล็ก 

 ข. อนุภาคฝุนประเภทอนินทรียสาร ไดแก ฝุนภูเขาไฟ ฝุนจากการแตกกระจายของหิน 

เขมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 

 - โอโซน เปนแกสสีฟาออน กลิ่นฉุน ไมเสถียร แตกตัวงาย เกิดจากแกสออกซิเจนดูดกลืน

รังสีอัลตราไวโอเลต ทําใหแยกออกเปนอะตอมออกซิเจนเดี่ยวๆ แลวรวมกันกลายเปนโอโซน (O3) 

ดังนั้นโอโซนจึงมีปริมาณนอยมากบริเวณใกลผิวโลก แตจะมีมากในสวนลางของบรรยากาศ 

ชั้นสตราโทสเฟยร (Lower stratosphere) โอโซนจะทําหนาที่ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไวจํานวน

หนึ่งเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนโลก 

 สวนประกอบของบรรยากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรตางๆ2 ดังนี้ 

 ก. การเปลี่ยนแปลงตามความสูง ในบรรยากาศชั้นที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 

80 กิโลเมตรขึ้นไป พบวาเกือบจะไมมีไอน้ําอยูเลย แตมีไฮโดรเจน และฮีเลียมอยูมาก ทั้งนี้เพราะ

ไอน้ําในบรรยากาศเกิดจากการระเหยของน้ําบนพื้นโลก และการคายน้ําของพืช เมื่อพัดขึ้นที่สูงจะ

เกิดการเย็นตัวลง กล่ันเปนหยดน้ํา นอกจากนี้ที่ระดับความสูงประมาณ 15-32 กิโลเมตร จะพบ

โอโซนในบรรยากาศมาก แตที่ความสูงมากขึ้น โอโซนก็จะถูกทําลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต ทําให

บริเวณนั้นมีปริมาณโอโซนนอยลง 

 ข. การเปลี่ยนแปลงตามละติจูดและฤดูกาล บริเวณเสนศูนยสูตรจะมีปริมาณโอโซนนอย

กวาที่บริเวณละติจูด 50๐ เหนือ ข้ึนไป ซึ่งเปนบริเวณที่มีปริมาณโอโซนมาก ปริมาณไอน้ําซึ่งขึ้นอยู

กับอุณหภูมินั้น ทําใหฤดูรอนบริเวณที่มีละติจูดต่ําจะมีปริมาณไอน้ํามากยกเวนในเขตทะเลทราย 

สวนในบริเวณละติจูดสูงจะมีไอน้ํานอย  

 
 1Haywood, J.,and Boucher, O. (2000, November).  Estimates of the direct and 

indirect radiative forcing due to tropospheric aerosols: a review.  Reviews of 

geophysical.  

38(4): 513-543. 

 2Lutgens, Frederick K.  (2006).  The Atmosphere: An introduction to 

medteorology.  10th ed.  USA: Prentice-Hall,Inc.  pp.5 -25. 

  

 

 



 ค. การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้มีบทบาทสําคัญตอรังสีดวงอาทิตย

ที่สองมายังโลก แกสและองคประกอบตางๆของบรรยากาศมีผลตอการดูดกลืนและ/หรือถายเท

รังสีความรอนจากพื้นโลกสูบรรยากาศ ทําใหอุณหภูมิของพื้นโลกสูงขึ้นหรือเย็นลง สงผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบแบบอื่นๆ ของอากาศ 

 เนื่องจากบรรยากาศโลกมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น

การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางบรรยากาศจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง องคการอุตุนิยมวิทยาโลก 

(WMO : World Meteorological Organization )  จึงไดกําหนดโครงสรางบรรยากาศในแนวดิ่ง ดัง

ภาพประกอบ 1  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                 

ภาพประกอบ  1  โครงสรางชั้นบรรยากาศที่กําหนดโดยองคการอุตุนยิมวิทยาโลก 

 

 ที่มา :  Pidwirny, M.  (2006).  Fundamentals of physical Geography.  p 157. 

 

 



 โครงสรางบรรยากาศในแนวดิ่งซึ่งกาํหนดโดยองคการอุตนุิยมวิทยาโลก มีการแบง 

ชั้นบรรยากาศออกเปน 4 ชั้น ดังนี ้

 1. ชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere) เปนชั้นบรรยากาศที่สูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยที่

บริเวณละติจูดกลางประมาณ 10-12 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี้เปนชั้นที่เกิดปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่มีความสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาสูง เพราะมีความหนาแนนของอากาศรอยละ 80 ของ

มวลบรรยากาศ รวมถึงปริมาณไอน้ําเกือบทั้งหมดของบรรยากาศอยูในบรรยากาศชั้นนี้ นอกจากนี้

อากาศในชั้นนี้มีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ในตอนบนของชั้นกระแสลมจะพัดอยาง

รุนแรง เรียกวา ลมกรด (Jet stream) มีความเร็วลมมากกวา 80 เมตรตอวินาที ความสูงของ

บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรในแตละพื้นที่จึงแปรผันตามการยกตัวของอากาศเนื่องจากอุณหภูมิ

และความกดอากาศโดยสัมพันธกับละติจูด ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศใน

แตละวัน แนวเขตขอบบนสุดของชั้นโทรโพสเฟยรที่เชื่อมตอกับชั้นที่อยูถัดไป เรียกวา โทรโพพอส 

(Tropopause)  

 2. ชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere) เปนชั้นบรรยากาศที่อยูถัดจากชั้นโทรโพสเฟยรข้ึน

ไป  ขอบบนสุดของชั้นสตราโตสเฟยรที่ เชื่อมตอกับชั้นที่อยูถัดไป  เ รียกวา  สตราโตพอส 

(Stratopause) อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 50 กิโลเมตร  มีความหนาแนนของโอโซนอยูที่

ระดับความสูงประมาณ 19 - 34 กิโลเมตรจากระดับน้ําทะเล โอโซนจะดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต

ไวบางสวน โดยกระบวนการเกิดโอโซนนั้นจะมีการปลดปลอยพลังงานความรอนออกมาทําให

บรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ความรอนจะถายทอดสูบรรยากาศชั้นลางและชั้นบน อุณหภูมิ

ของชั้นสตราโตสเฟยรจึงมีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ ที่ระดับโทรโพพอสจนถึงระดับความสูง

ประมาณ 20 กิโลเมตรจากพื้นโลก อุณหภูมิจะคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงตามความสูง เรียกวา ชั้นไอโซ

เทอรมอล (Isothermal layer) ที่ระดับความสูง  20 กิโลเมตรขึ้นไป อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนอยางชาๆ 

จนกระทั่งความสูง 32 กิโลเมตร อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามระดับความสูงที่เพิ่มข้ึน 

สภาพลักษณะของอากาศในชั้นสตราโตสเฟยรมีทัศนวิสัยดี เพราะอากาศระดับบนมีอุณหภูมิสูง

กวาระดับลางทําใหไมเกิดการยกตัวของอากาศ รวมทั้งในบรรยากาศชั้นนี้ไมมีไอน้ําอยูเลย การ

เกิดเมฆหรือฝนจึงมีนอย 

 3. ชั้นมีโซสเฟยร (Mesosphere) อยูสูงเหนือชั้นสตราโตสเฟยรข้ึนไประหวางความสูงที่ 

 50-80 กิโลเมตร ขอบบนสุดของชั้นนี้ เรียกวา มีโซพอส (Mesopause) ซึ่งอุณหภูมิลดต่ําลงตาม

ระดับความสูงที่เพิ่มข้ึน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย –90๐C อากาศในชั้นนี้มีการเคลื่อนตัวทั้งในแนวราบ

และแนวดิ่งปริมาณไอน้ํามีนอยและจะกลั่นตัวเปนผลึกน้ําแข็งบนอนุภาคฝุน ทําใหเกิดการกอตัว

ของเมฆสีเทาเงิน มีลักษณะคลายเมฆขนนกที่ละติจูดสูงในชวงเวลาใกลอาทิตยตกดิน   



 4. ชั้นเทอรโมสเฟยร (Thermosphere) เปนบรรยากาศที่อยูถัดจากบรรยากาศชั้นมีโซส

เฟยรข้ึนไป จนถึงระดับความสูงประมาณ 800 กิโลเมตรจากระดับน้ําทะเล ความสูงของชั้นนี้จะ

แปรผันตามความแรงของปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย อุณหภูมิของบรรยากาศจะเพิ่มข้ึนตามความสูง 

ปฏิกิริยาทางเคมีของรังสีจากดวงอาทิตยทําใหแกสตางๆแตกตัวเปนไอออน การแตกตัวของไอออน

นี้เกิดจากอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนที่อยูในชั้นเทอรโมสเฟยรดูดกลืนรังสีแกมมา รังสี

เอ็กซ รังสีอัลตราไวโอเลต สงผลใหอะตอมของแกสสูญเสียอิเล็กตรอนกลายเปนไอออนบวก 

อิเล็กตรอนอิสระที่หลุดออกมาจะเคลื่อนที่ ทําใหบริเวณนั้นมีสภาพนําไฟฟาสูง ซึ่งความเขมขนของ

ไอออนและความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระจะแปรผันตามวัน เวลาและฤดูกาล สวน

บรรยากาศชั้นที่สูงกวาชั้นเทอรโมสเฟยรข้ึนไปจะเปนชั้นบรรยากาศที่มีแกสฮีเลียมและแกส

ไฮโดรเจนซึ่งจะคอยๆ ผสมกลมกลืนเขากับแกสระหวางดาว (Interstellar gas) ทําใหกําหนด

ขอบเขตไดยาก 

 
2  ละอองลอย (Aerosols) 
 ละอองลอย คือ อนุภาคขนาดเล็กที่ลอยคางอยูในอากาศ เสนผานศูนยกลางของละออง

ลอยมีขนาดประมาณ  0.001 – 10 ไมโครเมตร อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทํา

ของมนุษย ละอองลอยจะทําหนาที่เปนแกนใหละอองน้ําจับตัวกัน และสามารถดูดกลืนและ

สะทอนแสงอาทิตย จึงมีอิทธิพลในการควบคุมอุณหภูมิของพื้นโลก  
 2.1  ประเภทของละอองลอย 

 การจําแนกประเภทของละอองลอยสามารถจําแนกได 2 แบบ คือ 
 จําแนกตามแหลงกําเนิด สามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก 
 1. ละอองลอยปฐมภูมิ (Primary aerosols) เปนละอองลอยที่จะเขาสูบรรยากาศได

โดยตรงจากแหลงกําเนิด เชน ฝุน เกลือทะเล ควันไฟ เปนตน 
 2. ละอองลอยทุติยภูมิ (Secondary aerosols)เปนละอองลอยที่เกิดจากการทําปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (Oxidation) ระหวางแกสและของเหลว เชน ละอองลอยซัลเฟอรที่เกิดจากการเผาไหม

เชื้อเพลิง เปนตน 
 จําแนกตามชนิดของอนุภาค แบงละอองลอยได 2 ประเภท ไดแก 
 1. ละอองลอยที่เปนอนุภาคของแข็ง (Aerosol of solid particle) ไดแก อนุภาคของถาน

หรือเขมา ซึ่งมีคารบอนเปนสวนประกอบหลัก พบทั่วไปในบรรยากาศที่มีการสันดาปหรือเผาไหม

เชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง เชน ถานหิน ถานไม หรือเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว เชน 

น้ํามันดิบ (Crude oil) หรือน้ํามันเหลือจากการกลั่น (Residual distillated oil) หรือเกิดจาก

อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมทําหมึก อุตสาหกรรมผลิตยาง อุตสาหกรรมพลาสติก



บางอยางนอกจากนี้ยังรวมถึงละอองจากเกลือและออกไซดของโลหะ เกลืออนินทรยี และละอองไอ

ของโลหะ 
 2. ละอองลอยที่เปนอนุภาคของเหลว (Aerosol of liquid particle) เปนละอองลอยที่มี

ขนาดของอนุภาคประมาณ 0.001 – 1 ไมโครเมตร ไดแก 
 ก. ละอองกรดหรือหยดกรด กรดในบรรยากาศสวนใหญเกิดจากกรดอนินทรียจึงจัดเปน

สารพิษประเภททุติยภูมิ (Secondary pollutant) แหลงกําเนิด ไดแก กระบวนการอุตสาหกรรม 

เชน การผลิตโลหะ โรงงานชุบโลหะ ฯลฯ หรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟา หรือเตาเผามูลฝอย หรือทอ

ไอเสียของรถยนต ซึ่งกรดอนินทรียที่สําคัญที่พบในบรรยากาศ ไดแก  
 - กรดไนตริก (Nitric acid, HNO3) เปนกรดแกชนิดหนึ่ง เปนของเหลวไมมีสี มีฤทธิ์กัด

กรอน มีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 86 ๐C เปนตัวออกซิไดสอยางรุนแรง จะเกิดเปนควันเมื่อทิ้งไวใน

อากาศ ทําปฏิกิริยากับโลหะหรือสารอื่นเกิดควันของไนโตรเจนไดออกไซดและเกลือของไนเตรต 

อโลหะบางชนิด เชน กํามะถันและฟอสฟอรัส ทําปฏิกิริยากับกรดไนตริกใหกรดออกซี เปนกรดซึ่ง

ใชในอุตสาหกรรมเคมี กรดไนตริกสวนใหญเปนสารมลพิษทุติยภูมิซึ่งเกิดจากการทําปฏิกิริยาของ

ไนโตรเจนกับน้ําหรือไอน้ํา 
 - กรดกํามะถัน (Sulfurous acid, H2SO3 or Sulfuric acid, H2SO4) เปนไดทั้งกรดแกและ

กรดออน กรดแกคือ กรดซัลฟวริก สวนกรดออนคือ กรดซัลฟวรัส มีคุณสมบัติในการเปนตัวรีดิวส 

มีฤทธิ์ในการกัดกรอน เปนสารมลพิษประเภททุติยภูมิที่เกิดจากออกไซดของซัลเฟอรทําปฏิกิริยา

กับน้ํา 
 - กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid, HCl) เปนของเหลวไมมีสี เมื่อปลอยทิ้งไวใน

อากาศจะเปนควัน เมื่อผานไฮโดรเจนคลอไรดลงในน้ําเปนกรดแก แตกตัวไดดี มีฤทธิ์ในการกัด

กรอนที่รุนแรงทําปฏิกิริยากับคารบอเนตใหกาซคารบอนไดออกไซด ทําปฏิกิริยากับโลหะใหกาซ

ไฮโดรเจน ถูกนํามาใชทําสียอมผา สารเคมีเกี่ยวกับการถายรูป ใชแชโลหะ ใชในอุตสาหกรรมเคม ี
 - กรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid, HF) เปนของเหลวไมมีสี มีควัน มีพิษสูงมาก 

มีฤทธิ์ในการกัดกรอนรุนแรง ไดจากการละลายไฮโดรเจนฟลูออไรดในน้ํา เปนกรดออน 
 - กรดไฮโดรโบรมิก (Hydrobromic acid) เปนของเหลวไมมีสี เกิดจากการเติมไฮโดรโบร

ไมดลงไปในน้ํา เปนกรดแก เปนตัวรีดิวสที่รุนแรง  
 ข. ละอองน้ํามันหรือหยดน้ํามัน มีองคประกอบสวนใหญจะเปนสารอินทรีย มีน้ําหนัก

โมเลกุลมาก เกิดจากการสันดาปเชื้อเพลิงจากแหลงตางๆ พบมากที่สุดจากเครื่องยนตของรถยนต 

หรืออาจเกิดจากอุตสาหกรรมที่มีการสันดาปน้ํามันเชื้อเพลิงไมสมบูรณ เชน อุตสาหกรรมทํา

น้ํามันดิบ อุตสาหกรรมยางมะตอย และอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นหรือกระเบื้องมุงหลังคา 
 



 2.2  ผลกระทบจากละอองลอย 
 ละอองลอยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ1 ดังนี้ 

 1.  อิทธิพลโดยตรง (Direct effect) คือ การทําใหรังสีดวงอาทิตยที่ผานบรรยากาศมายัง

พื้นผิวโลกลดลง เมื่อรังสีดวงอาทิตยเคลื่อนที่มายังบรรยากาศโลก รังสีสวนหนึ่งจะถูกละอองลอย

ดูดกลืน (Absorption) และกระเจิง (Scattering) ทําใหเกิดปรากฏการณตางๆ ซึ่งรังสีดวงอาทิตยที่

มาถึงพื้นโลกจะมีปริมาณลดลง สวนรังสีดวงอาทิตยอีกสวนหนึ่งจะถูกสะทอนกลับ(Reflection) 

กลับไปสูอวกาศ สงผลกระทบตอสมดุลพลังงานของโลก เนื่องจากปริมาณรังสีดวงอาทิตยที่ลดลง

จะสงผลกระทบตออัตราการระเหยของน้ํา การสังเคราะหแสงของพืช และอุณหภูมิของพื้นผิวโลก 

จากรายงานของสถาบัน IPCC2 (Intergovernmental Panel on Climate Change) พบวาละออง

ลอยที่เกิดจากการเผาไหมชีวมวลจะมีผลทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศลดลง แตละอองลอยที่เกิด

จากโรงงานอุตสาหกรรมและยวดยานจะดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศ

เพิ่มข้ึน และทําใหอุณหภูมิของพื้นผิวโลกลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหอัตราการระเหยของน้ํา

ลดลง ซึ่งทําใหการกอตัวของเมฆลดลงดวย  

 นอกจากนี้ละอองลอยที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟยังสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ผิวโลกจากการสะสมความรอนที่เกิดจากการระเบิด ซึ่งละอองลอยประเภทนี้จะสามารถลอยคาง

ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยรไดนานหลายป  

 2.  อิทธิพลโดยออม (Indirect effect) ละอองลอยมีความสําคัญตอกระบวนการ

หมุนเวียนของน้ําอยางมาก เพราะละอองลอยทําหนาที่เปนแกนการกลั่นตัวของไอน้ํา เรียกวา   

ไฮดรอสคอปก นิวคลิไอ (Hydroscopic nuclei) ทําใหเกิดเมฆ หมอก และน้ําฟา ในเขตที่มีความ

กดอากาศต่ําจะมีปริมาณละอองลอยในอากาศมาก เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศรอนที่

ลอยตัวสูงขึ้นนําพาละอองลอย เชน ฝุนละออง เขมาควัน จากพื้นดินขึ้นไปแขวนลอยในอากาศ   

ถามีปริมาณของละอองลอยในอากาศมากก็จะทําใหเกิดหมอกแดด (Haze) หรือสภาพฟาหลัว  

ทําใหทัศนวิสัยต่ํา แสงแดดกระทบพื้น  
 1Haywood, J. M.; & Boucher, O.  (2000, November).  Estimates of the direct 

and indirect radiative forcing due to tropospheric aerosols: A Review.  The Geophysics. 

38(4): 515, 528. 

 2Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007.  (2007).  Climate 

change 2007.  The Physical  Science Basis. 

 ไดนอย สวนในเขตที่มีความกดอากาศสูง อากาศเย็นจะจมตัวลงสงผลใหละอองลอยไม

สามารถลอยขึ้นไปในอากาศได ทองฟาจึงปลอดโปรง 
 



3  โพลาไรเซชันของแสง (Polarization of light) 
 แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา1 (Electromagnetic wave) ประกอบดวยสนามแมเหล็ก 

(Magnetic field: B
v

) และสนามไฟฟา (Electric field: E
v

) ที่ส่ันตั้งฉากกันในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศ

การแผของคลื่น ซึ่งทิศของโพลาไรเซชันจะถูกกําหนดดวยทิศการสั่นของสนามไฟฟา จาก

ภาพประกอบ 2 แสดงเวกเตอรสนามไฟฟา (Electric field: E
v

) ในแนวแกน y และเวกเตอร

สนามแมเหล็ก (Magnetic field: B
v

) ในแนวแกน z เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ตามแนวแกน x 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 สวนประกอบและทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

  

 ที่มา :  Serway, R. A.; & Jewett, John W.  (2004).  Physics for scientists and 

Engineers.  p. 1225. 

 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะเวกเตอรสนามไฟฟา ( E
v

) ซึ่งเกิดจากการสั่นของอะตอมหรือโมเลกุล

ของแหลงกําเนิดแสง พบวามีการเปลี่ยนแปลงเวกเตอรสนามไฟฟาในระนาบตางๆ ตลอดเวลา 

เรียกแสงในลักษณะนี้วา แสงไมโพลาไรซ (Unpolarized light) ดังภาพประกอบ 3 (a) แตถาการ

เปลี่ยนแปลงเวกเตอรสนามไฟฟาอยูในระนาบเดียวตลอดเวลา เรียกแสงในลักษณะนี้วา แสง

โพลาไรซ (Polarized light) ดังภาพประกอบ 3 (b) 

 

  1Serway, R. A.; & Jewett, John W.  (2004).  Physics for scientists and 

Engineers.  p. 1225. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             

 

 

ภาพประกอบ 3  (a)  การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาของแสงที่ไมโพลาไรซ      

                                               (b)  การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาของแสงโพลาไรซ 

  

 ที่มา : Serway, R. A.; & Jewett, John W. (2004). Physics for scientists and 

Engineers. p. 1226. 

  

 ดังนั้นถาพิจารณาสนามไฟฟา  ( E
v

) ที่กําลังเคลื่อนที่ ไปในทิศ  z สามารถเขียน

สวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟา ( E
v

) ในทิศ x และ y ซึ่งตั้งฉากกันแทนดวยสมการ (1)1

 

   ( ) ( )φωω +−+−= tkzEetkzEeE yyxx cosˆcosˆ 00

v
                      

(1) 

  

 เมื่อ  φ   แทนความตางเฟสสัมพัทธ (Relative phase difference) 

  

 จากสมการ (1) พบวาการเปลี่ยนแปลงความตางเฟสสัมพัทธ (φ ) ของสวนประกอบ

เวกเตอรสนามไฟฟาในทิศ x และ y ทําใหการสั่นของสนามไฟฟาสัมพันธกับทิศของโพลาไรเซชันที่

เปลี่ยนแปลงนั้นดวย ดังนั้น โพลาไรเซชันจึงมีลักษณะตางกันตามความตางเฟสสัมพัทธของ

สวนประกอบเวกเตอรสนามไฟฟา2 ดังนี้ 

 ก. กรณีที่การเปลี่ยนแปลงเวกเตอรสนามไฟฟา ( E
v

) อยูในระนาบเดียวตลอดเวลา 

( πφ m2=   หรือ πφ )( 12 += m  โดย 2,...1, , 0 ±±=m ) ขนาดและทิศของแอมพลิจูดคงที่ เรียก

แสงโพลาไรซในลักษณะนี้วา แสงโพลาไรซเชิงเสน (Linearly polarized light) หรือแสงโพลาไรซ

เชิงระนาบ (Plane-polarized light)  

 

 1Eugene, H.  (1998).  Optics.  pp. 98-105.   

