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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความต้องการและความ
พึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 เพื่อศึกษา
ความต้ องการและความพึ งพอใจในการใช้ เครื่ องแบบสนาม จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ กาลังพล
ภายในสัง กัด กองทัพ ภาคที ่ 1 โดยเก็บ รวบรวมข้ อมูล ด้วยแบบสอบถาม
จานวน 400 คน และการสัมภาษณ์ จานวน 4 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา วิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดียว ซึ่ง เป็น การ
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
ผู้บังคับกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสารที่1
E-mail: snook009@hotmail.com
2
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fbuscjc@ku.ac.th
3
อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fbuscjc@ku.ac.th

จาแนกข้อมูลด้วยตัวแปร เพื่อหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่มากกว่าสองตัว
แปรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Independent Samples) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 จากผลการศึก ษาข้อ มูล ส่ว นบุค คลพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีระดับชั้นยศเป็นพลทหาร สังกัด กองพลทหาร
ราบที่2 รักษาพระองค์ (พล.2.) มีอายุราชการ ต่ากว่า 10 ปี โดยจะปฏิบัติงาน
ที่ตั้งปกติ (หน่วยต้นสังกัด) มากกว่า ปฏิบัติง านราชการสนาม (ปฏิบัติงาน
นอกหน่วยต้นสังกัด เช่น กองร้อยรักษาความสงบชายแดน) ซึ่งมีดัชนีมวล
กายลั ก ษณะปกติ ซึ่ ง ก าลั ง พลภายในกองทั พ ภาคที่ 1 มี ค วามต้ อ งการ
เครื่องแบบสนามอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในเครื่องแบบ
สนามอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้าน อายุ รายได้ อายุรับราชการ และรูปแบบภารกิจที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความต้องการ เครื่องแบบสนามไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .05 ส่ วนด้ านระดั บการศึ กษาที่ แตกต่ างกั นมี อิ ทธิ พลต่ อความ
ต้องการเครื่องแบบสนาม ในด้านสังคม ด้านต้องการที่จะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง
และในภาพรวมแตกต่ างกั น ส่ ว นด้า นระดับ ชั ้น ยศและดัช นีม วลกายที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องด้านต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงแตกต่าง
กั น และปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นสั ง กั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ความ
ต้องการในทุก ๆ ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่.05 2) ปัจจัย
ส่ว นบุคคลด้านรายได้ ระดับ ชั้น ยศ รูป แบบภารกิจ และดัช นีมวลกายที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านอายุรับ
ราชการที่แตกต่างกัน มีอิ ทธิพลต่ อความพึง พอใจ ด้านความพึงพอใจต่ อ
ประโยชน์ห ลัก แตกต่า งกัน ส่ว นปัจ จัย ส่ว นบุค คลด้า นระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้า นลัก ษณะทั่ว ไป ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ที่

คาดหวัง และในภาพรวมแตกต่างกัน และปัจ จัยส่ว นบุคคลด้า นสังกั ดที่
แตกต่า งกัน มีอิท ธิพ ลต่อ ความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 3) จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มี ต่อความ
ต้องการทั้ง 4 ขั้น พบว่า กาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 ให้ความสาคัญกับ
ความต้อ งการทางด้า นร่า งกายและความต้องการความปลอดภัยในชีวิต
เป็นอันดับต้นๆ
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Abstract
This study aims to study demand and satisfaction with
battle dress uniforms of the troops within the army, to study the
needs and satisfaction of using battle dress uniforms. The
population of this study consisted of the military personnel
within the Army Region 1. Data was collected by 400 questionnaires,
4 interviews and was analyzed by descriptive statistics. One way
analysis of variance, this was classified by variable to find the
correlation of two or more independent variables at the
statistical significance level of .05. Based on the findings of
personal data, most respondents are younger than 30 years old,
graduated from grade 12, income less than 10,000 baht per
month, graduated from military service under Maj. Gen. 2 periods
of work are less than 10 years that work in garrison more than
fieldwork area that has a normal body mass index. The military

in the 1st Army has the highest level of requirement and
satisfaction in battle dress uniformity. The results of
hypothesis testing showed that: 1) Personal factors, age, income,
period of work, and the different mission forms have no influence on
the uniforms by holding level of significance of .05. Different
levels of education have influence on the requirement for battle
dress uniformity in social, honor requirement, and overall are
different. Different levels of rank and body mass index have
different effects on the honor requirement. And different
personal factors of department have influence on the demand
for every requirement by holding level of significance of .05. 2)
Personal factors of income, rank, mission and body mass index are
not significantly different. The statistical significance was .05.
Personal Factors in age and the different period of work affect
the satisfaction. The satisfaction of the core product is different.
Personal factors at different levels of education showed
influence on satisfaction of generic products, expected products
and the overall satisfaction of product levels are different. And
different personal factors of department influence on the every
satisfaction of product levels are different. The difference is
statistically significant at .05. 3) Based on the analysis of the
opinions on the four levels of requirement, it can be found that
the personnel within the first army area focused on the
physiological and safety & security needs.
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บทนา
เครื่อ งแบบทหารแต่ล ะเหล่า ทัพ นั้น มีค วามจาเพาะเจาะจงกับ
ภารกิจ ของตนเอง แต่ป ัจ จัย หลัก คือ เครื่องแต่งกายจะต้องมีรูปแบบที่
เหมื อ นกั น ในแต่ ล ะเหล่ า ทั พ หรื อ แต่ ล ะหน่ ว ย เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยและสวยงาม แสดงฝ่ายสังกัด ยศ ตาแหน่ง และจะต้องเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติภารกิจในสนามรบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อการซ่อนพรางให้
กลมกลืนกับภูมิประเทศ ป้องกันอันตรายจากอาวุธและสารเคมี เช่น เสื้อเกราะ
หน้ ากาก ป้ องกันไอพิษ ส่ วนชุดลายพรางของทหาร (Military Camouflage)
ได้ รั บแนวคิ ดจากการเปลี่ ยนสี ของสั ตว์ เลื้ อยคลาน ที่ ส ามารถปรั บ ตัว ให้
กลมกลืน กับ สภาพแวดล้อ มที่ เป็นทะเลทราย ดังนั้น การส่งทหารไปร่วม
ปฏิบัติภารกิจในทะเลทราย จะใช้ชุดสีน้าตาลอ่อน มีลวดลายที่กลมกลืนกับผิว
ทราย ผ้าเนื้อบางระบายอากาศ เช่นเดียวกับทหารอเมริกันใช้ในสงครามอิรัก
ส่วนประเทศที่อยู่ในเมืองหนาว ชุดทหารจะเป็นสีขาวและหนา เหมาะสาหรับ
การรบในพื้น ที่หิม ะ ส่ว นในประเทศไทยเครื่อ งแบบสนามจะเน้น ไปที่สี
เขียว เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า ซึ่งสีที่ได้ผลิตขึ้นมานั้น เป็นสีที่
เข้ากับป่าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการพราง เพื่ อ ปกปิด และกาบัง การ
ตรวจการของข้าศึกในยุคที่มีการรบในสมรภูมิที่เ ป็นป่าภูเขา จนกระทั่ง
ปัจ จุบ ัน นั้ น สี ของเครื่ องแบบสนามดัง กล่ าวก็ยั งเป็นสี เช่น เดิ ม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการปัจจุบันมากที่สุด
เครื่ อ งแบบสนามของกองทั พ บกในปั จ จุ บั น ได้ ถู ก ออกแบบและ
พัฒนาใหม่เ นื่อ งจากกองทัพ บกได้รับ ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจากัด

ของเครื่องแบบสนามจากหน่วยและกาลังพลในปี 2558 พบว่า ควรมีการ
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากขึ้น เช่น ความคงทนของ
วั ส ดุ ที่ น ามาใช้ รู ป แบบของแขนเสื้ อ ที่ มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไปท าให้ ข าดความ
คล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รวมถึ ง ด้ า นราคาจึ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบบางประการของเครื่ องแบบสนามใหม่ โดยได้ น าเอา
เครื่องแบบสนามที่คณะทางานของกองทัพบกออกแบบไว้เมื่อปี 2557 แต่ยัง
ไม่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ เ นื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งสถานการณ์ บ้ า นเมื อ งไม่ ป กติ น ามา
พิจารณาร่วมกับแบบใหม่ที่ได้อนุมัติใช้เพื่อพรางเมื่อปี 2558 จนได้ข้อสรุปของ
เครื่องแบบสนามล่าสุด คือใช้เครื่องแบบสนามที่คณะทางาน ของกองทัพบก
เคยออกแบบไว้เมื่อปี 2557 และให้มีการแก้ไขกระเป๋าเสื้อด้านล่างเป็นแบบ
เฉียงซ่อนใน ไม่มีซิป ส่วนเครื่องหมายเป็นแบบเย็บติดทั้งหมด จากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องแบบสนามอยู่หลายครั้งใน ช่วงระยะเวลา 23 ปี ทาให้ได้ยินเสียงตอบรับจากตัวกาลังพลซึ่งแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบบางประการของเครื่องแบบสนามในปี 2558 ที่ใช้ มาจนถึงปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ารูปแบบของชุดเครื่องแบบสนามดังกล่าวยังไม่ตรง
กับความต้องการและความพึงพอใจของกาลังพล เช่น ความไม่คล่องตัวของ
เครื่องแบบ เนื้อผ้าที่หนาเกินไป รูปแบบในการออกแบบเป็น ต้น ซึ่งในปี
2559 มีย อดกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 ที่สวมใส่เครื่องแบบสนามใน
การปฏิบัติงานจานวนทั้งสิ้น 58,923 นาย (ครองเขต ศรีวงศ์, 2560)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของเครื่องแบบสนามหลายครั้งที่ผ่านมาต่างมีเสียงสะท้อนกลับมาในแง่ที่พอใจ
และไม่พอใจ ผู้วิจัยจึงอยากที่จะศึกษาว่ากาลังพลที่สวมใส่เครื่องแบบสนาม ใน
การปฏิบ ัต ิง านมีค วามต้อ งการเครื ่อ งแบบสนามหรือ ไม่ อ ย่ างไร และ
รูปแบบของเครื่องแบบสนามปี 2558 กาลังพลมีความพึงพอใจหรือไม่ เพื่อให้

สอดคล้องต่อสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และภารกิจของกาลังพล เพื่อให้ตรง
ต่อความต้องการใช้งาน และความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการเครื่องแบบสนามของกาลังพลภายใน
กองทัพภาคที่ 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกาลังพล
ภายในกองทัพภาคที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการใช้เครื่องแบบสนามเมื่อ
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เครื่องแบบสนามเมื่อ
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา
1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีพลต่อความต้องการ โดยศึกษา
ตามทฤษฎีล าดั บความต้ องการของ มาสโลว์ อั น ได้ แ ก่ 1) ความต้ อ งการ
ทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัยในชีวิต 3) ความต้องการ
ด้านสังคม 4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง เนื่องจากเครื่องแบบสนาม
เป็นเครื่องนุ่งห่ม พื้นฐานที่กาลังพลใช้สวมใส่ผู้วิจัยจึงดาเนินการศึกษาลาดับ
ความต้องการ 4 ลาดับดังกล่าว
1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีพลต่อความพึงพอใจใน ระดับ
ผลิตภัณฑ์ของการใช้เครื่องแบบสนาม โดยศึกษาตามแนวคิดองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ 1) ประโยชน์หลัก 2) ลักษณะทั่วไป 3) ผลิตภัณฑ์ ที่

คาดหวัง เนื่องจากเครื่องแบบสนามเป็นผลิตภัณฑ์ พื้นฐานที่กาลังพลใช้เพื่อ
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงดาเนินการศึกษาระดับผลิตภัณฑ์ 3 ระดับดังกล่าว
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตั ว แปรต้ น คื อ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ประกอบไปด้ว ย
อายุ, ระดับ การศึกษา, รายได้, ระดับ การศึกษา, อายุรั บราชการ, สังกัด,
รูปแบบภารกิจ และดัชนีมวลกายปัจจุบันด้านพันธุกรรมและร่างกาย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความพึ ง พอใจในดั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเครื่อ งแบบ
สนาม ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก, ลักษณะทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
2.2.2 ความต้ อ งการในการใช้ เ ครื่ องแบบสนาม
ประกอบด้วย ความต้อการทางด้านร่างกาย, ความต้องการความปลอดภัยใน
ชีวิต, ความต้องการด้านสังคม และความต้องการที่จะมีเกียติยศชื่อเสียง
3. ด้านประชากร: กาลังพล ภายในกองทัพภาคที่ 1
4. ด้านสถานที่: หน่วยที่อยู่ในพื้นที่ภายในกองทัพภาคที่ 1
5. ด้านเวลา: ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15
มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐ านที่ 1 ปัจ จัย คุณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกั น จะ
ส่ งผลให้ อิทธิพลต่อความต้ องการเครื่องแบบสนาม แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 2 ปัจ จัย คุณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกั น จะ
ส่ งผลให้ อิทธิพลต่อความพึง พอใจเครื่องแบบสนาม แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 กาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 มีค วามต้อ งการ
เครื ่อ งแบบสนามด้า นความต้อ งการทางสังคมและความต้องการที่จะมี

เกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าความตองการด้านร่างกายและความต้องการความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow 's Hierachy of
Need) อับราแฮมมาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้แบ่งความต้องการของ
มนุษย์ตามลาดับขั้น ออกเป็น 5 ขั้น คือ (Maslow, 1943 อ้างใน ปราณี ราม
สูต และจารัส ด้วยสุวรรณ, 2546)
1. ความต้องการทางด้ านร่ า งกาย (Physiological Need) เป็น
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์( Survival Need) ได้แก่ ความต้องการ
ในเรื่องของอากาศ ความต้องการอาหารน้ า เครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น
2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภั ยในชีวิต (Safety
and Security Need)ได้ แ ก่ ความต้ อ งการอยู่ อ ย่ า งมั่ น คง และความ
ปลอดภัยจากการถูกทาร้ายร่างกาย หรือถูกขโมย ทรัพย์สิน หรือความมั่นคง
ในการทางานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
3. ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการ
ที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ยอมรับ
ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหล่านั้นด้วย ความต้องการขั้นนี้ เกิด
จากธรรมชาติของความเป็นสัตว์สังคมที่ไม่ต้องการจะอยู่โดดเดี่ ยวตามลาพัง
จึงเกิดการแสวงหาเพื่อให้ ได้รับการตอบสนองทางด้านจิตใจ โดยพยายามจะ
สร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบุคคลทั้งหลาย เช่น การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ให้ความร่วมมือ ตอบแทน การแสดงความห่วงใย

4. ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความ
ต้องการดีเด่น ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ที่จ ะให้ ไ ด้รับ การยกย่ องจากบุ ค คลอื่ น
ความต้องการด้านนี้ เป็ น ความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่น ใจใน
ตัวเองในเรื่องของความรู้ ความสามารถ และความสาเร็จของบุคคล
5. ความต้ อ งการ การประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ( Self
Actualization Needs) ความต้ อ งการในขั้ น นี้ มาสโลว์ ถื อ ว่ า เป็ น ความ
ต้องการขั้น สูงสุดที่ทุกคนปรารถนาและมีความต้องการที่จะไปให้ถึงเป็นขั้น
อุดมคติของบุคคลที่ทุกคนใฝ่ฝันความต้องการในขั้น นี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองแต่ จ ะค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ สั ง คมจะได้ รั บ ตามอุ ดมคติ ที่ ตนตั้ งไว้
เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถพัฒนาตนเองมาถึงขั้น นี้ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์แล้ว
มาสโลว์ (1943 อ้างใน ปราณี รามสูต และจารัส ด้วยสุวรรณ, 2546)
ได้ศึกษาความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5
ขั้น ต่อมาได้ ท าการศึ กษาเพิ่ มเติ มแล้ วแบ่ งขั้ นสู งสุ ดของความต้อ งการให้
ละเอี ยดออกไปอี ก 1 ขั้ น รวมเป็ น 6 ขั้ น คื อความต้ องการทางสุ น ทรี ย ะ
(Aesthetic Needs) เป็ น ความต้ อ งการเพื่ อ ความดี ความงาม ความ
ละเอียดอ่อนทางจิตใจ และคุณธรรม ซึ่งในการศึกษาช่วงสุดท้ายมาสโลว์ได้
แบ่งลาดับขั้นสูงสุดต่อไปอีก 1 ขั้น คือ ความต้องการตระหนักในคุณค่าแห่ งตน
(Self – Actualization Needs) เป็ นความต้องการ เสริมเติมเต็ มเพื่ อความรู้ สึ ก
สาเร็จในชีวิต เพื่อใช้ศักยภาพสูงสุดของตน และเพื่อพัฒนาความรู้สึกในคุณค่า
ของตน บุคคลที่บรรลุถึงขั้นนี้ มักเข้าถึงปรัชญาชีวิต ได้ รับ ประสบการณ์
สูงสุด (Peak Experience) บรรลุความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของชีวิต
และตระหนักในชีวิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งบางคนใช้คาว่า “เข้าถึงสัจธรรมแห่ง
ชีวิตรวมทั้ง” รวมทั้งหมดเป็น 7 ลาดับขั้น

จากทฤษฎี และแนวคิ ดข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งเลื อกศึ กษาทฤษฎี ค วาม
ต้องการใน 4 ลาดับแรก คือ ความต้องการทางด้านร่ างกาย, ความต้องการ
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต, ความต้องการด้านสั งคม และความ
ต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง
ความต้องการของเครื่องแบบสนามซึ่งเป็น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม พื้นฐานที่กาลัง
พลใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นความต้องการในลาดับที่ 5 ความต้องการ
การประสบความสาเร็จในชีวิตซึ่งเป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล
ผู้ วิจั ย พิจ ารณาแล้ ว ว่าความต้องการของมาสโลว์ใน 4 ล าดับแรกมีความ
เพียงพอต่อการศึกษาในครั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Peter and Olson (1996) ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญของความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคว่าเป็นแนวคิดสาคัญในการตลาด และการวิจัยผู้บริโภค ความพึง
พอใจของผู้บริโภคเป็นหลักเหตุผลทั่วไปถ้าผู้บริโภคพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือ
ตราสินค้า พวกเขาก็ย่อมที่จะซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านั้นต่อไปและยัง
บอกต่ อไปยั งคนอื่ น แต่ ถ้ า เกิ ด ความไม่ พึ งพอใจผู้ บริ โภคก็ จะเปลี่ ยนไปใช้
ผลิ ตภั ณฑ์ หรื อตราสิ น ค้ าอื่ น และยั งมี การต่ อว่ าไปยั งผู้ ผ ลิ ต ผู้ ขายและ
ผู้บริโภคคนอื่น
Kotler (2003) ลูกค้าแต่ละคนก็มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันไป
และความพึงพอใจนี้ก็มีความสัมพันธ์ กับความจงรักภักดีของลูกค้า ถึงแม้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความจงรักภักดีของลูกค้าไม่สามารถวัด
ออกมาอย่างเป็นสัดส่วนได้ ตัวอย่างเช่น การใช้มาตรวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1 ถึง 5 ในระดับที่ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่าสุ ด (ระดับ 1) จะแสดงให้เห็ นว่า ลู กค้ามีแนวโน้มว่าจะไม่ซื้อผลิ ตภัณฑ์/
บริ การของบริ ษัทนั้ น ๆ และกล่ าวถึงบริ ษัทดังกล่ าวในทางที่ไม่ดี ส่ ว นใน
ระดับ 2-4 แสดงให้ เห็ น ว่าลู กค้าได้รั บ ความพึงพอใจพอควร แต่ก็พบว่า

ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้า/ บริการของคู่แข่งได้ง่ายหากได้รับข้อเสนอ
ที่ดีกว่า และในระดับที่ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด (ระดับ 5) จะเป็นข้อ
บ่งชี้ว่า ลูกค้ามีแนวโน้ มจะกลับ มาซื้อผลิ ตภัณฑ์/ บริการซ้าและกล่ าวถึง
บริษัทผู้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ในทางที่ดี
โดยสรุปแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดประการ
หนึ่งที่จะทาให้องค์กรธุรกิจประสบความสาเร็จและอยู่รอดต่อไปในอนาคตได้
ทั้งนี้เพราะความรู้สึกพึงพอใจของลูกค้าจะนามาซึ่งการซื้อซ้า รายได้ กาไร
ความอยู่รอด และการเจริญเติบโตของธุรกิจ ตามลาดับ ดังนั้น องค์การทุก
แห่ งจ าเป็ น ต้องให้ ความส าคัญและสร้ างความพึงพอใจให้ กับลู กค้า อย่ า ง
ต่อเนื่องและให้อยู่ในระดับสูงถึงขั้นที่ก่อให้เกิดเป็นความ ปิติ ยินดีที่จะซื้อ
และใช้บริการอีกในคราวต่อๆ ไปจนก่อตัวกลายเป็นความจงรักภักดีที่ทาให้
ลูกค้าสนิทแนบแน่นไม่หันไปซื้อและใช้บริการของคู่แข่งรายอื่น ๆ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Theodore (1980) ได้นาเสนอเกี่ยวกับลาดับขั้นคุณค่าของลูกค้าซึ่ง
สามารถเรียกได้อีกลักษณะหนึ่งว่า ระดับของผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดใช้ใน
การนาเสนอแบบแผนการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ได้แก่ 1) ผลประโยชน์หลัก
ของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นไม้ 2) ลักษณะทั่วไปของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Generic Product) 3) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค า ด ห วั ง ( Expected
Product) 4) ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่ม (Augmented Product) 5) ผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต (Potential Product) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Core product
Generic product
Expected product
Augmented product
Potential product
ภาพที่ 1 ระดับของผลิตภัณฑ์
ที่มา: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)
1. ผลประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) หมายถึง
ผลประโยชน์หรือคุณค่าหลักของสินค้า หรือบริการเชิงคุณสมบัติหลักของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แรกในการตัดสินใจซื้อสินค้า
2. ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Generic Product) หมายถึ ง
องค์ประกอบพื้นฐานที่ต้ องมี อยู่ ในสิ น ค้ าหรื อบริ การ หรือกล่ าวได้ว่า เป็ น
ลักษณะโดยทั่วไปที่จาเป็นต้องมีในผลิตภัณฑ์
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวั ง (Expected Product) หมายถึ ง สิ่ ง ที่
ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งนักการตลาดต้องเป็นผู้
จัดหาและนาเสนอให้กับลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ได้รับในสิ่งที่คาดหวังจะเกิดอาการไม่
พอใจเนื่องจากลูกค้าอาจจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและอาจทาให้เปลี่ยนไปซื้อ
สินค้ากับคู่แข่งขันได้โดนผลิตภัณฑ์ ที่คาดหวังในปัจจุบันจะกลายเป็นลักษณะ
ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่นักการตลาดต้องนาเสนอให้ทันทีเมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าเนื่องจากลูกค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่ม (Augmented Product) จากแนวคิดด้าน
การสร้า งมูล ค่า และความพึง พอใจให้กับลูกค้าที่ว่า นักการตลาดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้เกิน กว่าความคาดหวังของลู กค้า จะ
ทาให้ ลู กค้านั้ นมีความพึงพอใจสู งสุ ด สิ่ งที่นักการตลาดใช้ตอบสนองความ
ต้องการเกินความคาดหวังของลูกค้า คือผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วน
เพิ่มนี้ อาจมี ค ่า ใช้จ ่า ยที ่ล ูก ค้า ต้อ งจ่า ยเพิ ่ม หรือ ไม่ต ้อ งจ่ายเพิ่มก็ได้ แต่
โดยทั่ว ไปแล้วลูกค้ายิน ดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้รับส่ วนเพิ่มต่างๆ นี้ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกันที่นักการตลาดสามารถนาเสนอ
แบบแผนการสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้
5. ผลิต ภัณ ฑ์ใ นอนาคต (Potential Product) หมายถึง สิ่ง ที่
ธุรกิจตั้งใจจะพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จากทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Theodore (1980) ทั้ง 5 ระดับ
นั้ น ผู้ วิจั ย ได้เลื อกน ามาศึ กษาเพีย ง 3 ระดับ คือ ผลประโยชน์ห ลั ก ของ
ผลิตภัณฑ์, ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง เนื่องจาก
เครื่องแบบสนามเป็นผลิตภัณฑ์ พื้นฐานที่กาลังพลใช้สวมใส่เพื่อการปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเครื่องแบบ ที่ถูกกาหนดขึ้นจากกองทัพบก กาลังพล
จึ งไม่มีสิ ทธิ์ที่จะเลื อกรู ปแบบ ผู้ วิจั ยพิจารณาแล้ วว่าการศึกษาระดั บ ของ
ผลิตภัณฑ์ 3 ระดับแรก เพียงพอต่อการศึกษาในครั้งนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด
แนวทางในการดาเนินการวิจัย โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่เก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
กาลังพลภายในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ที่สามารถสวมใส่เครื่องแบบสนาม
จานวนทั้งสิ้น 58,923 คน (กองทัพภาคที่ 1, 2559) จาแนกเป็น ยศพันตรี พันเอก จ านวน 1,773 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.00 ชั้นยศร้อยตรี – ร้อยเอก
จานวน 3,228 คนคิดเป็นร้อยละ 5.48 ชั้นยศจ่าสิบตรี – จ่าสิบเอกจานวน
11,499 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52 สิบตรี – สิบเอก จานวน 11,725 คนคิดเป็น
ร้อยละ 19.90 และทหารกองประจาการ จานวน 30,698 คนคิดเป็นร้อยละ
52.10 โดยจากวิธีการเปิดตารางสุ่มตัว อย่างของยามาเน่ ปรากฏได้ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน
กลุ่ ม ที่ 2 คื อ กลุ ่ม ที ่เ ก็บ ข้อ มูล จากการวิจ ัย เชิง คุณ ภาพใช้
กาลัง พลภายในสัง กัด กองทัพ ภาคที่ 1 จานวน 4 คน ซึ่งได้แก่ ร้อยตรี –
ร้อยเอก จานวน 1 นาย จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก จานวน 1 นาย สิบตรี – สิบ
เอก จานวน 1 นาย และพลทหาร จานวน 1 นาย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ รั บ การสั ม ภาษณ์ จ ากก าลั ง พลภายในสั ง กั ด กองทั พ ภาคที่ 1 ที่ ส วมใส่
เครื่องแบบสนามในการปฏิบัติงานมากกว่า 2 วันต่อสัปดาห์
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กาลังพลภายในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 จานวน
400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายจนกระทั่งได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรครบตามที่กาหนด โดยการใช้สูตรของ Yamane (1967)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. การวิจัย เชิง ปริม าณโดยใช้ แ บบสอบถาม สาหรับ เก็บ ข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูล ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของ
กาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิด แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคาถาม ทั้งหมด 8
ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษารายได้ ระดับชั้นยศ อายุรับราชการ สังกัด
รูปแบบภารกิจ ดัชนีมวลกาย
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความต้องการเครื่องแบบสนาม
ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถาม ทั้ ง หมด 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ความต้ อ งการทางด้ า น
ร่างกาย ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการ
ด้านสังคม และ ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย
คาถาม จานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนาม
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ผลประโยชน์ห ลั ก ลั กษณะทั่ว ไป และ
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังตามทฤษฎี ระดับของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้ว ย
คาถาม จานวน 13 ข้อ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดและบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับความต้องการ และความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบ
สนามของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2. สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
เครื่องแบบสนามของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 ส่วนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีผลต่อเครื่องแบบสนามของกาลังพล
ภายในกองทัพภาคที่ 1
3. สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจที่
มีต่อเครื่องแบบสนาม
4. น าแบบสอบถามที ่ส ร้า งขึ ้น และแนวค าถามที ่ใ ช้ใ นการ
ส ัม ภ า ษ ณ ์เ ส น อ ต ่อ อ า จ า ร ย ์ที ่ป ร ึก ษ า
เพื่อทาการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นาแบบสอบถามและแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีความเหมาะสมของเนื้อหาแล้ว จากนั้น
นามาปรึกษากับอาจารย์คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อปรับปรุงก่อน
นาไปใช้
5. ผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบไปปรับปรุ งแก้ไขให้
ถูกต้อง จากนั้นนาเสนอแก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง ตามเนื้อหา (Content
Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
หรื อไม่ โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) ของ
แบบสอบถาม โดยการเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
(สิทธิ์ ธีรสรณ์. 2552) จากการคานวณสรุปได้ว่าค่า IOC เท่ากับ 0.80 แปลผล
ว่าแบบสอบถามมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลองใช้ (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาผล
ที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคาถามของแต่ ล ะตัว

แปรเพื่อ ทดสอบความคงที่ข องชุด คาถามด้ว ยวิธีก ารหาค่า สัม ประสิท ธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficiency) ของครอนบั ค (Cronbach, 1970) โดยมี
ค่าระหว่า ง 0    1 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคี ย งกับ 1 มาก แสดงว่า มีค่าความ
เชื่อมั่นสูง (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552) โดยค่า ความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามที่
ยอมรับ ได้ต ้อ งมีค ่า อั ล ฟ่า มากกว่า 0.70 จากการคานวณสรุ ป ได้ ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นด้านความต้องการเท่ากับ 0.96 และด้านความ
พึงพอใจเท่ากับ 0.93 แปลผลว่า มี ความเชื่อมั่นสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้ง
เกณฑ์ไว้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คานวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) การแจกแจงความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ของคะแนน ความต้องการด้าน
ร่างกาย ความต้องการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ความ
ต้องการด้านสังคม ความต้องการที่ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง และความพึง
พอใจต่อผลประโยชน์หลัก ลักษณะทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 ค่า t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2
กลุ่ ม กรณีทราบความแปรปรวน ของกลุ่ มตัว อย่างทั้ง 2 กลุ่ ม แบบกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง 2 กลุ่ ม เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (Independent Sample) ที่ ร ะดั บ
นัย ส าคัญ ทางสถิต ิที ่ .05 หรือ ระดับ ความเชื ่อ มั ่น ร้อ ยละ 95 เพื ่อ ใช้
ทดสอบสมมติฐ านด้า นรูป แบบภารกิ จ ที่ต้องปฏิบัติงาน (ที่ตั้งปกติ หรือ
ปฏิบัติงานภาคสนาม) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545: 135)
2.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way
ANOVA) เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่มขึ้นไป กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ในระดับนัยสาคัญ .05 หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ประชากร (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545: 161) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้าน
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับชั้นยศ อายุรับราชการ สังกัด และดัชนี
มวลกาย
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุ คคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีร ะดับ ชั้นยศเป็นพลทหาร สังกั ด พล.2 มี
อายุราชการต่ากว่า 10 ปี โดยจะปฏิบัติงานที่ตั้งปกติ (หน่วยต้นสังกัด) มากกว่า
ปฏิบัติงานราชการสนาม (ปฏิบัติงาน นอกหน่วยต้นสังกัด เช่น กองร้อยรักษา
ความสงบ ชายแดน) ซึ่งมีดัชนีมวลกายลักษณะปกติ
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการเครื่องแบบสนามของ
กาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ด้านความต้องการความปลอดภัยในชีวิต ด้านความต้องการ
ด้านสังคม และด้านความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ในภาพรวมมีความ
คิ ดเห็ น ต่ อความต้ อ งการเครื่ อ งแบบสนามอยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุด เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความต้องการทางด้านร่างกายโดยรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุดมีเท่ากัน 2
ข้อ คือ ต้องการให้เครื่องแบบสนาม สามารถระบายกลิ่ น อับ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
และต้อ งการให้เ ครื่อ งแบบสนาม มีสีที่ไ ม่ซีด คงทนต่อ การใช้ง า น และ
การซัก ฟอก 2) ด้า นความต้อ งการความปลอดภัย ในชีว ิต โดยรวมมี
ความคิด เห็น อยู ่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยข้อที่มีความคิ ดเห็ นมากที่ สุ ดคื อ
ต้องการให้ลวดลายและสีของเครื่องแบบสนาม ถูกต้องเพื่อพรางตัวให้กลมกลืน

กับภูมิประเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านความต้องการ
ด้ า นสั ง คมมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด โดยข้ อที่ มี ความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ เมื่อสวมใส่เครื่องแบบสนามที่ถูกต้องแล้วท่านรู้สึกว่าเป็น
ที่ยอมรั บจากเพื่ อนและสั งคมปฏิบั ติ งาน และ 4) ด้านความต้ องการที่ จะมี
เกียรติยศชื่อเสียง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ เมื่อสวมใส่เครื่องแบบสนามแล้วรู้สึกว่าตนเอง มีอานาจใน
การปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการเครื่องแบบสนามที่มีความทนทาน โดยเฉพาะ
ส่วนของข้อศอก หัวเขา ควรเพิ่มความหนาของเนื้อผ้าในส่วนนั้น เป็นพิเศษ
อีกทั้ ง ผู ้ส วมใส่เ ครื ่อ งแบบสนามจะรู ้ส ึก ว่า ตนเองได้รับการยอมรับจาก
สังคม ใส่แล้วเกิดความมั่นใจ เพราะเครื่องแบบภาคสนาม เป็นเครื่องแบบที่มี
เกียรติ เป็นเครื่องแบบที่แสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราเป็นทหาร ก็จะได้รับการสนใจ
และเชื่อฟังมากขึ้น หากมองผิวเผินผู้สวมใส่เครื่องแบบสนามอาจดูมีอานาจ
เพราะปัจจุบันรัฐบาลไทยบริหารงานโดยคณะ คสช. ทาให้ผู้สวมใส่เครื่องแบบ
สนามรู้สึกได้ว่าการทางานร่วมกับหน่วยงานราชอื่นๆ จะได้รับอานาจในการ
ตัดสินใจ รวมถึงได้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ ก่อน เหมือนเป็นการให้เกียรติ ส่วน
พลเรือนที่เข้าไปคุยด้วยก็ให้ความเคารพ แต่ผู้สวมใส่เครื่องแบบสนามส่วน
ใหญ่ไม่ได้มองถึงอานาจหรือการได้รับความเคารพจากบุคคลอื่นที่เกิดจากการ
สวมใส่เครื่องแบบสนามแต่อยู่ที่การวางตัวให้เป็นที่เคารพรักกับผู้อื่น อาทิเช่น
การวางตัว การพูดคุย รวมถึงการให้เกียรติผู้อื่น
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนาม
ของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจ
ต่อผลประโยชน์หลัก ความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไป และความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อความพึงใจต่อเครื่องแบบ
สนามอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความพึง

พอใจต่อผลประโยชน์หลัก มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อ
ที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ สามารถใช้เป็นเครื่องแต่ งกายในการปฏิบัติ
หน้าที่ 2) ด้านความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไป มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีการออกแบบกระเป๋า
ของชุดเครื่องแบบสนามที่สะดวกต่อการใช้งาน และ 3) ด้ านความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ เครื่องแบบสนามสามารถระบายกลิ่นอับได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ อเครื่องแบบสนามไปแนวทางเดียวกับความ
คิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม คือมีความพึงพอใจในเครื่องแบบสนามที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เพราะเป็นชุดที่ใสแล้วดูทะมัดทะแมงในเวลาการปฏิบัติหน้าที่
แต่เนื่องจากเครื่องแบบสนามมีเนื้อผ้าที่หนาทาให้ในช่วงฤดูร้อนผู้สวมใส่เกิด
ความไม่สบายตัวเพราะเหงื่อออกง่าย ในฤดูฝนชุดก็อุ้มน้าทาให้มีน้าหนักมาก
แต่ในฤดูหนาวการสวมเครื่องเครื่องแบบสนามช่วยให้ให้อุ่น แต่ในส่วนเรื่อง
ของการออกแบบนั้น ลวดลายของผ้าที่ใช้ในการผลิตนั้นเครื่องแบบสนาม
ยังมีความหลากหลายของลวดลายในการตัดเย็บทาให้ เครื่องแบบสนามของ
แต่ละบุคคลหรือของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน อีกทั้งในส่วนของประเป๋าเสื้อที่
มีการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ในลักษณะต่างๆ กลุ่มตัวอย่างมองว่าแบบกระเป๋า
เดิมที่มีกระดุมปิดเป็นแบบที่ดูดีกว่าแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า เครื่องแบบสนามจะที่ดีต้องมีความคงทนซัก
แล้วสีไม่ตก ไม่ซีด คงทนต่อการฉีกขาดโดยเฉพาะในส่วนของข้อศอก และ
หัวเข่า ควรเพิ่มความหนาของเนื้อผ้าในส่วนนั้น อีกทั้งเนื้อผ้าต้องมีความ
ยืดหยุ่น และสามารถระบายกลิ่นได้ดี
ในส่วนของข้อเสนอแนะผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
เครื่องแบบสนามควรออกแบบให้ ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานของผูส้ วมใส่

คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารควรมีผ้าที่มีลักษณะบางกว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน
ภาคสนาม อาทิเช่น จชต. รส. เป็นต้น หรือปรับเปลี่ยนตามลักษณะ
ภูมิอากาศแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่สวมใส่เกิดความรู้สึกสบายและคล่องตัวใน
การปฏิบัติ และที่สาคัญคือต้องมีความคงทน ระบายความร้อนและกลิ่นอับ
ได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐ านที่ 1 ปัจ จัย คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คลที่แ ตกต่า งกัน จะ
ส่ งผลให้ อิทธิพลต่อความต้ องการเครื่องแบบสนามแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนาม
ข้อมูลส่วน
บุคคล
อายุ
ระดับ
การศึกษา
รายได้
ระดับชั้นยศ
อายุรับ
ราชการ
สังกัด
รูปแบบ
ภารกิจ

ความ
ต้องการ
ทางด้าน
ร่างกาย
.79
.94

ความ
ความ
ต้องการ
ต้องกา
ความ
รด้าน
ปลอดภัยใน
สังคม
ชีวิต
.61
.31
.75
.00*

ความ
ความ
ต้องการที่
ต้องการ
จะมี
ใน
เกียรติยศ
ภาพรวม
ชื่อเสียง
.06
.50
.00*
.01*

.26
.54
.77

.42
.74
.95

.45
.09
.69

.06
.00*
.11

.91
.40
.85

.00*
.10

.00*
.67

.00*
.44

.00*
.89

.00*
.38

ดัชนีมวลกาย

.42

.40

.39

.05

.30

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนาม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ, รายได้, ระดับชั้นยศ, อายุรับราชการ, รูปแบบภารกิจ และดัชนี
มวลกายที่แตกต่างกันจะส่งผลให้อิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนามไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดั บ การศึ ก ษาและสั ง กั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น จะส่ ง ผลให้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ต้องการเครื่องแบบสนามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ในส่วนของความต้องการด้าน
สังคม และความต้องการที่จะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้
อิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ขาดความมั่นใจต้องการให้ตนเองเป็นที่รับในสังคม และต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียงเพื่อให้บุคคลรอบข้างมองข้ามเรื่องระดับการศึกษาหรือวุฒิ การศึกษา
ของตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับฐานะทางสังคมของตนเองขึ้นมาให้ทัดเทียม
กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ที่กล่าวว่า
ความต้องการด้านสังคม เป็นความต้องการที่ต้องการให้สังคมยอมรับว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ยอมรับในฐานะที่ตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมเหล่านั้นด้วย และความต้องการ ที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง เป็น
ความต้องการให้ตนเองได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเครื่องแบบสนามในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ น ด้า นความต้อ งการที่จะมีเกียรติยศชื่อ เสียง ทั้ง นี้
อาจเป็ นเพราะยศยิ่ งสู งขึ้ นก็ ต้ องการให้ เครื่ องแบบที่ สวมใส่ ที่ บ่ งบอกของ