 2Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  pp 1-3. 



 ข. กรณีที่สวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟามีขนาดแอมพลิจูดเทากัน ( ) 

แตเฟสตางกัน 90

yx EE 00 =

๐ (
2

πφ ±= ) ถาเขียนกราฟสวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟาในระนาบ x 

และ y ตามสมการ (1) โดยใชเงื่อนไขดังกลาว พบวาการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอรสนามไฟฟาจะ

หมุนไปรอบทิศการแผของคลื่นเปนวงกลม ดังภาพประกอบ 4(a) เรียกแสงโพลาไรซลักษณะนี้วา 

แสงโพลาไรซวงกลม (Circularly polarized light)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กราฟสวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟาในระนาบ x และ y  ซึ่งมีเฟสตางกัน 90๐

 

 ที่มา :  Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  p. 2. 

 

 ค .  กรณีที่สวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟามีขนาดแอมพลิจูดไม เทากัน 

( )และการเปลี่ยนแปลงเวกเตอรสนามไฟฟาไมคงที่ (yx EE 00 ≠ πφ m2≠   หรือ πφ )( 12 +≠ m  

โดย ) แลว ถาเขียนกราฟสวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟาในระนาบ x และ y 

ตาม สมการ (1) พบวาการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอรสนามไฟฟาหมุนไปรอบทิศการแผของคลื่น

แบบวงรี ดังภาพประกอบ 4(b) เรียกแสงโพลาไรซลักษณะนี้วา แสงโพลาไรซวงรี (Elliptically 

polarized light) 

2,...1, , 0 ±±=m

 เนื่องจากแสงธรรมชาติเปนแสงไมโพลาไรซ1 การสรางแสงโพลาไรซจากแสงธรรมชาติจึง

ตองอาศัยกระบวนการที่ทําใหเกิดการโพลาไรเซชัน2 ดังนี้ 

 

 
 1Goldstein, D.  (2003).  Polarized Light.  New York: Marcel Dekker. p. 85.  

 2Serway, R. A.; & Jewett, John W.  (2004).  Physics for scientists and 

Engineers.  p. 1226-1231. 

  

 



 1. การโพลาไรเซชันโดยการเลือกดูดกลืน (Polarization by selective absorption)  

 แสงที่ไมโพลาไรซเปนแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงเวกเตอรสนามไฟฟา ( E
v

) ในระนาบตางๆ 

ตลอดเวลา ดังนั้นการทําใหแสงในลักษณะนี้เปนแสงโพลาไรซจึงตองใชสารบางชนิดทีม่สีมบัตยิอม

ใหเวกเตอรของสนามไฟฟาซึ่งสั่นในระนาบที่ขนานกับแกนสงผาน (Transmission axis) หรือ 

แกนโพลาไรเซชัน (Polarization axis) เทานั้นผานได และดูดกลืนสนามไฟฟาที่ส่ันอยูในอีกระนาบ

หนึ่งซึ่งตั้งฉากกับระนาบที่ผานไปได จากภาพประกอบ 5 แสงธรรมชาติซึ่งเปนแสงที่ไมโพลาไรซตก

กระทบตัวทําแสงโพลาไรซ (Polarizer) จะมีเฉพาะแสงโพลาไรซตามแกนโพลาไรเซชันของตัวทํา

แสงโพลาไรซ เทานั้นที่ผานได โดยมีความเขมแสงเทากับ  และมีขนาดแอมพลิจูดสนามไฟฟา

เทากับ  แสงโพลาไรซนี้จะผานออกไปสูตัววิเคราะห (Analyzer) ถาแกนโพลาไรเซชันของตัว

วิเคราะหขนานกับแกนโพลาไรเซชันของตัวทําแสงโพลาไรซ แสงโพลาไรซที่ผานตัวทําแสงโพลาไรซ

ก็จะผานตัววิเคราะหไปได  

0I

0E

 นอกจากนี้ การบิดแนวแกนโพลาไรเซชันของตัววิเคราะหทํามุมφ  กับแนวแกนโพลาไรเซ

ชันของตัวทําแสงโพลาไรซสามารถลดความเขมแสงโพลาไรซได เพราะเมื่อบิดแนวแกนโพลาไรซ

ขนาดแอมพลิจูดสนามไฟฟาที่ผานตัววิเคราะหจะมีคาลดลง ดังสมการ (2) 

 

φcos0EE =                                            
(2) 

 

 เมื่อ  E    แทนขนาดแอมพลิจูดสนามไฟฟาที่ผานตัววิเคราะห 

         φ       แทนมุมระหวางแนวแกนโพลาไรเซชันของตัววิเคราะหกับแนวแกนโพลาไรเซ

ชั น 

ของตัวทําแสงโพลาไรซ 

 

 เมื่อขนาดแอมพลิจูดสนามไฟฟาที่ผานตัววิเคราะหมีคาลดลงทําใหความเขมแสง

โพลาไรซลดลงดวย ตามกฎมาลัส (Malus’s law) ซึ่งแสดงความสัมพันธเกี่ยวกับคาความเขมของ

แสงที่เปนสัดสวนกับกําลังสองของคาแอมพลิจูดสนามไฟฟา ( ) ดังนั้นความเขมแสงที่

ผานตัววิเคราะหออกมา มีความสัมพันธตามสมการ (3) 

2
00 EI α

 

        φ22
0 cosEI =

 



หรือ                                                 

(3) เมื่อ   

φ2
0 cosII =

I     แทนความเขมแสงโพลาไรซที่ผานตัววิเคราะห 

         E      แทนขนาดแอมพลิจูดสนามไฟฟาที่ผานตัววิเคราะห 

                                    

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการโพลาไรเซชันโดยการดูดกลนื 

 

 ที่มา :  Serway, R. A.; & Jewett, John W.  (2004).  Physics for scientists and 

Engineers.  p. 1226. 

  

 2. การโพลาไรเซชันโดยการสะทอน (Polarization by reflection) 

 กระบวนการโพลาไรเซชันเนื่องจากการสะทอนแสงนั้น เกิดเมื่อแสงที่ไมโพลาไรซตก

กระทบผิวตัวกลาง ทําใหแสงสะทอนเปนแสงโพลาไรซบางสวน 

 

 

 

 

 

                                                                      

ภาพประกอบ 6 กระบวนการโพลาไรเซชันโดยการสะทอน 

 

 ที่มา :  Serway, R. A.; & Jewett, John W.  (2004).  Physics for scientists and 

Engineers.  p. 1228. 

 

 จากภาพประกอบ 6 ถาแสงไมโพลาไรซตกกระทบผิวตัวกลางดวยมุมตกกระทบคาหนึ่ง 

สวนประกอบของเวกเตอรสนามไฟฟา ( E
v

) ที่อยูบนระนาบตั้งฉากกับทิศการแผของคลื่นนัน้ พบวา

สนามไฟฟาสวนหนึ่งจะมีทิศขนานกับผิววัตถุซึ่งจะสะทอนไดมากกวาสนามไฟฟาสวนที่มีทิศตั้ง



ฉากกับผิววัตถุ ทําใหรังสีสะทอนและรังสีหักเหเปนแสงโพลาไรซบางสวน แตถาเปลี่ยนคามุมตก

กระทบไปเรื่อย ๆ จนรังสีสะทอนตั้งฉากกับรังสีหักเห พบวาแสงสะทอนเปนแสงโพลาไรซสมบูรณ 

โดยจะมีสนามไฟฟาเฉพาะในแนวขนานกับผิววัตถุเทานั้น ในขณะที่แสงหักเหจะเปนแสงโพลาไรซ

บางสวน และสามารถคํานวณหาคามุมตกกระทบ ( Pθ ) ซึ่งเรียกวา มุมโพลาไรซ (Polarizing 

angle)  ห รื อ 

มุมบริวสเตอร (Brewster angle) ของตัวกลางที่สัมพันธกับคาดัชนีหักเหแสงของตัวกลางนั้น โดย

ใชกฎของสเนลล (Snell’s law) ไดดังนี้ 

 

 จากกฎของสเนลล แทนดวยสมการ   2211 sinsin θθ nn =     

 

ซึ่งจากภาพประกอบ 6 จะไดสมการ   ( )pp nn θθ −= 90sinsin 21  

 

เมื่อ ( ) pp θθ cos90sin =−     ดังนั้น               
⎥
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(4)  ความสัมพันธในสมการ (4) นี้ เรียกวา กฎของบริวสเตอร (Brewster’s law)  

 

 3. การโพลาไรเซชันโดยการกระเจิง (Polarization by scattering) 

 กระบวนการโพลาไรเซชันเนื่องจากการกระเจิงของแสง1(Scattering of light) เกิดเมื่อ

แสงที่ไมโพลาไรซซึ่งประกอบดวยเวกเตอรสนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศการ

เคลื่อนที่ของคลื่นแสงตกกระทบอนุภาค ทําใหอิเล็กตรอนในอนุภาคกระเจิงแสงออกมาในทุก

ทิศทาง โดยแสงบางสวนถูกกระเจิงออกมาในทิศเดียวกับเวกเตอรสนามไฟฟาของแสงที่ตกกระทบ

อนุภาค ทําใหแสงนั้นเปนแสงโพลาไรซ จากภาพประกอบ 7 พิจารณาแสงที่ไมโพลาไรซซึง่มทีศิการ

เคลื่อนที่ตามแนวแกนz ตกกระทบโมเลกุลของอากาศที่จุด O ทําใหเกิดการกระเจิงแสงในทุก

ทิศทาง ดังนั้นแสงกระเจิงที่มีทิศเดียวกับเวกเตอรสนามไฟฟาในแนวแกน y และในแนวแกน x จึง

เปนแสงโพลาไรซ  

 
1Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  p 4. 

 



 

 การกระเจิงของแสงขึ้นอยูกับความยาวคลื่นของแสง โดยอนุภาคที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับความยาวคลื่น เชน โมเลกุลของอากาศ จะกระเจิงแสงที่มีความยาวคลื่นนอยไดดีกวาแสงที่มี

ความยาวคลื่นมาก ทําใหแสงสีฟาและแสงสีมวงจึงถูกกระเจิงไดมากกวาแสงสีสมหรือแสงสีแดง 

ดังนั้นแสงที่มองเห็นจากทองฟาที่ไมมีเมฆจึงเปนแสงที่เกิดจากการกระเจิงจากโมเลกุลของอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 เวกเตอรสนามไฟฟาที่เกิดจากการกระเจงิแสง 

  

 ที่มา :  Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  p. 4. 

  

 4. การโพลาไรเซชันโดยการหักเหซอน (Polarization by double refraction) 

 กระบวนการโพลาไรเซชันเนื่องจากการหักเหซอนเกิดเมื่อแสงที่ไมไพลาไรซตกกระทบ 

สารแอนไอโซทรอปค (Anisotropic materials) ซึ่งเปนสารที่มีดัชนีหักเหของแสงสีเดียวกันมากกวา 

1 คา เชน ผลึกแคลไซต ผลึกควอรตซ เปนตน ทําใหความเร็วของแสงในตัวกลางในทิศทางตางกัน

มีคาไมเทากัน แสงที่ตกกระทบตัวกลางประเภทนี้จะเกิดการหักเห 2 แนว จึงเรียกตัวกลางชนิดนี้วา 

ตัวกลางหักเหสองแนว (Birefringent หรือ double-refracting medium)  

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

                                                                                            

ภาพประกอบ 8 การหกัเหสองแนวเมื่อแสงผานตัวกลางหักเหสองแนว 

  

 ที่มา :  Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  p 7. 

  

 จากภาพประกอบ 8 กําหนดใหลําแสงไมโพลาไรซลําแสงหนึ่งตกกระทบตัวกลางหักเห

สองแนว พบวาลําแสงนี้แยกออกเปน 2 แนว ซึ่งมีความเร็วตางกัน โดยรังสีหักเหของแสงทั้งสอง

เปนแสงโพลาไรซทั้งคู และมีทิศของโพลาไรเซชันตั้งฉากกัน รังสีหนึ่งเรียกวา รังสีปกติ (Ordinary 

ray :o-ray) มีดัชนีหักเหแสงที่มีคาคงตัว (n0) ไมข้ึนกับทิศการแผของคลื่น ถานําแหลงกําเนิดแสง

ไปไวในตัวกลาง รังสีปกติที่เกิดขึ้นจะใหหนาคลื่นวงกลมออกมา แสดงวาอัตราเร็วของแสงตามรังสี

นี้มีคาเทากันในทุกทิศทาง  

 สวนรังสีหักเหอีกเสนหนึ่งเรียกวา รังสีพิเศษ (Extraordinary ray :e-ray) จะเดินทางดวย

อัตราเร็วของแสงในแตละทิศทางไมเทากัน ดัชนีหักเหแสง (ne) จะเปลี่ยนไปตามทิศการแผของ

คลื่น ซึ่งถานําแหลงกําเนิดแสงไปไวในตัวกลาง รังสีพิเศษที่เกิดขึ้นจะใหหนาคลื่นวงรีออกมา  

 ในกรณีที่ n0 และ ne มีคาเทากันในทิศทางหนึ่ง ทําใหรังสีปกติและรังสีพิเศษมีอัตราเร็ว

เทากัน เรียกทิศทางนั้นวา แกนทัศน (Optic axis) โดยทิศที่ตั้งฉากกับแกนทัศนจะมีคา n0 และ ne 

ตางกันมากที่สุด ซึ่งแสดงวาความเร็วของรังสีทั้งสองมีความแตกตางกันมากที่สุดในแนวนี้ คา n0 - ne 

จะเปนคาบวกหรือลบข้ึนอยูกับสมบัติของตัวกลางแตละชนิด1  

 จากภาพประกอบ 9 (a) แสดงหนาคลื่นในตัวกลางหักเหสองแนวที่มีคา n0 < ne ทุก

ทิศทางยกเวนแกนทัศน ความเร็วของรังสีปกติจะมากกวาความเร็วของรังสีพิเศษ เรียกผลึก       

ของตัวกลางที่มีลักษณะเชนนี้วา ผลึกบวก (Positive crystal) สวนตัวกลางหักเหสองแนวที่มีคา   

n0 > ne ทุกทิศทางยกเวนแกนทัศน ความเร็วของรังสีพิเศษจะมากกวาความเร็วของรังสีปกติ เรียก

ผลึกของตัวกลางที่มีลักษณะเชนนี้วา ผลึกลบ (Negative crystal) มีหนาคลื่นดังภาพประกอบ 9 

(b) 

 1Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  pp 5 -7. 

                                         



        
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 หนาคลื่นในตัวกลางหกัเหสองแนว 

  

 ที่มา :  Polarization.  (1998, 14 September).  GAG.  pp 7. 

 

4  เลเซอร (LASER) 
 เลเซอร (LASER) ยอมาจากคําวา Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation เกิดจากกระบวนการกระตุนใหเกิดการเปลงแสง (Stimulated emission) ซึ่งเปน

กระบวนการที่ทําใหความเขมของแสงเพิ่มมากขึ้น (Light amplification)  

 ในป พ.ศ. 2497 ทาวนส (Townes, C. H.) ไดเสนอทฤษฎีเลเซอร ทําใหเขาไดรับรางวัล

โนเบลในป พ.ศ. 2507 เพื่อเปนการพิสูจนทฤษฎีของทาวนส  เมแมน (Maiman, T.) ไดประดิษฐ

เลเซอรจากทับทิม (Ruby Laser) ซึ่งเปนเลเซอรของแข็งตัวแรกสําเร็จในป พ.ศ. 2503 และในป

เดียวกันจาแวน (Javan, A.)ก็ไดประดิษฐเลเซอรที่ทําจากแกสฮีเลียมผสมนีออนไดสําเร็จ

เชนเดียวกัน ทั้งหมดนับวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร  

 
 4.1  หลักการเบื้องตนของเลเซอร1 

  4.1.1  กระบวนการปลอยโฟตอนของอะตอม 
  ในป พ.ศ. 2460 ไอนสไตน (Einstein, A.) ไดเสนอกระบวนการปลอยโฟตอนของ

อะตอม โดยพิจารณาอันตรกิริยาของโฟตอนกับอะตอม 3 แบบ ไดแก การดูดกลืนแบบกระตุน 

(Stimulated Absorption)การปลดปลอยโฟตอนแบบธรรมชาติ (Spontaneous emission)      

การปลดปลอยโฟตอนแบบกระตุน (Stimulated emission) 

 

 1 Svelto, O.  (2005).  Principle of Lasers.  pp. 2-14. 

 

 

 



 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 10  อันตรกิริยาของโฟตอนกบัอะตอม 

  

 ที่มา :  Svelto, O.  (2005).  Principle of Lasers.  p. 4. 

 

  การดูดกลืนแบบกระตุน (Stimulated Absorption)  

  การดูดกลืนแสงเกิดข้ึนภายในโครงสรางของอะตอม จากภาพประกอบ 10 (a) เมื่อ

พิจารณาระดับพลังงาน (Energy level) ของอิเล็กตรอน 2 ระดับ ไดแก ระดับพลังงานในสถานะ

พื้น (Ground state: E1) และระดับพลังงานในสถานะกระตุน (Excited state: E2) ถาอิเล็กตรอน

ถูกกระตุนดวยโฟตอนจากภายนอกที่มีพลังงานเทากับผลตางของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน 

ดังสมการ (5)  

 

        12 EEh −=υ                             
(5) 

 

 โดย   แทนคาคงที่ของพลงัค (Planck‘s constant) h

   υ   แทนความถี่ของโฟตอนที่ถูกดูดกลืน 

 

  อิเล็กตรอนที่อยูในสถานะพื้นจะดูดกลืนโฟตอนที่มาตกกระทบ ทําใหอิเล็กตรอน

เปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะพื้นซึ่งมีคาพลังงานเปน E1 ไปอยูในสถานะกระตุนที่มีระดับ

พลังงานสูงกวาซึ่งมีคาพลังงานเปน E2 กระบวนการนี้ เรียกวา กระบวนการดูดกลืนแสงแบบ

กระตุน 

 

  การปลอยโฟตอนแบบธรรมชาต ิ(Spontaneous emission)  

  จากภาพประกอบ 10 (b) เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานขึ้นไปอยูในสถานะ

กระตุน (E2) โดยกระบวนการดูดกลืนแบบกระตุนแลว อิเล็กตรอนจะอยูในระดับพลังงานนี้ไดเพียง

เวลาประมาณ 10-4 - 10-8 วินาที ก็จะปลอยโฟตอนซึ่งมีพลังงานเทากับพลังงานของโฟตอนที่



ดูดกลืนไปออกมา ทําใหอิเล็กตรอนกลับสูสถานะพื้น (E1) กระบวนการปลอยโฟตอนลักษณะนี้ 

เรียกวา กระบวนการปลอยโฟตอนแบบธรรมชาติ  

 

  การปลอยโฟตอนแบบกระตุน (Stimulated emission) 

  จากภาพประกอบ 10 (c) กรณีที่อิเล็กตรอนอยูในสถานะกระตุน (E2) และมีโฟตอน

จากภายนอกที่มีพลังงานเทากับ E2 – E1 ผานเขามาและออกไป โดยจะไปกระตุนอิเล็กตรอนที่

สถานะกระตุนใหกลับสูสถานะพื้น กระบวนการปลอยโฟตอนในลักษณะนี้ เรียกวา กระบวนการ

ปลอยโฟตอนแบบกระตุน    

  ลักษณะการปลอยโฟตอนแบบกระตุนนี้ถูกนํามาใชในการสรางเลเซอร เพราะโฟตอน

ที่ปลอยออกมามีความยาวคลื่นและทิศการเคลื่อนที่เหมือนกัน ทําใหแสงเลเซอรมีเฟสเดียวกัน 

 
  4.1.2  การผันกลับของจํานวนอิเล็กตรอน (Population inversion) 
  ถากําหนดใหจํานวนอิเล็กตรอนที่อยูในสถานะพื้นซึ่งมีคาพลังงานเปน E1 และจาํนวน

อิเล็กตรอนที่อยูในสถานะกระตุนซึ่งมีคาพลังงานเทากับ E2 มีคาเทากับ N1 และ N2 ตามลําดับ ที่

สภาวะสมดุลเชิงความรอน (Thermal equilibrium) สัดสวนของจํานวนอิเล็กตรอนในแตละ

ระดับช้ันพลังงานจะเปนไปตามหลักการแจกแจงของโบลซมาน (Boltzman) ตามสมการ (6) 
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 โดย   แทนคาคงที่ของโบลซมาน (Boltzman‘s constant) k

   T   แทนอุณหภูมสัิมบูรณของระบบ  

 

  จากสมการ (6) จะเห็นวาอิเล็กตรอนที่อยูในสถานะกระตุนมีจํานวนลดลงจาก

จํานวนอิเล็กตรอนที่อยูในสถานะพื้นแบบเอ็กโพเนนเชียล ซึ่งแสดงวาเมื่อมีโฟตอนจากภายนอกตก

กระทบอิเล็กตรอน การดูดกลืนโฟตอนของอิเล็กตรอนจึงเกิดไดมากกวาการปลอยโฟตอนออกมา  

  การทําใหอิเล็กตรอนในสถานะกระตุนมีมากกวาในสถานะพื้นจึงตองมีการรบกวน

ระบบใหสูญเสียสภาพสมดุลของอุณหภูมิ โดยการเพิ่มพลังงานใหแกอิเล็กตรอน เพื่อทําให

อิเล็กตรอนขึ้นไปสูสถานะกระตุนอยางรวดเร็ว เรียกกระบวนการนี้วา การผันกลับของจํานวน

อิเล็กตรอน 



 

 4.2  องคประกอบของเลเซอร1

 การทําใหเกิดแสงเลเซอรมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 สารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอร (Laser medium) เปนสารที่ตองการกระตุนใหเกิดการปลอย

แสงเลเซอร ซึ่งการจําแนกชนิดของเลเซอรนิยมจําแนกตามชนิดของสารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอร 

 แหลงจายพลังงาน (Energy pumping) เปนแหลงที่ใหพลังงานเพื่อใหเกิดกระบวนการ

ผันกลับของจํานวนอิเล็กตรอน (Population Inversion) ในสารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอร กระตุนให

สารที่เปนตัวกลางของเลเซอรปลอยพลังงานออกมา การปอนพลังงานแกสารที่ใชเปนตัวกลาง

เลเซอรมีวิธีการ ดังนี้ 

 การปอนพลังงานแสง (Optical pumping) โดยใชหลอดไฟกําลังสูง เชน หลอดแฟลช 

(Flash lamp) สําหรับเลเซอรทับทิม หรือใชแหลงกําเนิดเลเซอรเปนตัวปอนพลังงานใหแกเลเซอร

อีกชนิดหนึ่ง เชน การใชเลเซอรไนโตรเจนในการปอนพลังงานใหแกเลเซอรของเหลว เปนตน 

 การปอนพลังงานไฟฟา (Electrical pumping) โดยการใชแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง

แรงดันสูงในกรณีที่สารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอรมีสภาพเปนแกส 

 การปอนพลังงานดวยลําอิเล็กตรอน (Electron beam pumping) โดยใชลําอิเล็กตรอนที่

มีพลังงานสูงยิงเขาไปกระตุนใหโมเลกุลของแกสเกิดภาวะกระตุน (Excitation)  

 โพรงแสง (Optical cavity) เปนสวนที่ทําหนาที่ขยายสัญญาณแสง ซึ่งการเดินทางของ

แสงจะตองผานตัวกลางในโพรงแสง โพรงแสงจะสะทอนเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นสัมพันธกับ

ความยาวของโพรงแสง ดังสมการ (7) 

 

        
n

NL
2
λ

=               

(7) 

  

 โดย L   แทนคาความยาวโพรงแสง 

   λ   แทนคาความยาวคลืน่แสงเลเซอร 

   N   แทนจาํนวนเตม็ใด ๆ 

   n   แทนดัชนีหักเหแสงของตัวกลางเลเซอร 

 

 1Fujii, T.; & Fukuchi, T.  (2005).  Laser Remote Sensing.  pp.  1-36. 



 จากภาพประกอบ 11 โพรงแสงจะประกอบดวยกระจก 2 บาน วางขนานกนั โดยกระจกที่

อยูดานหนา (M2) และกระจกที่อยูดานหลัง (M1) ของสารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอร จะมีการสะทอน

แสงไมเทากัน คือ กระจกดานหนามีการสะทอนอยูระหวาง 60 - 99 % สวนกระจกดานหลังมีการ

สะทอน100 %  

 กระจกที่ใชจะตองเคลือบดวยสารไดอิเล็กตริก (Dielectric) หรือโลหะเพื่อสะทอน

ลําแสงเลเซอรเฉพาะความยาวคลื่นที่ตองการเทานั้น ดังนั้นเลเซอรแตละชนิดจึงใชกระจกแตกตาง

กัน เชน ฮีเลียม-นีออนเลเซอร ที่ตองการแสงสีแดงที่ความยาวคลื่น 632.8 นาโนเมตร ก็จะตอง

เคลือบกระจกที่อยูดานหลัง (M1) ใหสะทอนแสงสีแดงที่ความยาวคลื่นนี้ได 100 % และกระจกที่

อยูดานหนา (M2) ใหสะทอนแสงสีแดงได 98 % 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 11 องคประกอบของเลเซอรโดยทัว่ไป 

  

 ที่มา : Fujii, T.; & Fukuchi, T.  (2005).  Laser Remote Sensing.  p.13. 

 
 4.3  กระบวนการเกิดเลเซอร 
 แสงเลเซอรเปนแสงที่เกิดจากการจายพลังงานใหแกอะตอมของสารที่ใชเปนตัวกลาง

เลเซอร ทําใหอิเล็กตรอนภายในอะตอมตัวกลางถูกกระตุนจากสถานะพื้นไปอยูในสถานะกระตุน 

เมื่ออิเล็กตรอนกลับสูสถานะพื้นก็จะปลอยโฟตอนออกมา ซึ่งเปนการปลอยโฟตอนแบบธรรมชาติ 

(Spontaneous emission) 

 โฟตอนที่ถูกปลอยออกมาจากสารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอรนั้นจะเคลื่อนที่ในหลายทิศทาง 

เมื่อโฟตอนที่มีทิศการเคลื่อนที่ขนานกับแกนของสารตัวกลางตกกระทบกับกระจกในโพรงแสงแลว 

จะเกิดการสะทอนกลับเขาไปในสารที่ใชเปนตัวกลางเลเซอร กระตุนอิเล็กตรอนซึ่งอยูในสถานะ



กระตุนใหเกิดการปลอยโฟตอนแบบกระตุน (Stimulated emission) การสะทอนของโฟตอน

เนื่องจากกระจกกลับไปกลับมานี้ มีผลทําใหจํานวนโฟตอนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ โดยจํานวนอิเล็กตรอนที่

อยูในสารตัวกลางตองอยูในสภาวะที่เกิดการผันกลับของจํานวนอิเล็กตรอน 
  
 4.4  คุณสมบัติของแสงเลเซอร 
 คุณสมบัติของแสงเลเซอรที่ทําใหแสงเลเซอรตางจากแสงทั่วไป ไดแก 

 แสงเลเซอรมีลักษณะเปนแสงอาพันธ (Coherent) คือ แสงเลเซอรจะมีความเปนระเบียบ

ของคลื่นแสง โดยคลื่นแสงเลเซอรจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีเฟสตรงกัน ลําแสงเลเซอรจึง

สามารถเดินทางไดเปนระยะทางไกล ๆ โดยที่ลําแสงจะบานออกนอยมาก  

 แสงเลเซอรมีลักษณะเปนแสงสีเดียว (Monochromatic) เนื่องจากแสงเลเซอรเปนแสงที่

มีความถี่แสงแนนอนตามผลตางของระดับช้ันพลังงาน และมีการขยายสัญญาณแสงดวยโพรงแสง 

ทําใหเกิดแสงที่มีความถี่เดียวกันจํานวนมาก แสงเลเซอรมีลักษณะเปนแสงสีเดียว คุณสมบัตินี้มี

ประโยชนในการแยกแสงเลเซอรจากแสงรบกวนอื่น ๆ ได 

 แสงเลเซอรมีทิศทางที่แนนอน (Directionality) เนื่องจากแหลงกําเนิดแสงเลเซอรใหแสง

ที่มีลักษณะเปนลําขนาน ซึ่งลําแสงบานออกนอยมาก ดังสมการ (8) 

 

        
D
λθ =                (8) 

 

 โดย   แทนขนาดเสนผานศูนยกลางของลาํแสงเลเซอร D

   λ   แทนคาความยาวคลืน่แสงเลเซอร 

   θ   แทนมุมของลาํแสงที่บานออก (Beam divergence) 

  

 การที่ลําแสงเลเซอรเบนออกมีสาเหตุมาจากการเลี้ยวเบนของแสงเนื่องจากกระจก ดัง

แสดงในภาพประกอบ 12 

 

 

 

 

                 ภาพประกอบ 12 การบานออกของลําแสงเลเซอร (Beam divergence) 

  

 ที่มา :  สมศักดิ์  ปญญาแกว.  (2542). เลเซอร.  หนา 33. 



 

 4. แสงเลเซอรมีความเขมสูง (Brightness) เนื่องจากแสงเลเซอรประกอบดวยโฟตอนที่มี

ทิศการเคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน ดังนั้นภายในโพรงแสงซึ่งมีพื้นที่หนาตัดนอย จํานวนโฟตอนตอ

หนึ่งหนวยพื้นที่จึงมีคาสูงมาก ทําใหแสงเลเซอรมีความเขมสูงมาก 

 
5  ทฤษฎีไลดารและการประยุกต (Lidar theory and application) 
 5.1  หลักพื้นฐานของไลดาร1 (Lidar principle) 

 ไลดาร (Lidar : light detection and ranging) หรือ เลเซอร-เรดาร (Laser-radar) เปน

เครื่องมือที่ใชเทคนิคเชิงออปติคอลรีโมทเซนซิ่ง (Optical remote sensing techniques) ในการวัด 

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ ไดแก อุณหภูมิ ความเร็วลม ปริมาณละอองลอย อะตอมและ

โมเลกุลของอากาศ รวมถึงคุณสมบัติของเมฆในชั้นบรรยากาศ โดยไลดารมีหลักการทํางาน คือ 

การสงลําแสงที่เกิดจากการแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาขึ้นไปในช้ันบรรยากาศ และวัดสัญญาณ

การกระเจิงกลับของลําแสงผานเครื่องมือ ซึ่งสัญญาณการกระเจิงกลับที่วัดไดสามารถนําไป

วิเคราะหคุณสมบัติของตัวกลางที่ลําแสงตกกระทบแลวเกิดการกระเจิงกลับมา  

 การนําเสนอการใชงานไลดารนั้น เร่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2473 โดยการเสนอของฟออกโค และ

คณะ (Fiocco, G., et al.) แหงสถาบันเอ็ม ไอ ที (MIT) ไดนําเสนอการใชงานไลดารทับทิมเพื่อวัด

ระดับความสูงของละอองลอยในชั้นสตราโตสเฟยรและมีโซสเฟยร ซึ่งเปนการประยุกตใชไลดาร 

(LIDAR) คร้ังแรก ในระยะแรกไลดารถูกนําไปใชวัดขอมูลโครงรางความหนาแนนบรรยากาศใน

แนวดิ่งดวยการ 

 1Argall, P. S.; & Sica R. J.  (2003).  Atmospheric Sounding Introduction.  The 

Elsevier Science Ltd.  pp.1169-1176. 

 

ตรวจรับสัญญาณการกระเจิงจากลําแสงที่สงไปในชั้นบรรยากาศ แตประสบปญหาคือไลดาร

ทับทิมนั้นมีพัลสสัญญาณขนาดใหญทําใหมีประสิทธิภาพการวัดต่ํา ทั้งยังสามารถวัดไดเฉพาะ

ระดับความสูงที่จํากัดเทานั้น และตองใชรวมกับคิวสวิตซ (Q-switched) เพื่อตัดพัลสสัญญาณให

ส้ันลง ดังนั้นเมื่อมีการคนพบเลเซอรซึ่งมีพลังงานสูง ความยาวคลื่นสั้น จึงนํามาประยุกตใช

รวมกับไลดาร เพื่อวัดปริมาณละอองลอยในอากาศ และแกปญหาที่เกิดจากไลดารทับทิม 
  
  
 
 



 
5.2  โครงสรางพื้นฐานของไลดาร 
 ไลดารประกอบดวยระบบการทํางาน 3 สวน คือ สวนสงสัญญาณ (Transmitter)  สวน

รับสัญญาณ (Receiver) และสวนการวัดและบันทึกขอมูล (Detection and recording) ดัง

ภาพประกอบ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13  ระบบการทํางานของไลดาร 

 

      ที่มา : Argall, P. S.; & Sica R. J.  (2003).  Atmospheric Sounding Introduction.  

The Elsevier Science Ltd.  p.1170. 

  
 ระบบการทาํงานของไลดารทั้ง 3 สวน มีหลักการทํางานดังนี ้

 สวนสงสัญญาณ (Transmitter) เปนสวนที่ปลอยพัลลเลเซอร (Pulse laser) ข้ึนสู

บรรยากาศ เพื่อใหสัญญาณเลเซอรทําอันตรกิริยากับอนุภาคที่ปนอยูในชั้นบรรยากาศ ในสวนของ

ภาคสงสัญญาณนี้ ประกอบดวย 

 แหลงจายกาํลงัเลเซอร (Laser power supply) ทาํหนาที่เปนแหลงจายกําลงังานไฟฟา

ใหกับตัวกําเนดิแสงเลเซอรรวมถงึควบคุมกําลังงานของพัลลเลเซอรทีผ่ลิตจากเครื่องกําเนิดเลเซอร  

 ตัวขยายลําเลเซอร (Laser beam expander) พัลลเลเซอรที่ถูกสงออกมาจากแหลงจาย

กําลังเลเซอรจะถูกสงมายังตัวขยายสัญญาณซึ่ งจะทําการขยายสัญญาณและชวยให

ลําแสงเลเซอรแยกออกนอย นอกจากนี้ยังเปนการลดการรบกวนของแสงจากแหลงกําเนิดตางๆ 

เชน แสงจากดวงดาว แสงจากดวงอาทิตย แสงจากหลอดไฟ เปนตน นอกจากนี้พัลลเลเซอรจะมี



การสะทอนกลับนอยเมื่อผานตัวกรองแสงของตัวรับสัญญาณที่สามารถกรองแสงไดดี โดยตัวกรอง

แสงจะมีการเลือกโฟตอนที่มีความยาวคลื่นสัมพันธกับตัวกรองการแทรกสอดของแสง 

(Interference filter) เทานั้น ทําใหลดการรบกวนสัญญาณของแสงจากแหลงกําเนิดอื่นไดอีกทาง

หนึ่ง จากนั้นลําแสงเลเซอรนี้ก็จะถูกสงตอไปยังกระจกเพื่อสะทอนสัญญาณขึ้นไปยังบรรยากาศใน

แนวตั้งฉากกับพื้นดิน  

 ตัวทําขนาน (Collimator) ทําหนาที่ทําใหลําแสงเปนแนวขนานเดียวกัน จากนั้นสงขึ้นสู

บรรยากาศ พลังงานของเลเซอรจะทําอันตรกิริยากับอนุภาคที่ปนอยูในบรรยากาศ เกิดการกระเจิง

กลับ (Backscattering) ของสัญญาณ มาสูสวนรับสัญญาณ 

 สวนรับสัญญาณ  (Receiver) เปนสวนที่ทําหนาที่รับสัญญาณที่กระเจิงกลับจากการชน

กันระหวางอนุภาคกับสัญญาณที่สงขึ้นไปโดยสวนสงสัญญาณเขาสูหัววัด เพื่อนํามาแปลผล ซึ่ง

ภาครับสัญญาณประกอบดวยกลองโทรทรรศนรับสัญญาณ (Receiving telescope) ซึ่งทําหนาที่

รับสัญญาณที่กระเจิงกลับจากชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร ภายในกลองโทรทรรศนประกอบดวย

กระจกโคง 2 บาน ทําหนาที่รวบรวมแสงเขาสูจุดโฟกัส แลวนําสัญญาณที่รับไดมาจะถูกแยกโดย

ตัวทําแสงโพลาไรซ (Polarizer) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับละอองลอยที่มีอยูในชั้น

บรรยากาศ  

 สวนการวัดและบันทึกขอมูล (Detection and recording system) เปนสวนที่ทําหนาที่

วัดสัญญาณที่กลับมาที่ตัวรับสัญญาณและทําการบันทึกสัญญาณกอนสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร

เพื่อทําการประมวลผลตอไป ในสวนนี้จะใชหลอดโฟโตมัลติพลายเออร (Photomultiplier tubes : 

PMTs) เปนตัววัดสัญญาณ หลอดโฟโตมัลติพลายเออรจะทําหนาที่ขยายสัญญาณที่ไดรับ โดย

การนับจํานวนโฟตอนที่กระเจิงกลับมา จากนั้นจะเปลี่ยนพลังงานโฟตอนเปนพลังงานไฟฟาเพื่อ

บันทึกสัญญาณ ซึ่งระบบไลดารนี้จะใชหลอด PMTs 2 ตัว เพื่อใชรับสัญญาณแสงโพลาไรซ 2 แนว 

ไดแก สัญญาณแสงโพลาไรซในแนวตั้งฉากและสัญญาณแสงโพลาไรซในแนวขนานกับแนว

โพลาไรซของแสงที่สงออกไปตอนเริ่มตน  
 
 5.3  อันตรกริิยาเชงิแสง (Optical interaction)  
 การกระเจิงของแสง (Scattering of light) เปนกระบวนการที่เกิดเมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ไป 

ตกกระทบโมเลกุลหรืออนุภาคตาง ๆ ในบรรยากาศ แลวเกิดการกระเจิงออกมา โดยแสงจะมีการ

กระเจิงมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของโมเลกุลหรืออนุภาคที่คลื่นแสงไปตกกระทบ ลักษณะของ

การกระเจิงของแสงสามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

 การกระเจิงแบบยืดหยุน (Elastic scattering) คือ การกระเจิงที่พลังงานของแสงกอนเกิด

การกระเจิงเทากับพลังงานของแสงหลังเกิดการกระเจิง   



 การกระเจิงแบบไมยืดหยุน ( Non-Elastic scattering) คือ การกระเจิงที่พลังงานของแสง

กอนเกิดการกระเจิงกับพลังงานของแสงหลังการกระเจิงไมเทากัน โดยมีการสูญเสียพลังงาน

บางสวนใหกับส่ิงที่ชนซึ่งสงผลใหแสงที่กระเจิงออกมามีความถี่เปลี่ยนไป    

ลักษณะการกระเจิงของแสงไดถูกนํามาใชในระบบไลดาร ซึ่งสามารถแบงประเภทไลดาร

ตามการกระเจิงของสัญญาณแสงเลเซอรได 2 ประเภท คือ 

 ไลดารแบบยืดหยุน (Elastic lidar) เปนไลดารที่รับสัญญาณที่เกิดจากการชนกันระหวาง

คลื่นที่สงออกไปกับอนุภาคที่มีอยูในชั้นบรรยากาศ โดยการชนกันจะเปนการชนแบบยืดหยุน

สมบูรณ คือ ไมมีการสูญเสียพลังงาน ดังนั้นสัญญาณที่ไลดารรับไดจึงมีความถี่เดียวกันกับ

สัญญาณที่สงขึ้นไป  

 ไลดารแบบไมยืดหยุน (Non-elastic  Lidar) เปนไลดารที่สัญญาณที่รับไดมีความถี่ตาง

กับสัญญาณที่สงขึ้นไป  เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานในการชนกันระหวางสัญญาณเลเซอรที่

สงไปจากแหลงกําเนิดกับอนุภาคที่อยูในบรรยากาศ โดยการชนเปนการชนแบบไมยืดหยุน อนุภาค

ที่ชนจะมีการถายเทพลังงาน อะตอมหรือโมเลกุลของแกสดูดกลืนพลังงานบางสวนและปลอย

พลังงานสวนที่เหลือออกมาที่ความยาวคลื่นมากขึ้น หรืออาจดูดกลืนพลังงานแลวคายพลังงานที่

ความยาวคลื่นนั้นออกมา เนื่องจากคุณสมบัติของอะตอมหรือโมเลกุลไดรับพลังงานกระตุน ก็จะมี

การเปลี่ยนระดับพลังงานและคายพลังงานตามคุณสมบัติของอะตอมนั้นๆ 

 นอกจากนี้ การกระเจิงของแสงเนื่องจากโมเลกุลหรืออนุภาคในชั้นบรรยากาศยังสามารถ

บอกคุณสมบัติของโมเลกุลหรืออนุภาคในชั้นบรรยากาศได โดยจําแนกตามอันตรกิริยาเชิงแสง

เนื่องจากแสงเลเซอรกับโมเลกุลหรืออนุภาคที่มีอยูในชั้นบรรยากาศ  ดังนี้  

 การกระเจงิแบบเรยลีห (Rayleigh scattering) 

 เปนการกระเจิงแบบยืดหยุนโดยอะตอม โมเลกุลและอนุภาคที่มีขนาดรัศมี r<<
π
λ
2

0 เมื่อ 

0λ  เปนคามยาวคลื่นแสงเลเซอร ซึ่งเรยลีห (Rayleigh, J.) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการกระเจงิของ

โมเลกุลขนาดเล็กนี้ในป พ.ศ. 2385 ถึง  2462 จนสามารถสรุปเกี่ยวกับการกระเจิงแสงของโมเลกุล

ขนาดเล็กไดวา “ความเขมของแสงที่กระเจิงเปนสัดสวนผกผันกับกําลังสี่ของความยาวคลื่นของ

แสง”  

 จากภาพประกอบ 14 (a) แสดงการกระเจิงแบบเรยลีห ซึ่งถูกนํามาประยุกตใชในเรยลีห 

ไลดาร (Rayleigh lidar) เพื่อหาความหนาแนนของชั้นบรรยากาศ ดวยการวัดสัญญาณการกระเจงิ

กลับของแสงเนื่องจากโมเลกุลในชั้นบรรยากาศ ในชวงความสูงระหวาง 30 - 100 กิโลเมตร ขอมูล

ที่ไดสามารถนํามาใชในการคํานวณหาโพรไฟลของความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density 

profiles) และโพรไฟลของอุณหภูมิสัมบูรณ (Absolute temperature profiles)  

  



การกระเจิงแบบม ี( Mie scattering)  

 เปนการกระเจิงแบบยืดหยุน ซึ่งสัญญาณที่กระเจิงกลับมาจากชั้นบรรยากาศจะมีขนาด

ของความยาวคลื่น (λ ) เทากับความยาวคลื่นของแสงเลเซอร ( 0λ ) ที่สงออกไป และไมมีการ

เปลี่ยนแปลงความถี่หลังการกระเจิง  

 จากภาพประกอบ 14 (b) แสดงการกระเจิงแบบมี โดยเปนการกระเจิงที่เกิดจากอนุภาค

ที่เปนของแข็งและของเหลวในชั้นบรรยากาศ จึงมีการนําหลักการกระเจิงแบบมีนี้มาใชในไลดาร

การกระเจิงแบบมี (Mie scattering lidar หรือ Aerosol lidar) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับละอองลอย และ

เมฆในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร 

 การกระเจงิแบบรามาน (  Raman scattering ) 

 เปนการกระเจิงแบบไมยืดหยุนของเลเซอรจากโมเลกุล ซึ่งแสงที่กระเจิงโดยโมเลกุลจะมี

ความถี่เปลี่ยนแปลงไป หลังการกระเจิงโดยคลื่นแสงจะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมข้ึนอยู

กับลักษณะของโมเลกุล   

 จากภาพประกอบ 14 (c) แสดงการกระเจิงแบบรามาน ซึ่งถูกนํามาประยุกตใชในรามาน 

ไลดาร (Raman lidar) เพื่อการวัดชนิดและความหนาแนนของโมเลกุล ความชื้น อุณหภูมิและ 

ความดันในบรรยากาศ   

 การดูดกลืน (Absorption) 

 เมื่อแสงตกกระทบอิเล็กตรอนในอนุภาคซึ่งอยูในชั้นบรรยากาศ อิเล็กตรอนจะถูกกระตุน

ใหเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะพื้น (Ground state) ไปสูสถานะกระตุน (Excited state) ดัง

ภาพประกอบ 14 (d) แสงที่มีพลังงานเทากับพลังงานกระตุนจะถูกดูดกลืนจากอนุภาคใน

บรรยากาศ และปลอยพลังงานออกมาเพื่อกลับสูสถานะพื้น 

 กระบวนการการดูดกลืนนี้ถูกใชในไลดารประเภท DIAL (Differential-Absorption lidar)  

ซึ่งใชสําหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชั้นบรรยากาศ โดยสัญญาณที่สงขึ้นไปใน 

ชั้นบรรยากาศของไลดารประเภท DIAL นี้ จะมีความยาวคลื่น 2 คา เหมาะสําหรับการวัดปริมาณ

โอโซนในชั้นสตราโตสเฟยร   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 กระบวนการเกิดอันตรกริิยาเชิงแสงในบรรยากาศ 

  

 ที่มา :  Schoulepnikoff, L.;  Van Den Bergh, H.; & Calpini, B.  (1990).  