ระดับชั้นยศของตนเอง ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ซึ่ง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ จามรี บุนนาค (2549) ที่ศึกษาเรื่องความต้องการผ้าสี
พราง สาหรับตัดชุดฝึกพรางของข้าราชการกรมพลาธิการทหารบก ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่าที่ระดับชั้นยศไม่ใช่ปัจจัยที่ มีต่อความต้องผ้าสี
พรางของช้าราชการกรมพลาธิการทหารบก
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสั ง กั ด ในส่ ว นของความต้ อ งการทุ ก ด้ า น
ประกอบด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยใน
ชี วิ ต ความต้ องการด้ านสั งคม และความต้ องการที่ จะมี เกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยงที่
แตกต่างกัน จะส่งผลให้อิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่อ งมาจากลั ก ษณะงานที่
ทางาน รวมถึง สัง กัด ที่ป ระจาอยู่มีลัก ษณะ ภูมิป ระเทศแตกต่า งกัน ทา
ให้เ กิด ความต้องการเครื่องแบบสนามแตกต่างกันไปด้วย อาทิเช่น สังกัด
พล.ร.11 ที่มีความต้องการในทุกๆ ด้าน มากกว่าสังกัดอื่นๆ ซึ่งในสังกัดนี้ มี
หน้าที่หลัก คือ ฝึกกองกาลังสารอง (รด.) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยงานส่วนใหญ่
คืองานภาคสนาม ดังนั้นนอกจากจะสวมใส่เพราะเป็นความต้องการทางด้ าน
ร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ในชีวิตขณะปฏิบัติงานแล้ว การสวม
ใส่เครื่องแบบสนามยังทาให้ผู้พบเห็นหรือผู้เข้าร่วมฝึกกองกาลังสารอง เกิด
ความเคารพ และยาเกรงต่อผู้ที่สวมใส่เครื่องแบบสนาม ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจั ย
ของ จามรี บุนนาค (2549) ที่ศึกษาเรื่องความต้องการผ้าสีพราง สาหรับตัด
ชุดฝึ กพรางของข้าราชการกรมพลาธิการทหารบก ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ว่าที่พื้นที่ปฏิบัติงานไม่ใช่ปัจจัยที่มีต่อความต้องผ้าสีพรางของช้า
ราชการกรมพลาธิการทหารบก
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านดัชนีมวลกาย ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเครื่องแบบสนามในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะต้องการให้มองข้ามลักษณะรูปร่างภายนอกไปที่เครื่องแบบที่สวมใส่
มากกว่า ว่าตนเองทางานอะไร สังกัดไหน ตาแหน่งอะไร เพื่อให้ได้รับการยก
ย่องจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ ที่กล่าวว่า ความ
ต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นความต้องการให้ตนเองได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอื่น
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ อายุราชการ รูปแบบภารกิจ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการเครื่องแบบสนามในทุกด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเครื่องแบบสนามมี
ลักษณะเหมือนกัน ไม่ว่าผู้สวมใส่จะอายุเท่าไหร่ หรือมีรายได้มากหรือน้อย
อายุราชการมามากน้อยแค่ไหน เครื่องแบบสนามก็คงยัง รูปแบบเดิมที่จะ
เปลี่ยนไปก็จะเป็นขนาดของเครื่องแบบที่จะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของแต่ละ
คน รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดตามเสื้อเพื่อบ่งบอกระดับชั้นยศของผู้สวม
ใส่ ซึ่ ง ขั ด แย้ ง กั บ งานวิ จั ย ของ จามรี บุ น นาค (2549) ที่ ศึ กษาเรื่ องความ
ต้ องการผ้ าสี พราง ส าหรั บ ตั ดชุ ดฝึ กพรางของข้ า ราชการกรมพลาธิ ก าร
ทหารบก ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ว่ าที่ อายุ และอายุ ราชการ ที่
แตกต่ างกั น ส่ งผลต่ อปั จ จั ย ความต้ องการ ผ้ า สี พ รางของช้ า ราชการกรม
พลาธิการทหารบก
สมมติฐ านที่ 2 ปัจ จัย คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คลที่แ ตกต่า งกัน จะ
ส่งผลให้อิทธิพลต่อความพึงพอใจเครื่องแบบสนาม แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความถึงพอใจต่อเครื่องแบบสนาม
ข้อมูลส่วนบุคคล

ความพึง
พอใจต่อ

ความพึง
พอใจต่อ

ความพึง
พอใจต่อ

ความพึง
พอใจใน
ภาพรวม

อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
ระดับชั้นยศ
อายุรับราชการ
สังกัด
รูปแบบภารกิจ
ดัชนีมวลกาย

ประโยชน์
หลัก

ลักษณะ
ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง

.02*
.17
.10
.20
.04*
.00*
.33
.11

.14
.00*
.41
.08
.19
.00*
.44
.41

.26
.00*
.43
.17
.55
.00*
.81
.41

.17
.00*
.50
.44
.26
.00*
.78
.25

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วน
บุ คคลที่มีอิทธิพลต่อความถึ งพอใจต่ อเครื่ องแบบสนาม พบว่า ปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านอายุ, รายได้, ระดับชั้นยศ, อายุรับราชการ, รูปแบบภารกิจ และ
ดัชนีมวลกายที่แตกต่างกันจะส่งผลให้อิทธิพลต่อความพึงพอใจเครื่องแบบ
สนามไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาและสังกัด ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้อิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจเครื่องแบบสนามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ปัจ จัย ส่ว นบุค คลด้า นอายุ ที่ แ ตกต่า งกั น มีอิท ธิพ ลต่อ ความพึง
พอใจต่อเครื่องแบบสนามในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นความพึงพอใจต่อผลประโยชน์หลัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่ม
ที่มีอายุมากกว่าหรือกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของเครื่องแบบสนามมากกว่ากลุ่ม ที่มีอ ายุน้อ ย ซึ่ง ขัด แย้ง กับ แนวคิด ของ
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ก ล่า วว่า อายุ เป็น ปัจ จัย ที่ทาให้ค น มีความ

แตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิด
เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะ
คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มอง
โลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง
กั น ลั กษณะการใช้ สื่ อ มวลชนก็ ต่ า งกั น คนที่ มี อ ายุ ม ากมั ก จะใช้ สื่ อ เพื่ อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
ปัจ จัย ส่ว นบุค คลด้า นระดับ การศึก ษา ที่แ ตกต่า งกัน อิท ธิพ ลต่อ
ความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไป และความ
พึง พอใจต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ที ่ ค าดหวัง ทั ้ง นี ้อ าจเนื ่อ งมาจากกลุ ่ม ที ่ม ีร ะดับ
การศึกษาต่ากว่าระดับ ปริญญาตรีมีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่
เพราะเกิ ดจากความมานะ อุ ตสาหะและความเพี ยรพยายามของตนเอง
มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2530) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการจั ดล าดับ ความพึงพอใจของผู้ บ ริ โ ภค นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจั ย
ภายในของแต่ละบุคคลแล้ว ยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอาทิเช่น ความ
ตั้งใจที่จะใช้ ผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะได้รับ ความกดดันให้ ทากิจกรรมหนึ่ง
มากกว่าอีกกิจกรรมหนึ่ง และความพึงพอใจในสินค้าใดๆ ของผู้บริโภค ย่อม
เกิดจากรายการผลิตภัณฑ์ที่จัดสรรไว้แล้วของผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุราชการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความ
พึง พอใจต่อเครื่องแบบสนาม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่ า งมีนัย สาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดั บ .05 ยกเว้นความพึงพอใจต่อผลประโยชน์หลัก ทั้งนี้อาจ
เนื่อง มาจากกลุ่ มที่มีอายุราชการที่มากขึ้นย่อ มผ่า นประสบการณ์ใ นการ
ปฏิบัติงานมาหลากหลายรูปแบบ ย่อมเห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของ
เครื่ องแบบสนามที่สวมใส่ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ยุทธนา ธรรมเจริญ