Tropospheric  air pollution monitoring lidar.  p. 4874. 

 

 การกระเจิงแบบวาวแสง  (Fluorescence scattering)1 

 การกระเจิงแบบวาวแสง (Fluorescence scattering) เกิดเมื่ออะตอมถูกกระตุนดวยแสง

ใหเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น (Ground state) ไปสูสถานะกระตุน (Excited states) ทําให

อะตอมบางชนิดคายพลังงานสวนเกินออกมาซึ่งมีความถี่เดียวกับพลังงานที่เขามากระตุนในรูป

ของพลังงานแสง  

 
 1Ohara, P. B.;  

 Engelson, C.; & Peter, W.S.  (2005, January).  Turning on the Light:  

Lessons from Luminescence.  Journal of Chemical Education.  82(1): 49-52. 



                                                                                   

 

                            

 

 

 

 

                                          

ภาพประกอบ 15 กระบวนการเกิดการกระเจิงแบบวาวแสง 

 

 ที่มา : Ohara, P. B.; Engelson, C.; & Peter, W.S.  (2005, January).  Turning on 

the Light: Lessons from Luminescence.  Journal of Chemical Education.  82(1): 50. 

 

 จากภาพประกอบ 15(a) แสดงการวาวแสงโดยตรง (Direct fluorescence) ลูกศรชี้ข้ึน 

(i) แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมที่ถูกกระตุนดวยแสงจากสถานะ

พื้ น 

 (E0) ข้ึนไปสูสถานะกระตุน (E1) และลูกศรชี้ลง (ii) แสดงการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน

จากสถานะกระตุนสูสถานะพื้นในชวงเวลาตอมา โดยอิเล็กตรอนจะปลอยพลังงานเทากับพลังงาน

ที่ไปกระตุนในรูปแบบของแสงออกมา 

 สําหรับภาพประกอบ 15(b) แสดงการวาวแสงในโมเลกุล ซึ่งประกอบดวยระดับพลังงาน

ยอยหลายระดับ ทําใหเกิดการวาวแสงทั้งที่เปนแบบโดยตรงใหพลังงานออกมาเทากับพลังงานแสง

ที่กระตุนและแบบที่ใหพลังงานต่ํากวาพลังงานที่ไปกระตุนเนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานหนึ่งเปน

พลังงานรูปแบบอื่น ในบรรยากาศเมื่อสัญญาณแสงที่สงขึ้นไปจากเครื่องไลดารชนกับโมเลกุลของ

อากาศจะทําใหการวาวแสงที่ไดมีพลังงานนอยกวาพลังงานแสงกระตุน ดังนั้นการกระเจิงแบบวาว

แสงนี้จึงใชวัดความหนาแนนของโมเลกุลในบรรยากาศชั้นลาง นอกจากนี้ยังสามารถนําไป

ประยุกตใชในการวัดคลอโรฟลลของสาหรายทะเล (Chlorophyll algae) และแผนคราบน้ํามันใน

น้ําอีกดวย ซึ่งการกระเจิงแบบวาวแสงจะหยุดทันทีที่หยุดใหพลังงานกระตุน 

 
  5.4  วิธีวิเคราะหขอมูลไลดาร (Lidar analysis methods) 
  จากหลักพื้นฐานของไลดาร ไลดารสงสัญญาณขึ้นไปในชั้นบรรยากาศในลักษณะ

สัญญาณแบบพัลลเลเซอร (Pulse laser) เมื่อสัญญาณพัลลเลเซอรที่สงออกไปตกกระทบกับ



อนุภาคในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงตางๆ สัญญาณพัลลเลเซอรจะเกิดการกระเจิงกลับมาเขา

สูภาครับสัญญาณ ซึ่งสามารถหาความสัมพันธของสัญญาณพัลลเลเซอรที่สงออกไปกับสัญญาณ

พัลลเลเซอรที่กระเจิงกลับไดจากสมการ (9)1 
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 เมื่อ   แทนสัญญาณพัลลเลเซอรทีก่ระเจิงกลับจากระดับความสูง z 

      แทนสัญญาณพัลลเลเซอรทีส่งออกไป 

)(zP

0P

          K    แทนคาคงที่ของประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ไดจากการทดลอง 

     c    แทนความเร็วของพัลลเลเซอร (m/s) 

  τ    แทนระยะเวลาที่พัลลเลเซอรใช (s) 

            แทนมุมตัน (Solid angle) ของการรวบรวมสัญญาณภายในพื้นที่ A ของ 

                                    กลองโทรทรรศน  (sr) 

2/ zA

            แทนความสูงของชั้นบรรยากาศเหนือพื้นดิน (m) z

         )(zβ     แทนสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ ( Backscattering coefficient) ของ

จํานวน           โฟตอนที่กระเจิงกลับมา ณ ความสูง z (m-1sr-1) 

         แทนความสามารถในการผานในบรรยากาศ (Transmissibility) จาก

พื้นดินถึงระยะความสูง z  

)(zT

 

 ในเทอมของ  มีการลดทอนแบบฟงกชันเอ็กโพเนนเชียล จากกฎของเบียร แลม

เบิรต (Bouguer – Lambert Law) ซึ่งมีความสัมพันธกับคาความลึกเชิงทัศนศาสตร (Optical 

depth) ดังสมการ (10) 
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  1Biral, A. R.  (2003).  Analysis of The 2002 Malargue LIDAR Data through 

Fernald’s  

Method.  Research Report. UNICAMP.Brazil.  p.5. 



 เมื่อ   )( zτ  แทนคาความลึกเชิงทัศนศาสตร (Optical depth) ซึ่งเกี่ยวกับความขุนมวั

ของบรรยากาศตลอดความสูง z         

                    )( z ′α  แทนคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (Linear attenuation 

coefficient) ของสัญญาณบรรยากาศที่ความสูงระหวาง 0 ถึง z (m-1) 

 

 จะเห็นไดวา การลดลงของสัญญาณเชิงเรขาคณิตขึ้นกับความสูงกําลังสอง (Signal 

geometrical decreasing : z2) และมีตัวแปรหลายตัวในสมการ (9) ที่เปนคาคงตัว โดยทั่วไป

สามารถเขียนแทนไดในเทอมของสัญญาณการแกเชิงพิสัย (Range corrected signal หรือ 

Range normalized signal) ไดดังสมการ (11) 

 
zdz

z

ezCzzPzX
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 เมื่อ    แทนสัญญาณการแกเชิงพิสัย (m2) )(zX

     C   แทนคาคงที่เครื่องมือ (Lidar system calibration factor) หนวยเปน 

m3/sr-1 

 

 จากสมการ (11) พบวาสัญญาณการแกเชิงพิสัย ( ) มีความสัมพันธกับสัมประสิทธิ์

การกระเจิงกลับ (Backscattering coefficient : 

)(zX

)(zβ ) และสัมประสิทธิ์การลดทอน 

(Attenuation Coefficient : )( zα ) ของสัญญาณพัลลเลเซอร ดังนั้นการคํานวณสัญญาณแกเชิง

พิสัยของสัญญาณพัลลเลเซอรจึงสามารถวิเคราะหการกระจายตัวของละอองลอยและเมฆในชั้น

บรรยากาศได 
  5.4.1  การวิเคราะหขอมูลไลดารดวยวิธีแบบเฟอรนัลด (Fernald method)1 
  ในป พ.ศ. 2527 เฟอรนัลด (Fernald, F.G.) ไดเสนอวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์การ

กระเจิงกลับจากสัญญาณพัลลเลเซอรของไลดาร ดังสมการ (12) 

 

∫ ′′′+
+

=+
cz

z
a

cmca

c
ma

zdzCzXS
zz

zX
zCzXzz

)()(2
)()(

)(
)()()()(

ββ

ββ         

(12) 



  1 Biral, A. R.  (2003).  Analysis of The 2002 Malargue LIDAR Data through 

Fernald’s Method.  Research Report. UNICAMP.Brazil.  p.8. 
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  เมื่อ    แทนอัตราสวนไลดาร (Lidar ratio) สําหรับละอองลอย (sr) aS

      แทนอัตราสวนไลดาร (Lidar ratio) สําหรับโมเลกุล (sr) mS

       แทนความสูงวิกฤติ (Critical height หรือ Boundary height) มีหนวย

เปนเมตร (m) โดยตั้งสมมติฐานวาเหนือความสูงตรงระดับนี้ข้ึนไปไมมี

ละอองลอย  

cz

 

  คาอัตราสวนไลดารของโมเลกุล ( ) เปนความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์การ

กระเจิงกลับเนื่องจากโมเลกุล (
mS

mβ ) กับคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเนื่องจากโมเลกุล ( mα ) ซึ่งมี

คาคงที่ ดังสมการ (14) 
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  แตคาอัตราสวนไลดารของละอองลอย ( )นั้น จะขึ้นอยูกับขนาดและรูปรางของ

ละอองลอย รวมถึงคาดัชนีหักเหแสงของละอองลอย คาอัตราสวนไลดารของละอองลอยจึงมีคา

เฉพาะในแตละสถานีวิจัย  

aS

  คาอัตราสวนไลดารของละอองลอยจะมีคาระหวาง 10 -100 sr ในสถานที่ที่มีอากาศ

บริสุทธิ์คาอัตราสวนไลดารของละอองลอยจะมีคานอย แตในที่ที่อากาศมีมลภาวะอยูมากคา

อัตราสวนไลดารของละอองลอยจะมีคาสูงกวา 40 sr1 

  5.4.2  การวิเคราะหขอมูลไลดารดวยวิธีแบบความชัน (Slope method)2 

  วิธีแบบความชัน (Slope Method) เปนอีกหนึ่งวิธีที่ใชวิเคราะหขอมูลไลดาร โดย

ตั้งสมมติฐานวาในบริเวณของบรรยากาศมีความเปนเอกพันธ (Homogeneous) ของคา

สัมประสิทธิ์ 
 

 1 Biral, A. R.  (2003).  Analysis of The 2002 Malargue LIDAR Data through 

Fernald’s Method.  Research Report. UNICAMP.Brazil.  p.8. 



 2Reagan, J. A.; McCormick, M. P.; & Spinhirne, J. D. (1989).  LIDAR Sensing of 

Aerosols and Clouds in the Troposphere and Stratosphere.  The IEEE.  77(3): 436. 

การกระเจิงกลับ ( )(zβ ) และคาสัมประสิทธิ์การลดทอน ( )(zα ) เนื่องจากอนุภาคในบรรยากาศ 

มีคาคงที่ ในชวงความสูงนั้นๆ  ซึ่งสามารถหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอน  ( )(zα ) ไดจาก

ความสัมพันธ ดังนี้ 
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  เมื่อสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา  กับความสูง ( ) ภายใตเงื่อนไข

ความเปนเอกพันธ(Homogeneous)ของคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ(

)(zD z

)(zβ )และคา

สัมประสิทธิก์ารลดทอน ( )(zα ) เนื่องจากอนภุาคในบรรยากาศ ความชนัของกราฟที่ไดจะมีคา

เทากับ 
2
1)( −=zα  ซึ่งความสัมพันธดงักลาวสามารถเขียนแทนดวยสมการ (17) 

 

          
dz
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  จะเห็นไดวาการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ ( )(zβ ) และคาสัมประสิทธิ์

ก า ร 

ลดทอน ( )(zα ) ดวยวิธีแบบความชันไมตองใชคาคงที่ของเครื่องมือ (Lidar system calibration 

factor : ) ทําใหลดความยุงยากในการวิเคราะหคาตัวแปร แตคาตัวแปรที่ไดอาจมีความ

คลาดเคลื่อน เนื่องจากโดยทั่วไปแลวคาตัวแปรทั้งสองไมคงที่ตามความสูง วิธีนี้จึงเหมาะสําหรับ

การวิเคราะหคาตัวแปรที่วัดโดยไลดารในแนวระดับเทานั้น  

C

 
  5.4.3  อัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (Depolarization Ratio)1 

  อัตราสวนดีโพลาไรเซชัน  คือ อัตราสวนของสัญญาณแสงโพลาไรซที่กระเจิงกลับมา

ในแนวตั้งฉาก( ) กับแนวขนาน ( )กับแนวโพลาไรซของแสงที่สงออกไป ตามสมการ (18)  ⊥P //P



 

 

 1Piironen, A.K.; & Eloranta, E.W.  (1996).  Three-dimensional images of cirrus 

clouds,Advances in Atmospheric Remote Sensing with lidar.  New York: Berlin, 

Heidelberg. 

                                      
//P

P⊥=δ                                                           

(18) 

 

  เมื่อ    แทนสัญญาณแสงโพลาไรซที่กระเจิงในแนวตั้งฉากกับแนวโพลาไรซของ

แสงที่สงออกไป 
⊥P

        แทนสัญญาณแสงโพลาไรซที่กระเจิงในแนวตั้งขนานกับแนวโพลาไรซ

ของแสงที่สงออกไป 
//P

 

  อัตราสวนดีโพลาไรเซชันใชในการอธิบายรูปรางของอนุภาคตาง ๆ โดยพิจารณาการ

กระเจิงของแสงที่กลับมา การกระเจิงเนื่องจากอนุภาครูปรางทรงกลม โพลาไรเซชันของแสงที่วัดได

จะมีแตแสงโพลาไรซในแนวขนานเทานั้น ดังนั้นคา 0=δ  

  สวนการกระเจิงของแสงเนื่องจากอนุภาครูปรางไมเปนทรงกลม สัญญาณการ

กระเจิงกลับอาจมีการกระเจิงทวีคูณรวมอยูดวย (Multiple scattering) ทําใหสัญญาณการกระเจิง

กลับมีคา   0 <  δ  < 1  

  ขอมูลละเอียดในการกําหนดคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชันเปนคารอยละ ในการ

พิจารณารูปรางของอนุภาคตามคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน1โดยแบงไดดังตาราง 1 
 

 1Jixia, Z.  (1996).  Lidar Observation in Shapotou of China desert.  Cold and 

Arid Regions Environmental and Engineering Institute, Chinese Academy of sciences, 

China. 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง 1 การแบงรูปรางของอนุภาคตามรอยละของคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) 

 

รอยละของคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) รูปรางของอนภุาค 

0 อนุภาคทรงกลม (Spherical particle) 

0 – 10 อนุภาคขนาดเล็กมาก มีรูปรางใกลเคยีงทรงกลม 

เชน ละอองลอยมลพิษทางอากาศ เปนตน 

10 – 30 อนุภาคที่มีรูปรางไมเปนทรงกลม เชน ฝุน ละออง

ลอยที่เกิดจากการเผาไหมชวีมวล ผลึกน้ําแข็ง เปน

ตน 

30 ข้ึนไป อนุภาคทีท่ําใหเกิดการกระเจิงทวีคูณ (Multiple 

Scattering) เชน เมฆ  

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 พ.ศ.2542 การยัมพูดิ และคณะ (Karyampudi,  V. M.; et al. 1999: 1050) ไดนําเสนอ

ผลการศึกษาในโครงการ LITE (Lidar In-space Technology Experiment) พบวาในชวงความสูง 

6 -15 กิโลเมตร จากพื้นโลก การกระเจิงกลับของสัญญาณพัลลเลเซอรเนื่องจากละอองลอยมีเพยีง 

3% ซึ่งเปนคาที่นอยมาก จึงตั้งสมมติฐานวาไมมีละอองลอยในชวงความสูงนี้  

 พ.ศ.2544 พินันดิโต และคณะ (Pinandito, M., et al.  2000: 205-216) ไดใชเครื่องไล

ดารการกระเจิงแบบมีในการสังเกตโพรไฟลแนวดิ่ง (Vertical Profiles) ของละอองลอยที่           

กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยติดตั้งเครื่องมือไวในบริเวณที่แตกตางกัน 3 แหง คือ บริเวณ

ชายฝงทะเล บริเวณศูนยกลางเมือง และบริเวณที่เปนแผนดินรอบๆในกลางเมืองจาการตา ทําให

สามารถศึกษาการพัดพาและการไหลเวียนของลมในแตละฤดูได และขอมูลที่ไดของละอองลอยใน

แตละระดับความสูงของบรรยากาศในบริเวณตางๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหการเคลื่อนที่และการ

กระจายตัวของละอองลอยที่เกิดจากไฟปาในชวงเวลานั้น 

 พ.ศ.2546 เปปปาลารโด และคณะ (Pappalardo, G., et al.  2003: 1760-1762) ได

รายงานผลการวิเคราะหคาอัตราสวนไลดารของจากละอองลอย ( ) โดยใชคาสัมประสิทธิ์การ

กระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอย (
aS

aβ ) และคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเนื่องจากละอองลอย ( aα ) 

ที่วิเคราะหขอมูลจากระบบไลดารซึ่งทําการวัดขอขอมูลที่เมืองติโต สคาโล (Tito Scalo) ประเทศ

อิตาลี พบวาคาอัตราสวนไลดารของละอองลอยที่ไดจากฐานเมฆและยอดเมฆมีคาเฉลี่ย 48 sr 



สวนคาอัตราสวนไลดารของละอองลอยที่ไดจากภายในเมฆมีคาเฉลี่ย 11 sr  โดยที่ความสูง

ประมาณ 3,500 เมตร ถึง 4,500 เมตร คาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละอองลอยมี

คาประมาณ 1x10-6  m-1sr-1 

 นอกจากนี้ โมโตเอคิ และคณะ (Motoaki, Y., et al.  2002: 233-242) ไดรายงาน

ผลการวิจัยการสังเกตการณละอองลอยในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรโดยใชเครื่องไลดารการ

กระเจิงแบบมี (MIE Scattering Lidar) บริเวณเขตแหงแลงของจีน พบการกระจายตัวของละออง

ลอยหนาแนนที่ระดับความสูง 2,000 – 3,000 เมตร คาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละออง

ลอยที่ไดมีคาในอันดับ 10-5  m-1sr-1  และบางเวลาก็ไดคามากในอันดับ 10-4  m-1sr-1 ที่ระดับความ

สูงประมาณ 4,000 เมตร  

 พ.ศ.2547 ทาทาโรฟ และคณะ (Tatarov, B.,  Sugimoto, N., Shimizy, A.                   

2004 : 329-332)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคาอัตราสวนไลดารสําหรับละอองลอยและเมฆใน

บรรยากาศเหนือเมืองสึคูบา ประเทศญี่ปุน พบวาอัตราสวนไลดารสําหรับเมฆจะมีคาระหวาง      

10 -30 sr และอัตราสวนไลดารสําหรับละอองลอยจะมีคาระหวาง 30 – 60 sr ซึ่งอัตราสวนดีโพลา

ไรเซชัน (δ )ที่มีคานอยกวา 10%  เกิดจากการกระเจิงกลับของสัญญาณเนื่องจากอนุภาคขนาด

เล็ก เชน ละอองลอย สวนอัตราสวนดีโพลาไรเซชันที่มีคาระหวาง 10 - 30% เกิดจากการกระเจิง

กลับของสัญญาณเนื่องจากอนุภาคที่มีรูปรางไมเปนทรงกลม เชน ผลึกน้ําแข็ง ฝุนละออง (Dust) 

และคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชันมากกวา 30% เกิดจากการกระเจิงกลับของสัญญาณเนื่องจาก

เมฆสอดคลองกับงานวิจัยของการยัมพูดิ และคณะ (Karyampudi, V. M., et al.  1999: 1050) ที่

ไดเสนอคาอัตราสวนไลดารสําหรับละอองลอยโดยมีคาประมาณ 25- 35 sr 

 พ.ศ.2548 ไอโอคิเบะ และคณะ (Iokibe, K., et al.  2005: 93-101) ไดรายงานผล

การศึกษาเกี่ยวกับคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี พบวาคา

สัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอยสําหรับเมฆฝนที่อยูต่ํากวา 6 กิโลเมตร มีคา

ระหวาง 10-6 m-1sr-1 ถึง 3.2 x 10-3 m-1sr-1 สวนเมฆที่อยูสูงกวา 6  กิโลเมตร คาสัมประสิทธิ์การ

กระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอยจะมีคาลดลงเมื่อคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ )เพิ่มข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอย ( aβ ) 

ของพิไอโรเนน และคณะ  (Piironen, P., et al.  1996) โดยพบวาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ

เนื่องจากละอองลอยของเมฆเซอรรัสมีคาอยูในชวงอันดับ 10-6 m-1sr-1 สวนสัมประสิทธิ์การกระเจิง

กลับเนื่องจากละอองลอยของเมฆฝนจะมีคาอยูในชวงอันดับ 10-4 m-1sr-1 สําหรับบริเวณที่

บรรยากาศปลอดโปรง ไมมีเมฆ จะมีคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับเนื่องจากละอองลอยอยูในชวง

อันดับ 10-6 m-1sr-1 ถึง 10-7 m-1sr-1    

  



 

 และในปเดียวกันนี้ มิตีฟ และคณะ (Mitev, V.; et al.  2005: 663-669) ไดรายงานผล

การศึกษาการสังเกตการณคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละอองลอยในบรรยากาศชั้นลาง

ระหวางชวงที่มีลมหนาวพัดผานเหนือประเทศสวิตเซอรแลนด พบวาที่ความสูง 1,500 เมตร คา

สัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละอองลอยมีคาระหวาง 1.2 x 10-6 m-1sr-1  ถึง 7 x 10-5 m-1sr-1 

สวนที่ระดับความสูง 2,500 เมตร คาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละอองลอยมีคาระหวาง 4 x 

10-5 m-1sr-1 ถึง 9 x 10-5 m-1sr-1 

 พ.ศ.2550 เวอรลินเด และคณะ (Verlinde, J., et al.  2007: 205-221) ไดรายงานผล

การศึกษาคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) ที่ไดจากการเปลี่ยนเฟสของเมฆในชวงการเปลี่ยนฤดู

บริเวณขั้วโลกเหนือ โดยใชขอมูลที่วัดไดจากระบบเรดาร (Radar) รวมกับระบบไลดาร (Lidar) 

พบวา คาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) ของเมฆฝนมีคาประมาณศูนย ในขณะคาอัตราสวนดีโพ

ลาไรเซชัน (δ ) ของเมฆซึ่งเปนเกล็ดน้ําแข็งจะมีคาสูงกวา 

 ในประเทศไทย ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน และคณะ (Ruangrungrote, S., et al.         

2007: 25-30) ไดรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณการกระเจิงกลับของพัลลเลเซอรเนือ่งจาก

อนุภาคในบรรยากาศที่วัดดวยเครื่องไลดารการกระเจิงแบบมี ณ สถานีตรวจวัดการแผรังสีในชั้น

บรรยากาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวาสามารถแยกสัญญาณการกระเจิงกลับของพัลล

เลเซอรเนื่องจากเมฆกับละอองลอยได โดยวิเคราะหจากคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) 

สอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของโมโตเอคิ และคณะ (Motoaki, Y., et al. 2005: 149-171) ซึ่ง

รายงานผลการสังเกตการณของไลดารบริเวณเมืองชะพูเตา (Shapotou) ในเขตทะเลทราย 

ประเทศจีน พบวาคาอัตราสวนดีโพลาไรเซชัน (δ ) แสดงรูปรางของอนุภาค ถามีคามาก อนุภาคที่

พบมีรูปรางไมเปนทรงกลม เชน ฝุนจากแรธาตุ เปนตน หรือเปนคาที่เกิดจากการกระเจิงทวีคูณ 

(Multiple Scattering) ในเมฆ ถามีคานอยเขาใกลศูนยอนุภาคที่พบมีรูปรางเปนทรงกลม เชน 

หยดน้ํา ละอองลอยมลพิษทางอากาศ เปนตน นอกจากนี้คาสัญญาณการแกเชิงพิสัย ( ) ยัง

มีความสอดคลองกับคาสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ (

( )zX

β ) ซึ่งแปรตามความหนาแนนของละออง

ลอย ทําใหสามารถแยกสัญญาณที่เกิดจากเมฆและละอองลอยได โดยคาสัมประสิทธิ์การกระเจิง

กลับ ( β ) ที่มีคามากจะแสดงสัญญาณที่เกิดจากการกระเจิงทวีคูณจากเมฆ และคาสัมประสิทธิ์

การกระเจิงกลับ ( β ) ที่มีคานอยแสดงสัญญาณที่เกิดจากละอองลอย 

 และในปเดียวกันนี้ วิทยา เครือคํา และคณะ  (Khruakham, W., et al.  2007: 18-20) ได

ทําการทดลองตรวจวัดการกระจายตัวของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) โดยใชขอมูลดิบที่ได

จากการวัดดวยเครื่องไลดารแบบรามาน (Raman lidar) ซึ่งติดตั้งที่ภาควิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาระบบไลดารแบบรามานนี้ สามารถใชวัดหาปริมาณของ



กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ไดในระยะทางประมาณ 12 km จากจุดที่ติดตั้งเครื่องมือ          

ซึ่งปยชาติ วังมูล (Wangmool, P.  2005) ไดทดลองพัฒนาโปรแกรมควบคุมและวิเคราะหขอมูลที่

วัดไดจากเครื่องไลดารแบบเรยลีห (Rayleigh lidar) ที่ติดตั้ง ณ สถานที่เดียวกัน พบวาระบบ       

ไลดารแบบเรยลีหที่ ได รับการพัฒนานี้สามารถใชตรวจวัดขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของบรรยากาศชั้นลางไดดี 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความรูวิจัยเร่ือง“การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ

ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยมี
การดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทําและการวเิคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
1.1. ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดแก ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย
และหญิงที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยมีจํานวนเฉลี่ย 5,716,248 คน ซึ่ง
แบงเปนชาย 2,727,574 คน (47.72%) และหญิง 2,988,674 คน (52.28%) (สํานักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง. ออนไลน: 2551.) 
 

1.2. การเลือกกลุมตัวอยาง (Sample) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคํานวณได

จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง กรณีทราบจํานวนประชากร (Taro Yamane, 1976 อางถึง
ใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543) แสดงดังนี้ 
    N 

1+Ne2    n  = 
 

          5,716,248 

1+ (5,716,248 *(0.05)2) 
     = 
 

      =      399.97 คน ประมาณ 400 คน 
 
   เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N = ขนาดของประชากร 
     e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 



 ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ในการประมาณคาตัวแทนของประชากร     
ความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster Sampling) และการสุมตัวอยางแบบงายแบบไมใสคืน (Simple Random - 
Sampling Without Replacement)  
 

ข้ันตอนที่1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 
ทําการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเปน 3 กลุมเขตจากจํานวนเขต

พ้ืนที่ 50 เขต ดังนี้ (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2543) 
1. กลุมเขตเมือง มี 14 เขต คือ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางรัก เขตปทุมวัน       

เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตหวยขวาง เขตคลองสาน     
เขตดินแดง เขตบางซื่อ เขตวังทองหลาง และเขตราชเทวี 

2. กลุมเขตตอเมือง มี 26 เขต คือ เขตบางเขน เขตบางกะป เขตพระโขนง           
เขตสายไหม เขตบางกอกนอย เขตภาษีเจริญ เขตราษฎรบูรณะ เขตบางพลัด เขตบึงกุม เขตสา
ธร เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตดอนเมือง เขต
ลาดพราว เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตบางกอกใหญ เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตคันนายาว เขต
สะพานสูง  เขตบางนา และเขตทุงครุ 

3. กลุมเขตชานเมือง มี 10 เขต คือ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง        
เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา และ        
เขตคลองสามวา 
 

ข้ันตอนที่ 2 ในแตละกลุมเขต จะใชวิธีการการสุมตัวอยางแบบงายแบบไมใสคืน 
(Simple Random Sampling Without Replacement) โดยทําการจับฉลากเขตการปกครองจาก
ทั้ง 3กลุมเขต มากลุมเขตละ 30% ซึ่งไดแก กลุมเขตเมือง 4 เขต กลุมเขตตอเมือง 8 เขต และ
กลุม  เขตชานเมือง 3 เขต รวมเปน 15 เขต ซึ่งไดผลดังนี้ 

1. กลุมเขตเมือง 4 เขต ไดแก เขตราชเทวี เขตบางซื่อ เขตหวยขวาง และเขตพญา
ไท 

2. กลุมเขตตอเมือง 8 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตบางนา เขตบางกะป เขตสาธร 
เขตดอนเมือง เขตภาษีเจริญ เขตสวนหลวง และ เขตลาดพราว 

3. กลุมเขตชานเมือง 3 เขต ไดแก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน และเขตบางบอน 
โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตามสถานที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคาและในยานชุมชนที่อยูอาศัย
ตางๆทั้ง 15 เขต เขตละ 26 - 27 คนจนครบจํานวน 400 คน 
 
 



2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
2.1. ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ 

1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ (E-Government) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช
ในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหไดขอคําถามที่ตรงตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้น
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช 

5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขไปทดลองใช (Try Out) กับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของชุดคําถามของแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 449) เพ่ือทดสอบความ
คงที่ภายในของชุดคําถาม 

6. นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อม่ันไปเก็บรวบรวมขอมูล 
 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการ

รวบรวมทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ นํามาสรางเปนคําถามใน
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม  จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน เปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-Ended  Question) แบบมี 2 ทางเลือก โดยเลือกตอบเพียง 
1 คําตอบ (Dichotomous) จํานวน 1 ขอ และแบบมีหลายทางเลือก โดยเลือกตอบเพียง 1 
คําตอบ (Multiple Choices) จํานวน 4 ขอ แตละขอของคําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภทตาง 
ๆ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



เพศ     เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ(Nominal Scale) 
อายุ     เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
อาชีพ     เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
รายไดตอเดือน   เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงเปน 5 ขอ ไดแก การรับรูในดานผลิตภัณฑ/
บริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูในดานการสงเสริม
การตลาด และ การรับรูในดานกระบวนการ โดยใชแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับ มีจํานวน 31 ขอไดแก การ
รับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ จํานวน 5 ขอ การรับรูในดานราคา จํานวน 3 ขอ การรับรูในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 9 ขอ การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 10 ขอ การ
รับรูในดานกระบวนการ จํานวน 4 ขอ ซึ่งมีหลักเกณฑในการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการรับรู  คะแนน
   มากที่สุด      5 
   มาก       4 
   ปานกลาง      3 
   นอย       2 
  นอยที่สุด      1 
  ไมรับรู     0 
 

การกําหนดเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรคํานวณชวงกวางของชั้น (ชู
ศรี วงศรัตนะ. 2544: 25) ดังตอไปน้ี 

 
อันตรภาคชั้น (Interval) =    

พิสัย (Range)     
จํานวน (Class) 

 
             

5-0    
5 

=    
 

= 1 
 



ดังนั้นการอภิปรายในสวนของ Descriptive ผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่
ใชวัดระดับการรับรู ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใช
เกณฑเฉลี่ยดังน้ี  

 
 
 

   คาเฉลีย่     ระดับการรับรู 
0 – 1.00   หมายถึง  ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับนอยที่สุด 
1.01 – 2.00  หมายถึง  ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับนอย 
2.01 – 3.00  หมายถึง  ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับปานกลาง 
3.01 – 4.00  หมายถึง  ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับมาก 
4.01 – 5.00  หมายถึง  ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับมากที่สุด 

 
และในการทดสอบสมมติฐานจะใชเกณฑแบงระดับขอมูลเปน 3 กลุม โดยจะใช

ขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยดังน้ี 
 

  คะแนนเฉลี่ย 0 - 1.67      ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.68 - 3.35    ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.36 - 5.00    ประชาชนมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ    
                                   ภาครัฐในระดับมาก 

 
สวนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ขอ ไดแก พฤติกรรมการใชบริการ ประเภท
การบริการ ระยะเวลาที่ใชบริการ ผูแนะนําใหใชบริการ สาเหตุที่ใชบริการ การแนะนําหรือบอก
ตอแนวโนมการใชบริการในอนาคต และ สาเหตุที่ไมใชบริการ 

 
 



เปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-Ended Question) แบบมี 2 ทางเลือก 
โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ (Dichotomous) จํานวน 3 ขอ และแบบมีหลายทางเลือก โดย
เลือกตอบเพียง 1 คําตอบ (Multiple Choices) จํานวน 5 ขอ แตละขอของคําถามมีระดับการวัด
ขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้  

 
พฤติกรรมการใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ประเภทการบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ระยะเวลาที่ใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) 
ผูแนะนําใหใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
สาเหตุที่ใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
การแนะนําหรือบอกตอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
แนวโนมการใชบริการ
ในอนาคต 

เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

สาเหตทุี่ไมใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากขอมูลแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
1. หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ 
2. หนังสือวิชาการ บทความที่เกี่ยวของกับการบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ                   

(E-Government) 
3. ขอมูลจากอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ                

(E-Government) 
4. รายงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับการบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ                 

(E-Government) 
 

3.2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยผูวิจัย

จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตามสถานที่ที่กําหนดไว โดยเริ่มเก็บขอมูลใน
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2551จนไดขอมูลจากกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่กําหนดไว 
 
 
 



4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 การจัดกระทําขอมูล 

หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบแบบสอบถามเรียบรอย
แลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา  

3. การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลว จะนํามาทําการบันทึกโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือทําการประมวลผลขอมูลซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือทําการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 
4.2 การวิเคราะหขอมูล 

4.2.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถามในสวนที่ 1 คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยหา
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

4.2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในสวนที่ 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations) 

4.2.3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในสวนที่ 3 โดยหาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 

 
4.3 การทดสอบสมมติฐาน   

4.3.1 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือนมีผลตอ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยจะใชสถิติ Chi-Square 

4.3.2 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
โดยใชสถิติทดสอบคือ สถิติ Chi-Square และ Cramer’s V  
 

 
 
 



5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
5.1 สถิติเชงิพรรณา (Descriptive statistics) บรรยายลักษณะขอมูลกลุมตัวอยาง 

โดยการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตทิี่ใชไดแก 

5.1.1 คารอยละ (Percentage) 

100
n
fP ×=  

 
โดยแทนคา  P  สถิติรอยละ 

f  ความถี่ในการปรากฏของขอมูล 
n  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

5.1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ โดย
ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 40) 

n
x=X ∑  

 
โดยแทนคา  X  คะแนนเฉลี่ย 

Σx  ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 
n  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

5.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชแปลความหมายของ
ขอมูลดานตางๆ โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 40) 
 

n
xxnDS ∑ ∑..

22 )(  -
=  

 
โดยแทนคา  S.D.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Σx2  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
(Σx)2  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
  n  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
5.2 สถิติที่ใชเพื่อหาความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถาม การวัดความเชื่อถือไดของ

เครื่องมือโดยการหาคาความเชื่อม่ัน ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2551: 445) 
 



variance /  econvarianc  1)-(k+1
variance /  covariancek 

=α  

 
เม่ือ  α   แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

k   แทน  จํานวนขอถาม 
econvarianc  แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางขอตาง 

ๆ 
iancevar   แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของขอถาม 

 
 
 

5.3 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
5.3.1 การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบความความสัมพันธคาเฉลี่ยของตัวแปร 

2 ตัว โดยใชสถิติ Chi-Square ( 
2χ  - test) โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 182) 

และทําการทดสอบเพิ่มเติมเม่ือ Chi-Square มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ โดยการทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V 
 

                                                             
2χ =   

 
 

โดย 
2χ     แทน คาสถิติของการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) 

             Oij  แทน ความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที่ i และคอลัมนที่ j 

 Eij  แทน ความถี่ที่คาดหวังจากแถวที่ i และคอลัมนที่ j 

 r  แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว  
 c  แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.2 สถิติ Cramer’s V ใชทําการวัดขนาดความสัมพันธ เม่ือมีตัวแปรใดตัวแปร
หนึ่งหรือทั้งสองตัวแปรเปน Nominal Scale โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 182) 
 

  Cramer’s V   =        

  
 
โดยที่ Cramer’s V แทนคา       คาสัมประสิทธิ์ Cramer V 

2χ     แทนคา       คาของ 
2χ จากการทดลองความเปนอิสระ

ตอกัน  
n  แทนคา       ขนาดตัวอยาง 
t  แทนคา       จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา “การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนม

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะหขอมูลและ
การแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและตัวแปรตางๆที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

n  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 
X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2χ     แทน คาสถิติของการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) 
Cramer’s V แทน คาสัมประสิทธิ์ Cramer V 
Sig. (2 tailed)  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดลองที่ใชโปรแกรม SPSS 

คํานวณได ซึ่งจะใชในการสรุปผลสมมติฐาน 
H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิ จัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบง         
การนําเสนอออกเปน 2 สวน ตามลําดับตอไปน้ี 
สวนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา   

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐที่มีผล
ตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

 



สวนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานดังนี้  
ตอนที่ 1ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อัน

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ตอนที่2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐมีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายไดตอเดือน โดยนําเสนอในรูปของจํานวนและรอยละ ดังปรากฏในตาราง 

 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 180 45.0 
หญิง 220 55.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน แบงเปนเพศหญิงจํานวน 220 

คน คิดเปนรอยละ 55.0 และเปนเพศชาย จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป 46 11.5 
21-30 ป 194 48.5 
31-40 ป 91 22.8 
41-50 ป 37 9.2 
51 ปขึ้นไป 32 8.0 

รวม 400 100.0 

  
จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ คือกลุมที่มีอายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมา คือกลุมอายุระหวาง 31-40 ป 
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 กลุมอายุต่ํากวาหรือเทากับ  20 ป จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 11.5 กลุมอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.2 และ กลุมอายุ 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 43 10.8 
ปริญญาตรี 245 61.2 
สูงกวาปริญญาตรี 112 28.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ เปนกลุมที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมา เปนกลุมที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และ กลุมที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 5 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 121 30.2 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 8.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 182 45.5 
เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 33 8.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 32 8.0 

รวม         400  100.0 

 
 จากตาราง 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ เปนกลุมที่มีอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมา เปนกลุมอาชีพเปน
นักเรียน   /  นักศึกษา  จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.2 กลุมอาชีพเจาของกิจการ   /  ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 กลุมอาชีพขาราชการ   /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 และกลุมอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
 
ตาราง 6 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ10,000 บาท 106 26.5 
10,001-30,000 บาท 161 40.2 
30,001-50,000 บาท 71 17.8 
50,001 บาทขึ้นไป 62 15.5 

รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ เปนกลุมที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.2 รองลงมา คือ
กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา  หรือเทากับ  10,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
26.5 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-50,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
17.8 และกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5  
 
 
 
 



ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐที่มีผล
ตอแนวโนมการใชบริ การ อิ เล็ กทรอนิกสภาค รัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการรับรูในกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง 5 ดาน ไดแก การรับรูใน
ดานผลิตภัณฑ/การบริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การ
รับรูในดานการสงเสริมการตลาด และการรับรูในดานกระบวนการ 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ  
 

ระดับการรับรู กิ จกรรมทาง
ก า ร ต ล า ด ภ า ค รั ฐ ด า น
ผลิตภัณฑ/บริการ 

 S.D. ระดับการรับรู 

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น ข อ มู ล
ขาวสาร  

2.74 1.05 ปานกลาง 

การใหบริการเชิงรายการ 2.80 1.10 ปานกลาง 
การใหบ ริการการโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส  

2.85 1.09 ปานกลาง 

การใหบริการการจัดซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส                      

2.21 1.22 ปานกลาง 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผานคอมพิวเตอรที่บาน 

1.57 1.32 นอย 

รวม 2.43 0.86 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรม
ทางการตลาดภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ/บริการโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.43 เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการใน
ระดับปานกลาง คือ การใหบริการการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส การใหบริการเชิงรายการ การ
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร และการใหบริการการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.85, 2.80, 2.74 และ 2.21 ตามลําดับ 



 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการใน
ระดับนอย คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผานคอมพิวเตอรที่บาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.57 
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดภาครัฐดานราคา 
 

ระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ภาครัฐดานราคา 

 S.D. ระดับการรับรู 

ลดคาใชจายในการรับบริการจาก
หนวยงานที่ใหบริการ 

2.32 1.30 ปานกลาง 

ลดคาใชจายดานเวลา 2.72 1.27 ปานกลาง 
ลดคาบริการหรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 2.27 1.30 ปานกลาง 

รวม 2.44 1.14 ปานกลาง 

  
จากตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรม

ทางการตลาดภาครัฐดานราคา ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดดาน
ราคาโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานราคาในระดับปานกลาง 
คือ การลดคาใชจายดานเวลา การลดคาใชจายในการรับบริการจากหนวยงานที่ใหบริการ และ
การลดคาบริการหรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72, 2.32 และ 2.27 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ระดับการรับรู กิจกรรมทาง
การตลาดภาครั ฐด านชอง
ทางการจัดจําหนาย 

 S.D. ระดับการรับรู 

ความสวยงามและความดึงดูด
ใจใหนาใชของเว็บไซต 

2.27 1.09 ปานกลาง 

การใหบริการแบบที่ เ ดียว
เบ็ดเสร็จของเว็บไซต 

2.27 1.20 ปานกลาง 

การมีขอมูลใหผู ใชบริการ
ติ ดต อกั บ ผู รั บ ผิ ดชอบใน
เน้ือหาที่นําเสนอ 

2.27 1.15 ปานกลาง 

การใหขอมูลที่ เปนปจจุบัน
และนาเชื่อถือ 

2.52 1.14 ปานกลาง 

การ เผยแพร ข อ มู ลที่ ค ว ร
เปดเผยใหผูรับบริการไดรับรู 

2.49 1.17 ปานกลาง 

การเปนแหลงขอมูลที่ เปน
ประโยชนตอการเรียนรู 

2.72 1.21 ปานกลาง 

การเปดโอกาสใหซักถามขอ
สงสัย เสนอแนะ การปรับปรุง 
และแกไขการบริการใหดีขึ้น 

2.29 1.20 ปานกลาง 

การเปดโอกาสใหผูใชบริการ
เขามาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

2.23 1.22 ปานกลาง 

ความสะดวกรวดเร็ วของ
เว็บไซตทา 

1.96 1.45 นอย 

รวม 2.33 0.97 ปานกลาง 

 
  
 
 



จากตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรม
ทางการตลาดภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย
ในระดับปานกลาง คือ การเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การใหขอมูลที่เปน
ปจจุบันและนาเชื่อถือ การเผยแพรขอมูลที่ควรเปดเผยใหผูรับบริการไดรับรู การเปดโอกาสให
ซักถามขอสงสัย เสนอแนะ การปรับปรุง และแกไขการบริการใหดีขึ้น การใหบริการแบบที่เดียว
เบ็ดเสร็จของเว็บไซต การมีขอมูลใหผูใชบริการติดตอกับผูรับผิดชอบในเนื้อหาที่นําเสนอ ความ
สวยงามและความดึงดูดใจใหนาใชของเว็บไซต และ การเปดโอกาสใหผูใชบริการเขามาแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72, 2.52, 2.49, 
2.29, 2.27, 2.27, 2.27 และ2.23 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย
ในระดับนอย คือ ความสะดวกรวดเร็วของเว็บไซตทา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  1.96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง

การตลาดภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด 
 

ระดับการรับรู กิจกรรมทาง
การตลาดภาครั ฐด านการ
สงเสริมการตลาด 

 S.D. ระดับการรับรู 

การรับรูผานทางโทรทัศน 2.35 1.23 ปานกลาง 
การรับรูผานทางวิทยุ 1.99 1.12 นอย 
การรับรูผานทางหนังสือพิมพ 2.13 1.19 ปานกลาง 
การรับรูผานทางนิตยสาร 1.86 1.15 นอย 
การรับรูผานทางปายโฆษณา
และโปสเตอร 