(2530) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดลาดับความพึงพอใจของ
ผู้ บ ริ โ ภค นอกจากจะขึ้น อยู่ กับ ปั จ จั ย ภายในของแต่ล ะบุค คลแล้ว ยัง มี
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอาทิเช่น ประสบการณ์ในสินค้านั้น เพราะ
ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับสินค้าจะเป็นสิ่งสาคัญในการวัดความพอใจของ
ผู้บริโภค
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสั ง กั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึง
พอใจต่อเครื่องแบบสนาม ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วยด้านความพึงพอใจต่อประโยชน์หลัก
ความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไป และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของรูปแบบการปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่สังกัดอยู่
ณ ปัจจุบันมีความแตกต่างกัน ทาให้เกิดความความพึงพอใจต่อ เครื่องแบบ
สนามแตกต่างกันไปด้วย อาทิเช่น กลุ่มที่ปฏิบัติงานในส่วนของสานักงานจะมี
ความพึงพอใจหรื อ เห็ น ความส าคั ญของเครื่ องแบบสนามน้ อยกว่ า กลุ่ มที่
ปฏิ บั ติ ง านในภาคสนามหรื อ ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านตามเขตชายแดน ต่ างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กาพล เกียรติปฐมชัย (2538) ที่กล่าวว่าความพึง
พอใจ เกิดจากความรู้สึกหรือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้สึก มนุษย์จะเกิดความรู้สึกพอใจได้ก็ต่อเมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือ ไม่
เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับชั้นยศ ด้านรูปแบบภารกิจ และด้านดัชนี
มวลการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจต่อ เครื่อ งแบบสนามใน
ทุก ด้า นไม่แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมีนั ย สาคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 ทั้ง นี้อ าจ
เนื่องมาจาก ไม่ว่า จะระดับ ชั้น ยศไหนก็ต้อ งสวมใส่เ ครื่อ งแบบสนามใน
การปฏิบัติงานเหมือนกัน รวมถึง รูปแบบภารกิจที่ได้มอบหมายของแต่ละคน
ไม่ว่าจะอยู่ภาคสนาม หรือสานักงาน และไม่ว่าผู้สวมใส่จะมีลักษณะ อ้วนไป

หรือผมอมไป ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องแบบสนามได้ เพราะเครื่องแบบ
สนามถือเป็นชุดที่นายทหารทุกคนต้องสวมใส่ เพราะกองทัพบกได้ระบุออกมา
เป็นกฎข้อบังคับให้ทหารทหารทุกคนสวมใส่เครื่องแบบสนามนี้ หากผู้ส วมใส่
เกิด ความรู้สึก พึง พอใจหรือ ไม่พึง พอใจไม่ว าด้ว ยเหตุผ ลใดก็ไ ม่ส ามารถ
ปฏิเ สธที่จ ะไม่ส วมใส่ เครื่องแบบสนามได้ ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ Peter
and Olson (1996) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลักเหตุผล
ทั่วไปถ้าผู้บริโภคพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า พวกเขาก็ย่อมที่จะซื้อ
และใช้ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านั้นต่อไปและยังบอกต่อไปยังคนอื่นแต่ถ้าเกิด
ความไม่พึงพอใจผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าอื่น
สมมติ ฐานที่ 3 กาลั งพลภายในกองทัพภาคที่ 1 มีความต้องการ
เครื่องแบบสนามด้านความต้องการทางสังคมและความต้องการที่จะมีเกียรติยศ
ชื่อเชื่องมากกว่าความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยใน
ชีวิต
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดความต้องการที่
มีต่อเครื่องแบบสนามของกาลังพล ภายในกองทัพภาคที่ 1 ใน
ภาพรวม
ความต้องการเครื่องแบบสนาม
X̅ S.D แปลผล
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย
4.59 0.58 มากที่สุด
2. ความต้องการความปลอดภัยในชีวิต 4.59 0.58 มากที่สุด
3. ความต้องการด้านสังคม
4.43 0.65 มากที่สุด
4. ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง 4.12 0.87 มาก
รวม
4.33 0.56 มากที่สุด

จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ได้แบ่ง
ความต้องการของมนุษย์ตามลาดับขั้น ออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาทั้งหมด 4 ขั้น ด้วยกันประกอบด้วย ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ความ
ต้องการด้านสังคม และความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
จากผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ น ที่มีต่อความต้องการทั้ง 4 ขั้น
พบว่า ความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการด้านความปลอดภัย
ในชีวิต มีระดับความคิดเห็นเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจากกองทัพภาคที่ 1 ให้ความสาคัญ 2 ด้านนี้
มากกว่าความต้องการด้านสังคม และความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ที่มนุษย์มีความ
ต้องการอยู่ 5 ขั้น ซึ่งลาดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีความต้องการของ
มาสโลว์ บุ ค คลต้ อ งได้ รั บ การตอบสนองหรื อ เกิ ด ความรู้ สึ ก พอในความ
ต้องการขั้นต้นก่อนจึงจะแสวงหาเพื่อให้ ได้มาซึ่งความต้องการในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งในที่นี้ความต้องการขั้นต้นคือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ไต่
ระดับความต้องการไปขั้นที่ 2 คือ ความต้องการความปลอดภัย ขั้นที่ 3 คือ
ความต้องการทางด้านสังคม ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
และขั้นที่ 5 คือ ความต้องการ การประสบความสาเร็จในชีวิต ถึงแม้ยุคสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่ต้องการ
เครื่องนุ่งห่มเพื่อใช้ในการปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ หรือแมลง
ต่างๆ ถูกให้ความสาคัญมากกว่าการสวมใส่เพื่อเชิดหน้าชูตาในสังคม หรือ
เพราะต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ดังนั้นความต้องการทางด้านร่างกายและ
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความสาคัญเป็น
อันดับต้นๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษา
จากการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนาม
ของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 เห็นว่าระดับความต้องการเครื่องแบบ
สนามของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ระดับความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามของกาลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านความต้องการ เนื่องจากเครื่องแบบสนามเป็นสิ่งที่กาลั งพล
ภายในกองทัพภาคที่ 1 จะต้องสวมใส่ กันทุกคน เพราะถือเป็นการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่ วยงาน และอีกเหตุผลหนึ่งคือ เครื่องแบบ
สนามยังเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ นอกจากนี้การสวมใส่
เครื่ องแบบสนามยั งทาให้ ผู้ ที่ส วมใส่ เกิดความรู้สึ กว่าได้รับการยกย่องให้
เกียรติจากพลเรือน หรือผู้พบเห็น ทาให้ผู้สวมใส่เครื่องแบบสนามเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่ ดังนั้น
เครื่ องแบบสนามยั งคงมี ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสวมใส่ ใ นขณะปฏิ บั ติ เ ป็ น
ประจา ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ที่แห่งใดก็ต ามเพราะถือเป็นความภาคภูมิ ใจ
ของผู้ที่ได้สวมใส่เครื่องแบบสนาม
2. ด้านความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนาม กาลังพลภายในกองทัพ
ภาคที่ 1 มีความพึงพอใจ ต่อเครื่องแบบ สนามที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาก อีกทั้งยัง
เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสวมใส่เครื่องแบบสนามขณะปฏิบัติหน้าที่ แต่
หากยังมีความคาดหวังที่ อยากให้ มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องแบบสนามให้
สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า นี้ และให้ความรู้สึกสบายตัวในการสวมใส่
เครื่องแบบสนาม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องแบบสนามที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน เพราะเครื่องแบบสนามถือเป็นเครื่องแบบที่ผู้รับราชการทหารต้องใส่
เป็นประจา ดังนั้นจึงควรพัฒนาปรับปรุงให้ผู้สวมใส่เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ในการสวมใส่เครื่องแบบทหารในการปฏิบัติงาน
3. ความต้องการเครื่องแบบสนามตามดัชนีมวลกายจะเห็นได้ว่า
กลุ่มคนอ้วนมีความต้องการเครื่องแบบสนามน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะดัชนี
มวลกายปกติในด้านความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง เพราะอาจเกิดความ
ไม่มั่นใจในการสวมใส่ ดูไม่ทะมัดทะแมง รวมถึงเกิดความอึดอัดในเครื่องแบบที่
สวมใส่ ดังนั้นกองทัพบก อาจต้องหั น มาสนใจกาลั งพลเหล่านี้ให้ มีสุ ขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกินปกติ หรืออยู่ในช่วง
น้าหนักเกินได้เล็กน้อย เพื่อความเข้มแข็งของกาลังพลในอนาคต
4. ความต้องการเครื่องแบบสนามตามชั้นยศ มีความต้องการที่
แตกต่างกันในด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง ผู้สวมใส่ต้องการให้เครื่องแบบเป็นสิ่งที่
บอกบุคคลทั่วไปถึงระดับชั้นยศของตนเองเพื่อให้ได้รับการยกย่องให้ เกียรติ
จากบุคคลที่พบเห็น หรือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าไปติดต่อ
ดังนั้นส่วนของเสื้อที่ติดระดับยศควรอยู่ในตาแน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
5. ความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามตามอายุ และอายุราชการมี
ความแตกต่างกันด้านประโยชน์หลัก โดยกลุ่มที่มีอายุกว่า 51 ปีขึ้นไป และ
กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 31 ปีขึ้นไป เพราะยิ่งอายุมากขึ้น
ประสบการณ์ในการทางานก็มากขึ้นตามไปด้วย ทาให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้
จากการสวมใส่เครื่องแบบสนามในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นกองทัพบกควรให้
ความส าคั ญ กั บ การฝึ ก ภาคสนามเพื่ อ ให้ ก าลั ง พลเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข อง
เครื่ อ งแบบสนามที่ ส วมใส่ หรื อ ในกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านในส่ ว นของ
ภาคสนามควรปรับเครื่องแบบให้มีเนื้อผ้าที่บางลง สวมใส่สบายมากขึ้น โดย
ให้มสี ีและลวดลายเดียวกับเครื่องแบบสนามทั่วไป