2.07 1.21 ปานกลาง 

การรับรูผานทางอินเตอรเน็ต 2.50 1.25 ปานกลาง 
การรับรูผานทางแผนพับของ
หนวยงานรัฐ 

2.05 1.23 ปานกลาง 

การรับรูผานทางโบรชัวรของ
หนวยงานรัฐ 

2.01 1.20 ปานกลาง 

การรับ รูผ านทางคู มือของ
หนวยงานรัฐ 

1.86 1.18 นอย 

การรับรูจากการบอกตอของ
บุคคลรอบขาง 

2.20 1.25 ปานกลาง 

รวม 2.10 0.93 ปานกลาง 

  
จากตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรู

กิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู
กิจกรรมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.10 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด 
ในระดับปานกลาง คือ การรับรูผานทางอินเตอรเน็ต การรับรูผานทางโทรทัศน การรับรูจากการ
บอกตอของบุคคลรอบขาง การรับรูผานทางหนังสือพิมพ การรับรูผานทางปายโฆษณาและ



โปสเตอร การรับรูผานทางแผนพับของหนวยงานรัฐ และ การรับรูผานทางโบรชัวรของ
หนวยงานรัฐ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50, 2.35, 2.20, 2.13, 2.07, 2.05 และ 2.01 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด 
ในระดับนอย คือ การรับรูผานทางวิทยุ การรับรูผานทางคูมือของหนวยงานรัฐ และ การรับรู
ผานทางนิตยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.99, 1.86 และ 1.86 ตามลําดับ 
 
ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง

การตลาดภาครัฐดานกระบวนการ 
 

ระดับการรับรูกิจกรรมทาง
ก า ร ต ล า ด ภ า ค รั ฐ ด า น
กระบวนการ  

 S.D. ระดับการรับรู 

ความใชงานงาย สะดวก 
และรวดเร็ว 

2.65 1.08 ปานกลาง 

ความปลอดภัยในดานการ
เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ของผูใช 

2.48 1.14 ปานกลาง 

การ เชื่ อม โยงข อ มู ลกั บ
หนวยงานที่ เกี่ยวของได
อยางเหมาะสม 

2.32 1.19 ปานกลาง 

ความปลอดภัยในดานการ
รับและสงขอมูลกับเว็บไซต
ภาครัฐ 

2.32 1.20 ปานกลาง 

รวม 2.44 1.01 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการรับรู
กิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานกระบวนการ ที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดดานกระบวนการโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา 
   
 
 
 



ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐดานการกระบวนการใน
ระดับปานกลาง คือ ความใชงานงาย สะดวกและรวดเร็ว ความปลอดภัยในดานการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคลของผูใช การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม และ
ความปลอดภัยในดานการรับและสงขอมูลกับเว็บไซตภาครัฐ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65, 2.48, 
2.32 และ 2.32 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  

ตาราง 12 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคยใช 268 67.0 
ไมเคยใช 132 33.0 

รวม 400 100.0 

 จากตาราง  12 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบ ริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ เคยใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.0 และไมเคยใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 
ตาราง 13 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประเภทของบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่ผูตอบ

แบบสอบถามเลือกใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

เลือก ไมเลือก ประเภทของบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใช
บริการ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

การบริการดานขอมูลขาวสาร  219 81.7 49 18.3 
การบริการเชงิรายการ 96 35.8 172 64.2 
การบริการการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส  67 25.0 201 75.0 
การบริการการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส  13 4.9 255 95.1 
การใหบริการการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผูรับสมัครเลือกตั้งในทองถิ่น
จากคอมพิวเตอรที่บาน 

3 1.1 265 98.9 



  
จากตาราง 13 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับประเภทของบริการอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทั้งหมด 268 คน 
สามารถแจกแจงตามประเภทของบริการจากมากไปนอยไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกใชการบริการดานขอมูลขาวสาร จํานวน 219 คน 
คิดเปนรอยละ 81.7 และ ไมเลือกใชการบริการดานขอมูลขาวสาร จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
18.3 

รองลงมาผูตอบแบบสอบถามเลือกใชการบริการเชิงรายการ จํานวน 96 คน คิดเปน
รอยละ 35.8 และ ไมเลือกใชการบริการเชิงรายการ จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 64.2 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชการบริการการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 67 คน คิด
เปนรอยละ 25.0 และ ไมเลือกใชการบริการการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส จํานวน 201 คน คิดเปน
รอยละ 75.0 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชการบริการการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 4.9 และ ไมเลือกใชการบริการการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 255 คน คิด
เปนรอยละ 95.1 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชการใหบริการการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูรับสมัครเลือกตั้ง
ในทองถิ่นจากคอมพิวเตอรที่บาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และ ไมเลือกใชการ
ใหบริการการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูรับสมัครเลือกตั้งในทองถิ่นจากคอมพิวเตอรที่บาน 
จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 98.9 
 
ตาราง 14 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับระยะเวลาที่เคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ

ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาที่เคยใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคยใชภายใน 1-2 ปที่ผานมา 158 59.0 
เคยใชภายใน 3-4 ปที่ผานมา 45 16.8 
เคยใชภายใน 4-5 ปที่ผานมา 32 11.9 
เคยใชมาเปนเวลามากกวา 6 ป 33 12.3 

รวม 268 100.0 

  
 
 
 



จากตาราง  14 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับระยะเวลาที่ เคยใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 268 คน สวนใหญ เปนกลุมผูเคยใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในชวงระยะเวลาภายใน 1-2 ปที่ผานมา จํานวน 158 คน คิดเปน
รอยละ 59.0 รองลงมา เปนกลุมผู เคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในชวงระยะเวลา      
ภายใน   3-4 ปที่ผานมา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 16.8 กลุมผูเคยใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐในชวงระยะเวลามากกวา 6 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และกลุมผูเคยใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในชวงระยะเวลาภายใน 4-5 ปที่ผานมา จํานวน 32 คน คิดเปนรอย
ละ 11.9  
 
ตาราง 15 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลตอการรูจักหรือใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของผูตอบแบบสอบถาม 
 

บุคคลที่มีผลตอการรูจักหรือ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ 

จํานวน (คน) รอยละ 

บุคคลในครอบครัว 36 13.4 
บุคคลที่ทํางาน 100 37.3 
เพ่ือน 67 25.0 
บุคลากรจากหนวยงาน
ราชการ 

33 12.3 

อ่ืนๆ 32 12.0 
รวม 268 100.0 

 
 จากตาราง 15 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลตอการรูจักหรือใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 268 คน โดยบุคคลที่มีผลตอการรูจัก
หรือใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากที่สุดคือ บุคคลที่ทํางาน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
37.3รองลงมาคือ เพ่ือน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 25.0 บุคคลในครอบครัว จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 13.4 บุคลากรจากหนวยงานราชการ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และ 
อ่ืนๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 12.0 
 
 
 
 
 



ตาราง 16 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสาเหตุที่เลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ผูตอบแบบสอบถาม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

เลือก ไมเลือก สาเหตุที่เลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

การออกแบบที่สวยงาม ดึงดูดใหนาใช 
และใชงานงาย 

14 5.2 254 94.8 

สะดวก รวดเร็ว และประหยดัทั้งเวลาและ
คาใชจาย 

205 76.5 63 23.5 

เว็บไซตของภาครัฐมีการบรกิารแบบที่
เดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) 

52 19.4 216 80.6 

เว็บไซตของภาครัฐมีความนาเชื่อถือและ
ปลอดภัยในการรับและสงขอมูล 

57 21.3 211 78.7 

อ่ืนๆ 21 7.8 247 92.2 

 
 จากตาราง 16 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสาเหตุที่เลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ เคยใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐทั้งหมด 268 คน สามารถแจกแจงถึงสาเหตุที่เลือกใชบริการจากมากไป
นอยไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดาน
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 76.5 และไม
เลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 23.5 

รองลงมาผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดาน
เว็บไซตของภาครัฐมีความนาเชื่อถือและปลอดภัยในการรับและสงขอมูล จํานวน 57 คน       
คิดเปนรอยละ 21.3 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 78.7 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดานเว็บไซตของ
ภาครัฐมีการบริการแบบที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
19.4 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 80.6 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดานเหตุผลอ่ืนๆ 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 
92.2 



ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดานการ
ออกแบบอยางสวยงาม ดึงดูดใหนาใช และใชงานงาย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.2 และ 
ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 94.8 

ตาราง 17 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับการแนะนํา/บอกตอใหบุคคลที่ทานรูจักมา
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การแนะนํา/บอกตอใหบุคคลที่
ทานรูจักมาใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

จํานวน (คน) รอยละ 

บอกตอ 238 88.8 
ไมบอกตอ 30 11.2 

รวม 268 100.0 

 
 จากตาราง 17 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับการแนะนํา/บอกตอใหบุคคลที่ทาน
รูจักมาใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชบริการทั้งหมด 268 
คน สวนใหญ จะทําการแนะนําบอกตอ จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 88.8 และจะไมทําการ
แนะนําบอกตอ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 11.2 
 

ตาราง 18 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของผูตอบแบบสอบถาม 
 

แนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

จํานวน (คน) รอยละ 

ใชบริการตอ/ใชบริการ 334 83.5 
ไมใชบริการตอ/ไมใชบริการ 66 16.5 

รวม 400 100.0 

  
จากตาราง 18 แสดงจํานวนและคารอยละเก่ียวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญ จะใชบริการตอ/ใชบริการ จํานวน 
334 คน คิดเปนรอยละ 83.5 และไมใชบริการตอ/ไมใชบริการ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
16.5 
 
 
 



ตาราง 19 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

เลือก ไมเลือก สาเหตุที่ไมเลือกใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

เว็บไซตออกแบบไมสวยงาม ลาสมัย ไม
ดึงดูดใหใชงาน และใชงานยาก 

53 40.2 79 59.8 

ไมสะดวกในการใชบริการกบัภาครัฐผาน
ทางอินเตอรเน็ต 

54 40.9 78 59.1 

เว็บไซตของภาครัฐไมมีการแนะนําหรือ
สอนวิธีการเขาใชบริการ 

58 43.9 74 56.1 

เว็บไซตของภาครัฐไมมีความนาเชื่อถือ
และไมปลอดภัยในการรับและสงขอมูล 

26 19.7 106 80.3 

อ่ืนๆ 19 14.4 113 85.6 

 
 จากตาราง 19 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสาเหตุที่ ไม เลือกใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐทั้งหมด 
132 คน สามารถแจกแจงตามสาเหตุที่ไมเลือกใชบริการจากมากไปนอยไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลใน
ดานเว็บไซตของภาครัฐไมมีการแนะนําหรือสอนวิธีการเขาใชบริการ จํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 43.9 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 56.1 

รองลงมาผูตอบแบบสอบถามจะไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลใน
ดานไมสะดวกในการใชบริการกับภาครัฐผานทางอินเตอรเน็ต จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
40.9 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 59.1 

ผูตอบแบบสอบถามจะไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดาน
เว็บไซตออกแบบไมสวยงาม ลาสมัย ไมดึงดูดใหใชงาน และใชงานยาก จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 40.2 และไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 59.8 

ผูตอบแบบสอบถามจะไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดาน
เว็บไซตของภาครัฐไมมีความนาเชื่อถือและไมปลอดภัยในการรับและสงขอมูล จํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 19.7 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 80.3 

ผูตอบแบบสอบถามจะไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐดวยเหตุผลในดานเหตุผล
อ่ืนๆ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.4 และ ไมเลือกเหตุผลดานนี้ จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 85.6 



 
สวนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติ ฐ านข อที่  1ลั กษณะทางประชากรศาสตร ขอ งประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน 
มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1.1   เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 สมมติฐานที่ 1.1.1   เพศมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: เพศมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางเพศ กับพฤติกรรมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 

2χ = .263                                                 Sig. (2-tailed) = .608 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศ กับพฤติกรรมการใช

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ .263 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .608 ซึ่ง
มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) หมายความวา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 

 
 
 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
เพศ เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ชาย 123 57 180 

หญิง 145 75 220 

รวม 268 132 400 



สมมติฐานที่ 1.1.2   เพศมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: เพศไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: เพศมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 

ตาราง 21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางเพศ กับระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = .724                                            Sig. (2-tailed) = .868 

เพศ เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใช
ภายใน 4-5 ป
ที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 6 

ป 

รวม 

ชาย 71 23 15 14 123 

หญิง 87 22 17 19 145 

รวม 158 45 32 33 268 

 
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศ กับระยะเวลาที่ใช

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ .724 และ คา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .868 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) หมายความวา เพศไมมีผลตอระยะเวลาที่
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 1.1.3   เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
Ho: เพศไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 
 



ตาราง 22 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางเพศ กับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = .007                                                Sig. (2-tailed) = .935 

เพศ ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

ชาย 150 30 180 

หญิง 184 36 220 

รวม 334 66 400 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศ กับแนวโนมการใช

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ .007 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .935 ซึ่ง
มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) หมายความวา เพศไมมีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 1.2   อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สมมติฐานที่ 1.2.1  อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: อายุไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 23 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอายุ กับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 45.781*                                                Sig. (2-tailed) = .000 

อายุ เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป 15 31 46 

21-30 ป 130 64 194 

31-40 ป 81 10 91 

41-50 ป 23 14 37 

51 ปข้ึนไป 19 13 32 

รวม 268 132 400 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุ กับพฤติกรรมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 45.781 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .000 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.2.2   อายุมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: อายุไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อายุมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 



ตาราง 24 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอายุ กับระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 83.329*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

อายุ เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใช
ภายใน 4-5 ป
ที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 6 

ป 

รวม 

ต่ํากวา หรือ
เทากับ 20 ป 

13 0 2 0 15 

21-30 ป 99 23 6 2 130 

31-40 ป 31 16 19 15 81 

41-50 ป 9 5 3 6 23 

51 ปข้ึนไป 6 1 2 10 19 

รวม 158 45   32 33 268 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุ กับระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 83.329 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .000 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อายุมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.2.3   อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: อายุไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 



ตาราง 25 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอายุ กับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 25.236*                                                  Sig. (2-tailed) = .000 

อายุ ใชบริการตอ/ใชบริการ ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป 28 18 46 

21-30 ป 172 22 194 

31-40 ป 81 10 91 

41-50 ป 29 8 37 

51 ปข้ึนไป 24 8 32 

รวม 334 66 400 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุ กับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 25.236 และคา Sig. (2-tailed) คาเทากับ .000 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.3   ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 สมมติฐานที่ 1.3.1  ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 



ตาราง 26 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

2χ = 19.588*                                                Sig. (2-tailed) = .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ 
Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 19.588 และคา Sig. (2-
tailed) มีคาเทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.3.2  ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
ระดับการศึกษาสูงสุด เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 16 27 43 

ปริญญาตร ี 175 70 245 

สูงกวาปรญิญาตร ี 77 35 112 

รวม 268 132 400 



ตาราง 27 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 8.259                                                 Sig. (2-tailed) = .220 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใช
ภายใน 4-5 ป
ที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 6 

ป 

รวม 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี

12 3 0 1 16 

ปริญญาตร ี 105 31 22 17 175 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

41 11 10 15 77 

รวม 158 45   32 33 268 

 
ผลจากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-
Square   (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 8.259 และคา Sig. (2-tailed) มี
คาเทากับ .220 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) หมายความวา ระดับ
การศึกษาสูงสุดไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 1.3.3  ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 
 



ตาราง 28 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 18.051*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-
Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 18.051 และคา Sig. (2-tailed) มี
คาเทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.4   อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
สมมติฐานที่ 1.4.1   อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
Ho: อาชีพไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
ระดับการศึกษาสูงสุด ใชบริการตอ/ใช

บริการ 
ไมใชบริการตอ/ไมใช

บริการ 
รวม 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 27 16 43 

ปริญญาตร ี 205 40 245 

สูงกวาปรญิญาตร ี 102 10 112 

รวม 334 66 400 



ตาราง 29 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 27.421*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 ผลจากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   
- test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 27.421 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.4.2   อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: อาชีพไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
อาชีพ เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

นักเรียน / นักศึกษา 61 60 121 

ขาราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 6 32 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

129 53 182 

เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตวั 

23 10 33 

อ่ืนๆ  29 3 32 

รวม 268 132 400 



ตาราง 30 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอาชีพ กับระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 80.389*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

อาชีพ เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใช
ภายใน 4-5 
ปที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 

6 ป 

รวม 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

50 7 4 0 61 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

14 7 1 4 26 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

78 29 9 13 129 

เจาของ
กิจการ / 
ธุรกิจสวนตวั 

10 1 5 7 23 

อ่ืนๆ  6 1 13 9 29 

รวม 158 45   32 33 268 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพ กับระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square     
(   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 80.389 และคา Sig. (2-tailed) มีคา
เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 1.4.3   อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
Ho: อาชีพไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 



 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอาชีพ กับแนวโนมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 1.199                                               Sig. (2-tailed) = .878 

อาชีพ ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

นักเรียน / นักศึกษา 99 22 121 

ขาราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 6 32 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

156 26 182 

เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตวั 

27 6 33 

อ่ืนๆ  26 6 32 

รวม 334 66 400 

 
จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพ กับแนวโนมการใช

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - 
test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 1.199 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .878 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

0) หมายความวา อาชีพไมมีผลตอแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใชบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 สมมติฐานที่ 1.5.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 



ตาราง 32 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

2χ = 22.398*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ 
Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 22.398 และคา Sig. (2-
tailed) มีคาเทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 1.5.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
รายไดเฉลีย่ตอเดือน เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ต่ํากวา หรือเทากับ 
10,000 บาท 

52 54 106 

10,001-30,000 บาท 123 38 161 

30,001-50,000 บาท 50 21 71 

50,001 บาทขึ้นไป 43 19 62 

รวม 268 132 400 



ตาราง 33 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับระยะเวลา
ที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

2χ = 38.579*                                                Sig. (2-tailed) = .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-
Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 38.579 และคา Sig. (2-tailed) มี
คาเทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 1.5.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

Ho: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  
รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใช
ภายใน 4-5 ป
ที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 6 

ป 

รวม 

ต่ํากวา หรือ
เทากับ 
10,000 บาท 

41 5 5 1 52 

10,001-
30,000 บาท 

80 24 11 8 123 

30,001-
50,000 บาท 

20 7 10 13 50 

50,001 บาท
ข้ึนไป 

17 9 6 11 43 

รวม 158 45   32 33 268 



ตาราง 34 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 2.725                                                 Sig. (2-tailed) = .436 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ใชบริการตอ/ใชบริการ ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

ต่ํากวา หรือเทากับ 
10,000 บาท 

87 19 106 

10,001-30,000 บาท 140 21 161 

30,001-50,000 บาท 56 15 71 

50,001 บาทขึ้นไป 51 11 62 

รวม 334 66 400 

 
จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ    
Chi-Square (  - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 2.725 และคา Sig. (2-tailed) 
มีคาเทากับ .436 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

0) หมายความวา รายได
เฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ไดแก การรับรูใน
ดานผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย 
การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด และ การรับรูในดานกระบวนการ มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2.1  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
  



สมมติฐานที่ 2.1.1  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/
บริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธ
กั บพฤติ ก ร รมการ ใช บ ริ ก า รอิ เ ล็ กทรอนิ กส ภ าครั ฐ ของประชาชน ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 35 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 8.977*                                                 Sig. (2-tailed) = .011 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ 

เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

รับรูนอย 35 33 68 
รับรูปานกลาง 198 85 283 
รับรูมาก 35 14 49 

รวม 268 132 400 

Cramer’s V = .150 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 35 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 8.977 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .011 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .150 ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธกันรอยละ 15 
 

สมมติฐานที่ 2.1.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/
บริการ มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธ
กับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 36 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ
ภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 4.408                                                 Sig. (2-tailed) = .622 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครฐั การรับรูกิจกรรม
ทางการตลาดของ
ภาครัฐดาน
ผลิตภณัฑ/บริการ 

เคยใชภายใน 1-2 
ปท่ีผานมา 

เคยใชภายใน 3-4 
ปท่ีผานมา 

เคยใชภายใน 4-5 
ปท่ีผานมา 

เคยใชมาเปนเวลา
มากกวา 6 ป 

รวม 

รับรูนอย 19 5 4 7 35 
รับรูปานกลาง 118 32 26 22 198 
รับรูมาก 21 8 2 4 35 

รวม 158 45 32 33 268 

 จากตาราง 36 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 4.408 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .622 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) หมาย ความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/
บริการ ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



                    
สมมติฐานที่ 2.1.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/

บริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = .985                                                 Sig. (2-tailed) = .611 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ 

ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

รับรูนอย 55 13 68 
รับรูปานกลาง 236 47 283 
รับรูมาก 43 6 49 

รวม 334 66 400 

 
 จากตาราง 37 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ .985  และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .611  ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 



สมมติฐานที่ 2.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.2.1 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานราคา กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 12.144*                                                 Sig. (2-tailed) = .002 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานราคา 

เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

รับรูนอย 51 43 94 
รับรูปานกลาง 162 75 237 
รับรูมาก 55 14 69 

รวม 268 132 400 

Cramer’s V = .174 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 38 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานราคา กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 12.144  และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .002  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 



เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .174 ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ
กันรอยละ 17.4 

 
สมมติฐานที่ 2.2.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มี

ความสัมพันธ กับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา ไมมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 39 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานราคา กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  

2χ = 5.732                                                 Sig. (2-tailed) = .454 

การรับรูกิจกรรม
ทางการตลาด
ของภาครัฐดาน
ราคา 

เคยใชภายใน 1-
2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 3-
4 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
4-5 ปที่ผานมา 

เคยใชมาเปนเวลา
มากกวา 6 ป 

รวม 

รับรูนอย 31 6 8 6 51 
รับรูปานกลาง 89 30 20 23 162 
รับรูมาก 38 9 4 4 55 
รวม 158 45 32 33 268 

 จากตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานราคา กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 5.732 และคา Sig.  (2-tailed) มีคาเทากับ .454 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา ไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



สมมติฐานท่ี 2.2.3   การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 40 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานราคา กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 17.475*                                                 Sig. (2-tailed) = .000 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานราคา 

ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

รับรูนอย 66 28 94 
รับรูปานกลาง 204 33 237 
รับรูมาก 64 5 69 

รวม 334 66 400 

Cramer’s V = .209 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 40 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานราคา กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 17.475 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .209 ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ
กันรอยละ 20.9 



สมมติฐานที่ 2.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.3.1  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 41 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 14.171*                                                 Sig. (2-tailed) = .001 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

รับรูนอย 47 45 92 
รับรูปานกลาง 183 75 258 
รับรูมาก 38 12 50 

รวม 268 132 400 

Cramer’s V = .188 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 41 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐชองทางการจัดจําหนาย กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 14.171 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง

2χ
2χ



ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .188 ตัว
แปรสองตัวมีความสัมพันธกันรอยละ 18.8 

 
สมมติฐานที่ 2.3.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการ

จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 42 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 5.422                                                 Sig. (2-tailed) = .491 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรม
ทางการตลาด
ของภาครัฐดาน
ชองทางการจัด
จําหนาย 

เคยใชภายใน 1-
2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 3-
4 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
4-5 ปที่ผานมา 

เคยใชมาเปนเวลา
มากกวา 6 ป 

รวม 

รับรูนอย 24 8 8 7 47 
รับรูปานกลาง 106 33 21 23 183 
รับรูมาก 28 4 3 3 38 
รวม 158 45 32 33 268 



 จากตาราง 42 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐชองทางการจัดจําหนาย กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 5.422 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .491 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 2.3.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 43 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย กับ แนวโนมการที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 9.011*                                                 Sig. (2-tailed) = .011 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

รับรูนอย 69 23 92 
รับรูปานกลาง 218 40 258 
รับรูมาก 47 3 50 

รวม 334 66 400 

Cramer’s V = .150 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 



 จากตาราง 43 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 9.011  และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .011  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .150 ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธกันรอยละ 15 
 
สมมติฐานที่ 2.4  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.4.1  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 44 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ
ภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 9.649*                                                 Sig. (2-tailed) = .008 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานการสงเสริม
การตลาด 

เคยใชบริการ ไมเคยใชบริการ รวม 

รับรูนอย 62 50 112 
รับรูปานกลาง 183 74 257 
รับรูมาก 23 8 31 

รวม 268 132 400 

Cramer’s V = .155 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 44 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 9.649 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .155 ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธกันรอยละ 15.5 
 
 
 



สมมติฐานที่ 2.4.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 45 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 2.541                                                 Sig. (2-tailed) = .864 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรม
ทางการตลาด
ของภาครัฐดาน
การสงเสริม
การตลาด 

เคยใชภายใน 
1-2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
3-4 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
4-5 ปที่ผานมา 

เคยใชมาเปน
เวลามากกวา 6 ป 

รวม 

รับรูนอย 38 12 5 7 62 
รับรูปานกลาง 106 30 25 22 183 
รับรูมาก 14 3 2 4 23 
รวม 158 45 32 33 268 

 
 จากตาราง 45 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 2.541 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .864  ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 



สมมติฐานที่ 2.4.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 46 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ แนวโนมการที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 2.535                                                 Sig. (2-tailed) = .282 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานการสงเสริม
การตลาด 

ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

รับรูนอย 89 23 112 
รับรูปานกลาง 217 40 257 
รับรูมาก 28 3 31 

รวม 334 66 400 

 
 จากตาราง 46 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา 

 มีคาเทากับ 2.535  และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .282 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

2χ
2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 



สมมติฐานที่ 2.5  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.5.1  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 47 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานกระบวนการ กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 6.855*                                                 Sig. (2-tailed) = .032 

พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานกระบวนการ 

เคยใชบริการ ไมเคยใชบรกิาร รวม 

รับรูนอย 45 37 82 
รับรูปานกลาง 181 77 258 
รับรูมาก 42 18 60 

รวม 268 132 400 

Cramer’s V = .131 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 47 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานกระบวนการ กับ พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square ( - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคาเทากับ 
6.855 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .032  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H

2χ 2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ .131 ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธกันรอยละ 13.1 
 

สมมติฐานที่ 2.5.2  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ 
มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 48 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ

ภาครัฐดานกระบวนการ กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 3.697                                                 Sig. (2-tailed) = .718 

ระยะเวลาที่ใชบริการอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรม
ทางการตลาด
ของภาครัฐดาน
กระบวนการ 

เคยใชภายใน 1-
2 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 3-
4 ปที่ผานมา 

เคยใชภายใน 
4-5 ปที่ผานมา 

เคยใชมาเปนเวลา
มากกวา 6 ป 

รวม 

รับรูนอย 22 8 7 8 45 
รับรูปานกลาง 109 30 22 20 181 
รับรูมาก 27 7 3 5 42 
รวม 158 45 32 33 268 

 จากตาราง 48 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานกระบวนการ กับ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 3.697 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .718 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ 
ไม มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ ใชบริการอิ เล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



สมมติฐานที่ 2.5.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Ho: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 49 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของ
ภาครัฐดานกระบวนการ กับ แนวโนมการที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2χ = 9.613*                                                 Sig. (2-tailed) = .008 

แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐ
ดานกระบวนการ 

ใชบริการตอ/ใช
บริการ 

ไมใชบริการตอ/ไมใช
บริการ 

รวม 

รับรูนอย 60 22 82 
รับรูปานกลาง 219 39 258 
รับรูมาก 55 5 60 

รวม 334 66 400 

Cramer’s V = .155 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 49 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานกระบวนการ กับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Chi-Square (   - test) ในการทดสอบพบวา คา  มีคา
เทากับ 9.613  และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ .008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H

2χ 2χ

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .155 ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ
กันรอยละ 15.5 
 



 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 50 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ        
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.1 :   เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการ     
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.1.1:   เพศมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.1.2:   เพศมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.1.3:   เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 :   อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.2.1:   อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ      
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2.2:   อายุมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2.3:   อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 



 
ตาราง 50 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ        
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 : ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีผลตอ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.3.1:   ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอพฤติกรรมการ
ใช 
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3.2:   ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอระยะเวลาที่ใช 
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3.3:   ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการ
ใช 
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 : อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.4.1:   อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4.2:   อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4.3:   อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

สมมติฐานที่ 1.5.1:   รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5.2:   รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5.3:   รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใช 
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
 



 
ตาราง 50 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ        
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ 
ไดแก การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดานราคา 
การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูในดานการ
สงเสริมการตลาด  และ  การรับรู ในดานกระบวนการ  มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที่ 2.1 : การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที่ 2.1.1:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการอิ เล็กทรอนิกส
ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.1.2:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.1.3:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2 : การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ด านราคา  มีความสัมพันธ กับแนวโนมการใชบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที่ 2.2.1:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใช บ ริ ก า ร อิ เ ล็ กทรอนิ กส ภ าครั ฐ ขอ ง
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 



 
ตาราง 50 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ        
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2.2:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานราคา มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2.3:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3 : การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที่ 2.3.1:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ด า น ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น า ย  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3.2:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ด า น ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น า ย  มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3.3:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ด า น ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น า ย  มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4 : การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ
ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 



ตาราง 50 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ         
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4.1:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
การส ง เสริมการตลาด  มีความสัม พันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4.2:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
การส ง เสริมการตลาด  มีความสัม พันธกับ
ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4.3:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.5 : การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน
กระบวนการ  มี คว ามสั มพั นธ กั บแนว โน มการ ใช บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที่ 2.5.1:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
กระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.5.2:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
กระบวนการ มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.5.3:  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดาน 
กระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา “การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนม

การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือเปนแนวทางให
หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ี ไปปรับปรุงพัฒนาแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใหเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อันจะกอให เกิดความได เปรียบในเชิงการแขงขันกับคูแขงขัน 
(ภาคเอกชน) และเขาถึงความตองการของประชาชนได 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาแนวโนมการใชบริการอิ เล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูของประชาชนในกรุงเทพมหานครตอกิจกรรมทางการตลาด
ของภาครัฐ ในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ 
กระบวนการ 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ที่มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐและ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีผลตอแนวโนมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

2. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐมีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

1.1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดแก ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาย

และหญิง  โดยมีจํานวนเฉลี่ย   5,716,248 คน   (สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง .          
ออนไลน: 2551.) 

1.2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคํานวณได

จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  กรณีทราบจํานวนประชากร  (Taro Yamane, 1976 อางถึง
ใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543) ณ ระดับความเชื่อม่ันที่  95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด

จํานวน  400  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) และการสุมตัวอยาง
แบบงายแบบไมใสคืน (Simple Random Sampling Without Replacement) 

 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

ทําการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเปน 3 กลุมเขตจาก

จํานวนเขตพื้นที่ 50 เขต ไดดังนี้ (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2543) 
1. กลุมเขตเมือง มี 14 เขต คือ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางรัก เขตปทุม

วัน เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตหวยขวาง เขตคลองสาน 
เขตดินแดง เขตบางซื่อ เขตวังทองหลาง และเขตราชเทวี 

2. กลุมเขตตอเมือง มี 26 เขต คือ เขตบางเขน เขตบางกะป เขตพระโขนง 
เขตสายไหมเขตบางกอกนอย เขตภาษีเจริญ เขตราษฎรบูรณะ เขตบางพลัด เขตบึงกุม เขตสา
ธร เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตดอนเมือง เขต
ลาดพราว เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตบางกอกใหญ เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตคันนายาว เขต
สะพานสูง เขตบางนา เขตทุงครุ 

3. กลุมเขตชานเมือง มี 10 เขต คือ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง 
เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา และเขต
คลองสามวา 

 
 
 



ข้ันตอนที่ 2 ในแตละกลุมเขต จะใชวิธีการการสุมตัวอยางแบบงายแบบไมใส
คืน (Simple Random Sampling Without Replacement) โดยทําการจับฉลากเขตการปกครอง

จากทั้ง 3กลุมเขต มากลุมเขตละ 30% ซึ่งไดแก กลุมเขตเมือง 4 เขต กลุมเขตตอเมือง 8 เขต และ
กลุมเขตชานเมือง 3 เขต รวมเปน 15 เขต ซึ่งไดผลดังนี้ 

1. กลุมเขตเมือง 4 เขต ไดแก เขตราชเทวี เขตบางซื่อ เขตหวยขวาง และ      
เขตพญาไท 

2. กลุมเขตตอเมือง 8 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตบางนา เขตบางกะป เขตสา
ธร เขตดอนเมือง เขตภาษีเจริญ เขตสวนหลวง และ เขตลาดพราว 

3. กลุมเขตชานเมือง 3 เขต ไดแก เขตลาดกระบัง  เขตตลิ่งชัน  และเขตบาง
บอน 

โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตามสถานที่ตางๆ เชน สถานที่
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคาและในยานชุมชนที่อยู
อาศัยตางๆทั้ง   15 เขต เขตละ 26 - 27 คนจนครบจํานวน 400 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการรวบรวม

ทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ นํามาสรางเปนคําถามในแบบสอบถาม โดย
แบงออกเปน   3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงเปน 5 ขอ ไดแก การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ การ
รับรูในดานราคา  การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย  การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด 
และการรับรูในดานกระบวนการ  โดยใชแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยจะใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับ มีจํานวน 31 ขอ 

สวนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ขอ 
 
 
 
 
 



3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Research) เพ่ือศึกษาถึง การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตอไปน้ี 

3.1. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากการศึกษาคนควาในตําราวิชาการ งานวิจัย 
นิตยสาร วารสาร และ อินเตอรเน็ต 

3.2. ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่รวบรวมจากการสํารวจแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง 400 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถามในชวงเดือน กันยายน  – 
ตุลาคม    2551 
 

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ได

คาความเชื่อม่ัน จากวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) 
ในตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดภาครัฐของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.860  
การรับรูในดานราคา    มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.931 
การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.979 
การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.988 
การรับรูในดานกระบวนการ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.969 

 ซึ่งเม่ือเก็บแบบสอบถามรวบรวมไดครบจํานวน 400 คน นํามาตรวจสอบความสมบูรณ 
แลวจึงลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

2. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดย

โปรแกรม SPSS for Window เพ่ือวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
3. การวิเคราะหขอมูล 

3.1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการ
วิเคราะหจํานวน (ความถี่) รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้ 
 



สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อัน
ประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน  มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ดาน พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะห คือ Chi-Square (   - test) 2χ

 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ไดแก การรับรูในดาน

ผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูในดาน
การสงเสริมการตลาด และการรับรูในดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรสองตัว คือ 

สถิติ Cramer’s V ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และ ดานกระบวนการกับ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ระยะเวลาที่ใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และ แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังน้ี 
 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ผลจากการศึ กษาพบว า  ประชาชนผู ที่ ใ ช บ ริ การ อิ เล็ กทรอนิ กสภาครั ฐ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยู

ระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูระหวาง 10,001-30,000 บาท ตอเดือน 
 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการศึกษาการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน400 คน โดยพิจารณารายดานดังนี้ 
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับ
ปานกลางคือ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานกระบวนการ การรับรูในดานผลิตภัณฑ/
บริการ การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย และ การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ 



 ขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการศึกษาพบวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   
400 คน สวนใหญเคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐจํานวน 268 คน มีการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐประเภทการบริการดานขอมูลขาวสารมากที่สุด มีการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐในชวงระยะเวลาภายใน 1-2  ปที่ผานมา มีบุคคลที่ทํางานเปนผูแนะนําให
รูจักหรือใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ สาเหตุที่ทําใหเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ คือ 
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย โดยจะแนะนําหรือบอกตอใหบุคคลที่
รูจักมาใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ รวมทั้งมีแนวโนมที่จะใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใน
อนาคต และ สาเหตุที่ทําใหไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ คือ เว็บไซตออกแบบไม
สวยงาม ลาสมัย ไมดึงดูดใหใชงาน และใชงานยาก รวมทั้ง เว็บไซตของภาครัฐไมมีการแนะนํา
หรือสอนวิธีการเขาใชบริการ 
 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

อันประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยแยกออกเปนสมมติฐานยอย 5 สมมติฐาน ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1  เพศมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเม่ือ
พิจารณาพบวา เพศไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ดานพฤติกรรมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 1.2  อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเม่ือ
พิจารณาพบวา อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ดานพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 1.3   ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐเม่ือพิจารณาพบวา ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
ดานพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แตระดับการศึกษาสูงสุดไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   



สมมติฐานที่ 1.4   อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
  เม่ือพิจารณาพบวา อาชีพมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ ดานพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน และดานระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตอาชีพไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 1.5   รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐเม่ือพิจารณาพบวา รายไดเฉลี่ยมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ดาน
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน และดานระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ไดแก การรับรูในดาน

ผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูในดานการ
สงเสริมการตลาด และการรับรูในดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยแยกออกเปนสมมติฐานยอย 5 สมมติฐาน 
ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 2.1   การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานครเมื่อ
พิจารณาพบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใช

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
แตไมมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 2.2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานครเมื่อ
พิจารณาพบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 



  สมมติฐานที่ 2.3  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาพบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แตไมมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 2.4  การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาพบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 2.5 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
เม่ือพิจารณาพบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
พฤติกรรมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และดานแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย เร่ือง การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนมการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล
ดังนี้ 
 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายไดตอเดือนเฉลี่ยอยูระหวาง 10,001-30,000 บาทตอ



เดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจพร บรรเจิดกิจ (2546: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การ
เปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และความตองการอี-กอฟเวิรนเมนทของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 239 คน อายุระหวาง 
26-33 ป อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001-15,000 บาท ซึ่งทั้งน้ีเปนเพราะผลของกลุมตัวอยางที่เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน ทําหนาที่เปนพนักงานปฏิบัติการระดับกลางที่ตองใชคอมพิวเตอรในการทํางาน 
และตองมีการคนหาและรับ-สงขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต จึงทําใหมีโอกาสในการรับรูกิจกรรม
ทางการตลาดของภาครัฐผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสคอนขางสูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในอาชีพอ่ืน 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรู
กิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนอยูในระดับปานกลาง คือ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานกระบวนการ การรับรู
ในดานผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย และการรับรูในดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจพร บรรเจิดกิจ (2546: 
บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และความตองการอี-กอฟเวิร
นเมนทของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอี-
กอฟเวิรนเมนทอยูในระดับต่ํามาก และมีความรูเกี่ยวกับอี-กอฟเวิรนเมนทอยูในระดับต่ํา มี
ทัศนคติกลางๆตออี-กอฟเวิรนเมนท นั่นเปนเพราะวา ในป 2551 กลุมตัวอยางมีความรูและมี
ประสบการณเกี่ยวกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้นจาก ป 2546 ประกอบกับการที่หนวยงาน
ภาครัฐ มีการประชาสัมพันธกระตุนใหมีการใชบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น จึงทําใหการ
รับรูและการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสของภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นมาอยูที่ระดับปานกลาง 

3. การศึกษาแนวโนมการใชบ ริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

สวนใหญเคยใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐจํานวน 268 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ67 อันเนื่องมาจาก 
กลุมเปาหมายมีความจําเปนในการคนหาขอมูลของภาครัฐ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการแจงขอมูลขาวสารตางๆตอประชาชน รวมไปถึงมีการประกวดราคาและการ
ประมูลผานทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น จึงทําใหมีสัดสวนของผูใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
มากขึ้น 
 เม่ือพิจารณาถึง ระยะเวลาที่ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในชวงระยะเวลาภายใน 1-2 ปที่
ผานมา อาจเปนเพราะเนื่องจาก ในชวง1-2 ปที่ผานมานี้ ภาครัฐมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมาก
ขึ้นในการใหบริการแกประชาชน มีการรณรงคและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐมากขึ้น การปฏิบัติหนาที่ภารกิจของประชาชนที่ตองแขงขันกับเวลา 
การจราจรที่ติดขัด รวมทั้งราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ันสิ่งที่กลาวมานี้จะเปนตัวเสริมกระตุนให



เกิดการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนเพิ่มมากขึ้นในชวงระยะเวลาภายใน 1-2 ป
ที่ผานมา 
 เม่ือพิจารณาถึง แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีแนวโนมที่จะใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในอนาคต อาจเปน
เพราะเนื่องจากวา การใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐน้ันชวยประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย  
และชวยลดขั้นตอนในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐได ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกคุมคา 
และพึงพอใจในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ จึงทําใหเกิดแนวโนมที่จะใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานครมากขึ้นในอนาคต 

4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
4.1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน  มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ซึ่งผลการวิจัยพบวา  
 เพศไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากวา การบริการของภาครัฐเปน
บริการที่จัดทําขึ้นเพ่ือประชาชนทุกเพศ ไมสามารถจัดกลุม (Segment) ทางดานเพศในการ
ใหบริการแกประชาชนได  
 อายุมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากวา การบริการภาครัฐสวนใหญ
จัดทําขึ้นเพ่ือใหบริการแกประชาชนที่บรรลุนิติภาวะแลว ไมคอยมีขอมูลขาวสารสําหรับ
ประชาชนในกลุมที่เปนเด็กและเยาวชน จึงทําใหลูกคาที่ใชบริการหนวยงานภาครัฐสวนใหญไม
คอยมีกลุมคนในวัยที่เปนเด็กและเยาวชน จะเปนกลุมคนในวัยที่เปนผูใหญหรือที่บรรลุนิติภาวะ
แลวเปนสวนใหญ  
 การศึกษามีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เน่ืองจากวา ผูที่มีการศึกษาต่ําก็จะขาด
ความรูและประสบการณในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส และผูที่มีการศึกษาสูงก็จะมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกสมากกวา จึงทําใหมีแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนแตกตางกัน 
 อาชีพไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากวา การบริการทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐเปนบริการเพื่อประชาชนทั่วไป ไมจํากัดอาชีพวาจะประกอบอาชีพใด  
ดังน้ันกลุมตัวอยางไมวาจะอยูในกลุมอาชีพใด ก็สามารถใชบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของรัฐ
ได ตัวอยางเชน การเสียภาษีผานระบบอินเตอรเน็ต ก็สามารถใชไดโดยไมจํากัดอาชีพ 
ประชาชนทุกคนในทุกอาชีพตางก็จําเปนตองเสียภาษี ดังน้ัน อาชีพจึงไมมีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน  



 รายไดไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องจากวา เครือขายอินเตอรเน็ตใน
ปจจุบันมีราคาถูกและมีความแพรหลาย งายตอการเขาถึงของประชาชนทุกระดับรายได จึงไมมี
ผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน 
 ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิด เร่ืองปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ซึ่งตัวแปรดานเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายไดตอเดือน เปนสวนประกอบของปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้
เน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก การที่ประชาชน ไมวาจะมีเพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดแตกตางกันอยางไร ตางก็เปนกลุมเปาหมายเดียวกันของรัฐ ในการที่รัฐจะประชาสัมพันธ
หรือใหความรูแกประชาชน ดังน้ันความรูเกี่ยวกับการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ จึง
เกี่ยวของกับคนทั่วๆไปทุกกลุม ดวยเหตุผลดังกลาว จึงนาจะทําใหประชาชนมีแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐไมแตกตางกัน ประการที่สอง บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่
ใหบริการกับประชาชน เปนบริการพื้นฐานทั่วไป เชนการชําระคาสาธารณูปโภค (คาบริการ
โทรศัพท, คาน้ําประปา และ คาไฟฟา) หรือ การทําบัตรประจําตัวประชาชน จึงไมไดเนนไปที่
กลุมใดกลุมหนึ่ง ดังน้ันผูที่มีเพศ อายุ อาชีพ และ รายไดจึงไมมีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

สวน อายุ และการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เน่ืองจากผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ดังน้ันผูที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่มาก และสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องประชากรศาสตร ของปรมะ สตะเวทิน (2540) ที่วา คนที่มีอายุ และระดับการศึกษา
แตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการแตกตางกันไป  

4.2. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ไดแก การรับรูในดานผลิตภัณฑ/
บริการ การรับรูในดานราคา การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูในดานการสงเสริม
การตลาด และการรับรูในดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกไดดังตอไปน้ี 

4.2.1. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
  
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานผลิตภัณฑ/บริการ ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากวา ผลิตภัณฑ/บริการของภาครัฐเปนที่รับรูของ
ประชาชนอยูกอนแลว และภาครัฐไมคอยมีผลิตภัณฑ/บริการที่ใหมๆ หรือแปลกใหม ดังน้ันการ



รับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการจึงไมทําใหเกิดแนวโนมในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชน  

4.2.2. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัย
พบวา 
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานราคา มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  เน่ืองจากวา การใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐน้ันชวยประหยัดเวลา
และคาใชจายของประชาชน จึงทําใหประชาชนมีแนวโนมที่จะใชบริการอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543) กลาวไววา ราคา 
(Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลใดๆ จายเพื่อซ้ือสินคาและบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา (Value) ที่
ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ ซึ่งราคานั้นจะมีสวน
สําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคดวย  