6. ความต้องการและความพึงพอใจต่อเครื่องแบบสนามตามระดับ
การศึกษามี ความแตกต่า งกัน โดยกลุ่ มที่มีระดั บการศึ ก ษาต่ ากว่า ระดั บ
ปริญญาตรีมีความต้องการ ให้ตนเองได้รับการยอมรับจากสังคม ต้องการเกีย
ติยศชื่อเสียง เพื่อชดเชยระดับการศึ กษาของตนเองที่ไม่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงทาให้เกิดความพึงพอใจในและภูมิใจในการสวมใส่เครื่องแบบ
ทหาร ซึ่งในส่วนนี้ถ้ากาลังมีความประพฤติและความคิดที่ดีก็ย่อมจะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถให้สมเกียรติกับเครื่องแบบที่สวมใส่
แต่หากนาเครื่องแบบ ไปใช้ในทางมิชอบก็อาจทาให้เกิดผลเสียกับกองทัพ
ตามมา ดังนั้นกองทัพบกอาจต้องมีการส่งเสริมหรือการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ก าลั ง พลทุ ก คนให้ ภู มิ ใ จในเครื่ อ งแบบที่ ต นสวมใส่ และหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ
มากกว่าหน้าตาและเกียรติยศ
7. ความต้องการและความพึงพอใจต่อของเครื่องแบบสนามแต่
ละสังกัดยังคงมีความต้องการ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
สังกัดเพราะมีลั กษณะงานในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทาให้ เครื่องแบบ
สนามที่ใช้อยู่ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ดังนั้นในการออกแบบเครื่อ งแบบ
สนามจึงควรเลือกใช้วัตถุดิบหรือเนื้อผ้าที่ใช้เหมาะสม กับพื้นที่หรือลั กษณะ
งานที่ปฏิบัติอยู่ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคาร สานักงาน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่
มีลั กษณะบางกว่าผู้ ที่ต้องปฏิบั ติงานภาคสนามตามชายแดน หรือออกมา
เพื่อให้เข้ากับภูมิอากาศบ้านเรา คือ ในฤดูร้อน หรือฤดูฝนก็ใช้ผ้าในการตัด
เย็บที่บางกว่าที่ต้องใช้ในฤดูหนาว เป็นต้น
8. เครื่องแบบสนามที่ผู้บริโภคต้องการ นอกจากจะคานึง ความ
สบายที่ไ ด้ส วมใส่แ ล้ว เนื้อ ผ้า ที่นามาตัดเย็บต้องมีคงทนทั้งสีและตัวเนื้อผ้า
เอง คือ สีไม่ซีดไม่ตกง่าย เนื้อผ้ามีความหนาทนต่อการถลอก ขีดข่วนจาก
ของมี คม หรื อแม้ กระทั่ งการกั ดต่ อยจากแมลงหรื อสั ตว์ มี พิ ษต่ างๆ และ

นอกจากนั้นเครื่องแบบสนามที่ดีต้องสามารถระบายความร้อน และกลิ่นอับ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้เป็นอย่างดี
9. เครื่ องแบบสนามที่ใช้อยู่ ในปั จจุบัน ทาจากเนื้อผ้ าที่ ห นาใน
ระดับหนึ่งเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ
หรือจากพวกสัตว์หรือแมลงตัวเล็ก แต่บ างครั้งเครื่องแบบก็ย่อมเกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่หากจะให้เพิ่มความหาของเนื้อผ้าเพิ่มขึ้น
อีก ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนถ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่มี
ความหนามากๆ ผู้สวมใส่ก็จะเกิดความไม่สบายทา เพราะจะทาให้เหงื่อยออก
ง่าย แต่หากเพิ่มความหนาของเนื้อผ้าในบางจุดที่ต้องสัมผัสหรือเกิดการเสียด
สีบ่อยๆ ก็จะช่วยลดแรงกระแทกหรือลดความเสียหายในจุดนั้นๆ ได้ อาทิ
เช่น ในส่วนของข้อศอก หัวเข่า เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึก ษาปัจ จัย อื่น เพื่อ เติมที่มีอิทธิพลต่อ เครื่อ งแบบ
สนาม อาทิเช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความรู้ และความเข้าใจ ที่มี
ต่อเครื่องแบบสนาม
2. ควรศึกษาความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบ
สนามกับกาลังพลภายในกองทัพภาคอื่นๆ หรือตามภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
เปรียบเทียบความต้องการและความพึงพอใจของผู้สวมใส่เครื่องแบบสนาม ใน
แต่ละภูมิภาคว่ามีความต้องการและความพึงพอใจเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการกับความพึงใจที่มีต่อ
เครื่องแบบสนามว่ามีความสัมพันธ์ กันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องแบบสนามในอนาคตข้างหน้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมาก
ที่สุด

4. ควรมีการศึกษาเป็นข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth
Interviews) เป็ น เครื่ องมือ หลั ก ในการเก็บ รวบรวมกับ กลุ ่ม เป้า หมาย
ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้ อ มูล เชิง ลึก ที่เ กี่ย วกับ ความต้อ งการ ความพึงพอใจ
ทัศนคติ ที่ต่อเครื่องแบบสนาม
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