4.2.3. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย 
มีความสัม พันธกับแนวโนมการใชบ ริการ อิ เล็กทรอนิกสภาครั ฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานชองทางการจัดจําหนาย 
มีความสัม พันธกับแนวโนมการใชบ ริการ อิ เล็กทรอนิกสภาครั ฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เน่ืองจากวา บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมี
การจัดทําการบริการครบวงจร มีความนาเชื่อถือ และสามารถเชื่อมโยงไปยังบริการ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวของได จึงทําใหเกิดแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับณรงคศักดิ์ บุญเลิศ (2543) 
กลาววา ที่ตั้งของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึงเปนอีกปจจัยที่สําคัญของการตลาด
บริการ ทั้งนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับการสงมอบบริการตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสถานที่ที่
ใหบริการ และเวลาในสินคาและบริการบางประเภท สามารถสงมอบบริการไดผานทางชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวาทางอีเมลล หรือทางเว็บไซดก็ได ลูกคาจะคํานึงถึงความรวดเร็วและ
ความสะดวกในการรับบริการที่สะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาใหไดดีที่สุด 

4.2.4. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานการสงเสริมการตลาด 
ไม มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ งไว  เ น่ืองจากวา บริการทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ เปนบริการขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนตองมีการใชบริการตามปกติอยูแลว 



ซึ่งการสงเสริมการตลาด ถึงแมวาจะมีสรางการรับรูเพ่ิมขึ้น แตก็มิไดสงผลทําใหสถิติการใช
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกสของภาครัฐเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เพราะประชาชนมีความตองการที่อยากจะ
ใชบริการของภาครัฐ ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด  ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงไมทําให
เกิดแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ
ณรงคศักดิ์ บุญเลิศ (2543) ซึ่งกลาววา ไมมีสินคาชนิดใดที่จะประสบความสําเร็จได ถาไมมี
โปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งเขามามีบทบาทในการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคา ชักชวน
ใหเห็นประโยชนที่ไดรับ ตลอดจนกระตุนใหลูกคาตัดสินใจใชบริการรวดเร็วขึ้น 

4.2.5. การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องจากวา บริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐมี
ความงายตอการใชงาน สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยทั้งการเก็บและรับสงขอมูล อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของได จึงทําใหเกิดแนวโนมการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณรงคศักดิ์ บุญ
เลิศ (2543) กลาววา กระบวนการเปนวิธีการดําเนินการหรือปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวของกับขั้นตอน
ที่จําเปนของการใหบริการ กลาวคือ การสรางและการสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาจะตองอาศัย
การออกแบบและปฏิบัติตามกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึงจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใน
การมาใชบริการและจะกลับมาใชบริการซ้ํา สวนการออกแบบระบบกระบวนที่ไมดีอาจจะทําให
ลูกคาไดรับการบริการลาชา เกิดความไมพึงพอใจและอาจจะไมกลับมาใชบริการอีก 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวา การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอ
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนอยูในระดับปานกลาง คือ การรับรูใน
ดานราคา การรับรูในดานกระบวนการ การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ การรับรูในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และ การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังน้ันผูวิจัยจึงมี
ความเห็นวา ภาครัฐควรปรับปรุงดานการสงเสริมการตลาด ดานการใชสื่อประชาสัมพันธ เชน 
โทรทัศน/วิทยุ/หนังสือพิมพ โดยเพิ่มปริมาณใหใกลเคียงกับภาคเอกชน  สวนดานชองทางการ
จัดจําหนาย  ควรมีการพัฒนารูปแบบใหสวยงาม ดึงดูดใจผูใชบริการ และในดานกระบวนการ 
ควรปรับปรุงกระบวนการ การใชงานใหงายดวยการลดขั้นตอนการเขาถึงจุดขอมูล/บริการ
เปาหมาย และเพ่ิมความรวดเร็วดวย High Speed Broadband เปนตน 



2. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวาสาเหตุที่ทําใหประชาชนในกรุงเทพมหานครมีการ
เลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมาก คือ สะดวก รวดเร็ว การประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 
หากทางหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ไดทําการประชาสัมพันธหรือทําให
ประชาชนเกิดการรับรูถึงความสะดวก ความรวดเร็ว และการประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย ที่จะ
ไดรับจากการใชบริการกับภาครัฐผานทางอิเล็กทรอนิกส ก็จะทําใหประชาชนหันมาใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังทําใหทราบวาสาเหตุที่ทําใหประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมาก คือ เว็บไซตของภาครัฐไมมีการ
แนะนําหรือสอนวิธีการเขาใชบริการ หากทางหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส จัด
ใหมีการอบรม แนะนํา หรือสอนวิธีการเขาใชบริการอิเล็กทรอนิกส ผานทางเว็บไซตในรูปแบบ
ตางๆ เชน รูปภาพ แสดงขั้นตอนการใชบริการประเภทตางๆ หรือวีดีโอ อนิเมชั่น ที่มีทั้งภาพ
และเสียงแสดงขั้นตอนการใชบริการ รวมทั้งการจัดการอบรมการสอนการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐใหแกประชาชน ก็จะทําใหประชาชนหันมาใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
มากขึ้น 

3. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครสวนใหญที่เขามาใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยูในชวงอายุของคนวัยทํางาน ซึ่งเน้ือหาในเว็บไซตภาครัฐสวน
ใหญก็จะมุงที่นําเสนอตอคนกลุมน้ีที่เปนเปาหมายหลักในการใหบริการ ซึ่งเปนกลุมที่ใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยูแลว แตหากภาครัฐจัดทําเว็บไซตใหสามารถรองรับกลุมอ่ืนที่อยูในชวง
อายุของนักศึกษา และผูที่กําลังหางานทํา และสนใจตําแหนงงานภาครัฐ โดยการจัดทําเนื้อหา
เว็บไซตเพ่ิมในดานการรับสมัครตําแหนงงานภาครัฐในหนวยงานนั้นๆ รวมทั้งการจัดทําเนื้อหา
ขอมูลความรูเกี่ยวกับหนวยงานราชการนั้นๆใหนาสนใจ ก็จะสามารถทําใหเกิดการขยาย
กลุมเปาหมายในการใหบริการเพิ่มขึ้น และจะทําใหประชาชนหันมาใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐมากขึ้น    

4. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยูในระดับปานกลาง จึงทําให
มีแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ อยูในระดับคอนขางจะมาก แตหากมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐเกี่ยวกับการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐใหมากกวานี้ก็จะสามารถทําใหมีแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐที่มากกวานี้  เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา 

4.1. หนวยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ ควรปรับปรุงกลวิธีในการประชาสัมพันธเสียใหมเพ่ือใหขอมูลขาวสารตองการจะสงไป
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

4.2. เน่ืองจากกลุมเปาหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ คือ ประชาชนทั่วไป มิได
จําเพาะเจาะจงเฉพาะคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เพราะฉะน้ันผูสงสารควรจัดทําสารที่มีเน้ือหาที่เหมาะ
สําหรับคนทั่วไป ไมใชภาษาที่เขาใจยากจนเกินไป ควรใหขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความรูและ



การรับรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเสียกอน หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะทําการประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐควรใหขอมูลขาวสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับประโยชนของอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐหรือความสะดวกสบายที่ประชาชนจะไดรับ กลาวคือ ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญ
กับเรื่องของบริการหรือความสะดวกสบายในการใชบริการ หากทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวา
พวกเขาจะไดรับสิ่งเหลานั้นจากอิเล็กทรอนิกสภาครัฐก็จะทําใหประชาชนมีแนวโนมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น 

4.3. จากผลการวิจัย พบวาประชาชนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐจากอินเตอรเน็ตเปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากสื่อประเภทเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต เปนสื่อที่
สามารถอธิบายความตองการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐได ซึ่งเปนสื่อที่ประชาชนมีการเปดรับ
บอยครั้งที่สุด ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะทําการประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสภาครัฐควรให
ความสําคัญกับสื่อประเภทนี้ใหมาก โดยหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐควรมีการพัฒนาเว็บไซตอยูเสมอ โดยมีวิธีการนําเสนอที่ดึงดูดใจ และมี
เน้ือหาที่ใหความรูและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชนใหมากที่สุด มีการออกแบบหนา
โฮมเพจใหดูทันสมัยเนื่องจากประชาชนสวนใหญมักคิดวาเว็บไซตของหนวยงานราชการมักจะมี
รูปแบบที่ลาสมัยและนาเบื่อ ทําใหประชาชนไมสนใจและไมอยากเขาไปชมเว็บไซตของ
หนวยงานราชการนั้นๆ และที่สําคัญควรมีการประชาสัมพันธชื่อเว็บไซตของหนวยงานราชการ
ที่สําคัญๆใหมากขึ้นเนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมรูจักชื่อเว็บไซตของหนวยราชการตางๆ 
ซึ่งการประชาสัมพันธชื่อเว็บไซตของหนวยงานราชการอาจจะนําเสนอรวมไปกับการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางสื่อมวลชนเพราะจะทําใหไดผลที่ครอบคลุมและรวดเร็วกวา จากผลการวิจัยยัง
พบวา ประชาชนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสภาครัฐจากสื่อมวลชนบอยรองเปน
อันดับสอง ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสภาครัฐควรให
ความสําคัญกับสื่อประเภทนี้ใหมากเนื่องจากโทรทัศนมีประสิทธิภาพในการเขาถึงผูรับสารไดใน
เวลาอันรวดเร็วและครอบคลุมผูรับสารไดในวงกวาง นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของในการทํา
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสภาครัฐควรเพิ่มความถี่ในการนําเสนอและเพิ่มชองทางในการ
เผยแพรขาวสารใหมากขึ้น 
 

4.4. ควรสํารวจปฏิกิริยาตอบกลับหรือ Feedback อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ โดย
หนวยงานภาครัฐอาจเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เชิญชวนให
ประชาชนซักถามปญหาหรือขอของใจตางๆเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ นอกจากนี้การใช
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประชาชนก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่สามารถสํารวจปฏิกิริยาตอบ
กลับได เน่ืองจากประชาชนเปรียบเสมือนกับลูกคาที่ตองเขามาใชบริการของรัฐ ดังนั้น 
ประชาชนจึงสามารถทําหนาที่เปนเสมือนกระจกเงาสะทอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหกับรัฐบาลไดรับรู 
เพ่ือที่รัฐบาลจะไดนําเสียงสะทอนเหลานั้นนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาอยางที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป 



 
ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสภาครัฐน้ัน ยังมีประเด็นอ่ืนๆที่นาสนใจ
และนาศึกษาอยูหลายประเด็นดวยกัน ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาควรที่จะมีการศึกษาจากประชาชนทั้ง
ประเทศ ซึ่งจะทําใหไดผลการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐไดสามารถนําผลการวิจัยที่ไดนําไปใชในการวางแผนการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐแกประชาชนในระดับประเทศตอไป เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีเปน
การศึกษาจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้นจึงอาจทําใหไดผลการวิจัยที่ไมชัดเจนนัก  

2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยสูความสําเร็จในการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของ
ภาคเอกชนเปรียบเทียบกับ การใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ หรือ การศึกษาถึงปจจัยสู
ความสําเร็จในการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของตางประเทศ กับ การใหบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของไทย เปนตน  

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน ความพึงพอใจหรือการใชประโยชนของ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐวาสามารถใชงานไดจริงหรือไม และมีความพึงพอใจมากนอยแคไหน 
เพราะอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเปนเรื่องของการบริการ ดังน้ันประเด็นที่สําคัญที่สุด คือผูใชมีความ
พอใจบริการนั้นมากนอยแคไหน 

4. เน่ืองจากการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในครั้งนี้มุงเนนการหาปริมาณการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และแนวโนมปริมาณการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนการสํารวจกอนการปรับปรุง(Pre Test)  ดังน้ันหาก
ภาครัฐไดนําผลการวิจัยน้ี ไปดําเนินการปรับปรุงการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยขอ
เสนอแนะวา ใหมีการทําวิจัยหลังการปรับปรุงการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชน 
ซึ่งถือเปนการสํารวจหลังการปรับปรุง(Post Test) เพ่ือวัดผลและปรับแนวทางการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐตอไป ขั้นตอไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน การสํารวจความพึง
พอใจของผู ใชบริการ วาประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยแคไหนในการใชบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เปนตน 
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แบบสอบถามที่ใชในงานวิจัย 
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แบบสอบถามชุดที่ 
แบบสอบถาม 

การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลตอ                                               
แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธ ระดับการศึกษามหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด รุนที่ 9 เรื่อง “การรับรูกิจกรรมทางการตลาด
ภาครัฐที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” มี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการวิจัยไปเพ่ือเปนประโยชนในการที่จะนําไปปรับปรุงพัฒนาการการจัดการ
การบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในอนาคต 

 

 
 
สวนที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบคําถาม 
 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 
 
1. เพศ   

(        ) ชาย      (        ) หญิง 
 
 

2. อายุ 
(        ) ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป   (        ) 21-30 ป 
(        ) 31-40 ป     (        ) 41-50 ป 
(        ) 51 ปขึ้นไป 
 
 

3. การศึกษา 
(        ) ต่ํากวาปริญญาตรี 
(        ) ปริญญาตรี 
(        ) สูงกวาปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 
(        ) นักเรียน / นักศึกษา    (        ) ขาราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
(        ) พนักงานบริษัทเอกชน   (        ) เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตวั 
(        ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________ 
 

 
5. รายไดสวนบคุคลตอเดือน 

(        ) ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท  (        ) 10,001-30,000 บาท 
(        ) 30,001-50,000 บาท    (        ) 50,001 บาทขึ้นไป  

 
 
สวนที ่2 การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง:  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน     ชองวาง ที่ตรงกับระดับการรับรูกิจกรรมทาง
การตลาดของภาครัฐและความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ระดับการรับรู 

• การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

     
มาก
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

     
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ไมเคย 
รับรู    
(0) 

1. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 
(Online Information Services) ของภาครัฐ เชนการ
บ ริ ก า ร ข อ มู ล แล ะข า ว ส า รต า งๆแบบออนไลน 
( Information On-line)  การบริการแบบฟอรมแบบ
ออนไลน (Form On-line) เปนตน 

      

2. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใหบริการเชิงรายการ (Simple 
Transaction Services) ของภาครัฐ เชน การยื่นภาษี
ผานอินเตอรเน็ตของกรมสรรพากร, โครงการจัดทําเลข
ประจําตัวประชาชน และโครงการจัดทําระบบใหบริการ
ประชาชน ทางดานการทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอร 
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การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ระดับการรับรู 

• การรับรูในดานผลิตภัณฑ/บริการ (ตอ) 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

     
มาก
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

     
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ไมเคย
รับรู    
(0) 

3. ท านรั บทราบ เกี่ ย วกั บกา ร ให บ ริ กา รการ โอน เ งิ น
อิเล็กทรอนิกส (Payment Gateway)ของภาครัฐ เชน การ
ชําระและคืนภาษีอากรผานอินเตอรเน็ตของกรมสรรพากร, 
การชํ า ระค าน้ํ าประปา ,ไฟฟ า  และโทรศัพท  ผ าน
อินเทอรเน็ต (รวมกับธนาคารพาณิชยตางๆ), ระบบบริการ
จองหุนออนไลนผานอินเทอรเน็ต SetTrade เปนตน 

      

4. ทานรับทราบเกี่ ยวกับการใหบริการการจัดซื้ อทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Procurement) ของภาครัฐ เชน การ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่ตองติดตอกับเอกชนดวยระบบ
ซอฟต แวร การ เสนอราคาด วยวิ ธี ประ มูลผ านทาง
อินเตอรเน็ต เปนตน  

      

5. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใหบริการการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผูนับสมัครเลือกตั้งในทองถิ่นจากคอมพิวเตอรที่

บาน 

     
 

 
 

• การรับรูในดานราคา       

6. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐสามารถ
ชวยลดคาใชจายของทานในการรับบริการจากหนวยงานที่

ใหบริการ 

      

7. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐสามารถ
ชวยลดคาใชจายดานเวลาของทานในการรับบริการจาก

หนวยงานที่ใหบริการ 

      

8. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐสามารถ
ลดคาบริการหรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆจากการดําเนินการ

ใหบริการของภาครัฐได 
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การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ระดับการรับรู 

• การรับรูในดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

     
มาก
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

     
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ไมเคย
รับรู    
(0) 

9. เว็บไซตของภาครัฐมีการออกแบบสวยงาม ดึงดูดใจให
นาใช 
 

      

10. เว็บไซตภาครัฐสามารถทําการบริการแบบที่ เดียว
เบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ไดตามวัตถุประสงคการ
ใชบริการของทาน 
 

      

11. เว็ บไซตภาครั ฐ มีข อ มูล ใหผู ใ ชบริการติดตอกับ
ผูรับผิดชอบในเนื้อหาที่นําเสนอ 
 

      

12. เว็บไซตภาครัฐใหขอมูลที่เปนปจจุบัน และนาเชื่อถือ 
 

      

13. เว็บไซตภาครัฐมีการเผยแพรขอมูลที่ควรเปดเผยให
ผูรับบริการไดรับรู 
 

      

14. เว็บไซตภาครัฐเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
เรียนรู 

 

      

15. เว็บไซตภาครัฐเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย เสนอแนะ
การปรับปรุง และแกไขการบริการใหดีขึ้น 

 

      

16. เว็บไซตภาครัฐเปดโอกาสใหผูใชบริการเขามาแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 

      

17. เว็บไซตทา (Portal) www.ecitizen.go.th ชวยใหทานมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ 

 

      

 
 
 
 
 



131 
 

 

การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ระดับการรับรู 

• การรับรูในดานการสงเสริมการตลาด 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

     
มาก
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

     
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ไมเคย 
รับรู    
(0) 

18. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางโทรทัศน 
 

      

19. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางวิทยุ 
 

      

20. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางหนังสือพิมพ 
 

      

21. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางนิตยสาร 
 

      

22. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางปายโฆษณาและโปสเตอร 
 

      

23. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ต 
 

      

24. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางแผนพับของหนวยงานรัฐ 
 

      

25. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางโบรชัวรของหนวยงานรัฐ 
 

      

26. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ ผานทางคูมือของหนวยงานรัฐ 

 

      

27. ทานรับทราบเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
ของหนวยงานตางๆ จากการบอกตอของบุคคลรอบขาง 
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การรับรูกิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐ ระดับการรับรู 

• การรับรูในดานกระบวนการ 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

     
มาก
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

     
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ไมเคย
รับรู    
(0) 

28. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐนั้นมี
ความใชงานงาย สะดวก และรวดเร็ว 

      

29. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐนั้นมี
ความปลอดภัยในดานการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชในเว็บไซตภาครัฐ 

      

30. ทานรับทราบกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

      

31. ทานรับทราบวาการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐนั้นมี
ความปลอดภัยในดานการรับและสงขอมูลกับเว็บไซต
ภาครัฐ 

      

 
 
สวนที ่3 แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง:  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน     ชองวาง ที่ตรงกับระดับการรับรูและความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด 

 
1. ทานเคยใชบรกิารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐหรือไม 

� เคยใช     � ไมเคยใช (กรุณาขามไปตอบขอ7) 
 
 
2. ทานเคยใชบรกิารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� การบริการดานขอมูลขาวสาร (Online Information Services)     

� การบริการเชิงรายการ (Simple Transaction Services) 

� การบริการการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส (Payment Gateway)     

� การบริการการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส (E-Procurement) 

� การใหบริการการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูนับสมัครเลือกตั้งในทองถิ่นจากคอมพิวเตอรทีบ่าน 
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3. ทานไดใชบรกิารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเปนเวลานานเทาไร 
� เคยใชภายใน 1-2 ปทีผ่านมา   � เคยใชภายใน 3-4 ปทีผ่านมา 

� เคยใชภายใน 4-5 ปทีผ่านมา   � เคยใชมาเปนเวลามากกวา 6 ป 
 
 

4. ใครเปนผูแนะนําใหทานรูจักหรือใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
� บุคคลในครอบครัว    � บุคคลที่ทาํงาน 

� เพ่ือน     � บุคลากรจากหนวยงานราชการ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________ 
    
 

5. สาเหตุใดทีท่ําใหทานเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� เว็ปไซตของภาครัฐมีการออกแบบอยางสวยงาม ดึงดูดใหนาใช และใชงานงาย   

� สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 

� เว็ปไซตของภาครัฐมีการบริการแบบที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)   

� เว็ปไซตของภาครัฐมีความนาเชื่อถือและปลอดภัยในการรับและสงขอมูล 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________  
 
 

6. ทานจะแนะนาํ/บอกตอใหบคุคลทีท่านรูจักมาใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐหรือไม 
� บอกตอ     � ไมบอกตอ 

 
 

7. แนวโนมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในอนาคตของทานเปนอยางไร 
� ใชบริการตอ/ใชบริการ   � ไมใชบริการตอ/ไมใชบริการ 

 
 

8. อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหทานไมเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� เว็ปไซตของภาครัฐมีการออกแบบไมสวยงาม ลาสมัย ไมดึงดูดใชงาน และใชงานยาก  

� ไมสะดวกในการใชบริการกับภาครัฐผานทางอินเตอรเน็ต 

� ในเว็ปไซตของภาครัฐไมมีการแนะนําหรือสอนวิธีการเขาใชบรกิาร 

� เว็ปไซตของภาครัฐไมมีความนาเชื่อถอืและไมปลอดภัยในการรับและสงขอมูล 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________  
 

--------------------------------------------------------- 
ขอขอบพระคณุทานเปนอยางสูงที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนีจ้นเสร็จสมบูรณ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
 

รายชื่อ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ภัคภร   สกลรักษ  อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ        
คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

 
2. ผูชวยศาสตราจารย เพชรรัตน   มีสมบูรณพูนสุข อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ        

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาววิภาวี อัครบวร 
วันเดือนปเกิด      23 กันยายน 2524 
สถานที่เกิด      จังหวัดพัทลุง 
สถานที่อยูปจจุบัน     11/16 ซอยสุคนธชาติ ถนนสุขุมวิท 95 
       แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
       กรุงเทพมหานคร 10260  
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2548     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
       จาก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ.2552     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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